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LPG ภายใต้เครื่ องหมาย “สยามแก๊ส” หรื อ”ยูนิคแก๊ส” ได้

ผูค้ า้ น้ ามัน ม.7

หมายถึง ผูค้ า้ ก๊าซตามมาตรา 7 แห่ งพระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.
2543 ซึ่ งกาหนดว่าจะต้องเป็ นผูค้ า้ น้ ามันที่มีปริ มาณการค้ารวมกันทุก
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ปริ ม าณที่ รัฐ มนตรี ประกาศ หรื อ เป็ นผูค้ ้า น้ า มัน ที่ มี ข นาดของถัง ที่
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ตาม ม.7 และ ม.10
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หมายถึง ผูข้ นส่งน้ ามันเชื้อเพลิงตามชนิดและปริ มาณที่รัฐมนตรี ประกาศ

กพช.
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ตลาดหลักทรัพย์

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
1.
1.1

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย หรือกลยุทธ์ ในการดาเนินงานของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในภาพรวม
บริ ษทั มีเป้ าหมายที่จะเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจพลังงานอันดับต้นๆของเอเชียตะวันออก โดยในส่วนของธุรกิจในประเทศไทย
บริ ษทั มีแผนลงทุนขยายธุรกิจค้าก๊าซ LPG โดยการเพิ่มจานวนสถานบริ การก๊าซ LPG และโรงบรรจุก๊าซ LPG รวมถึงการขยาย
ธุรกิ จขนส่ งทางเรื อโดยการซื้ อเรื อเพื่อใช้ในการขนส่ งก๊าซ LPG เพิ่มขึ้น ในส่ วนของธุรกิ จต่างประเทศนั้น ในช่วงที่ ผ่านมา
บริ ษทั ได้ลงทุนซื้ อธุ รกิ จคลังเก็บก๊าซ LPG และโรงบรรจุก๊าซ LPG เพื่อประกอบธุ รกิ จค้าก๊าซ LPG ในประเทศ เวียดนาม
สาธารณรัฐประชาชนจีน สิ งคโปร์ และมาเลเซี ย โดยบริ ษทั ยังคงมองหาโอกาสในการลงทุนในธุ รกิจค้าก๊าซ LPG ในประเทศ
แถบเอเชียตะวันออกต่อไป
นอกจากนี้บริ ษทั ยังมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจพลังงานอื่นๆด้วย เช่น โอกาสในการขยายธุรกิจพลังงาน
LNG หรื อ NGV รวมถึงปิ โตรเคมีอื่นๆ รวมถึงพลังงานอื่นๆ โดยที่ผ่านมาบริ ษทั มีการลงทุนในธุรกิจพลังงาน เอทานอล และ
ถ่านหิ น
วิสยั ทัศน์
กลุ่มบริ ษทั สยามแก๊ส มุ่งเน้นที่จะเป็ นผูน้ าในการดาเนินธุรกิจพลังงานระดับภูมิภาค
พันธกิจ
บริ ษทั มีขอ้ ได้เปรี ยบและมีความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุ รกิจ เช่น การเจริ ญเติบโตของตลาดและการปล่อย
ราคาก๊าซลอยตัวในอนาคต ในส่ วนของการสร้างข้อได้เปรี ยบทางธุ รกิ จ บริ ษทั ได้พฒั นาศักยภาพในการดาเนิ นธุ รกิ จต้นน้ า
(upstream) และการสร้ า งเครื อ ข่ า ยในการกระจายสิ น ค้า และบริ ก ารให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ง ใน
ระดับประเทศและการขยายธุรกิจไปยังประเทศใกล้เคียง โดยการพัฒนาดังกล่าวบริ ษทั ได้มุ่งเน้นในส่วนสาคัญต่างๆดังนี้
 วางแผนการเพิ่มสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ (facilities) คลัง โรงบรรจุก๊าซและสถานีบริ การรวมถึงเรื อบรรทุกก๊าซ
รถบรรทุกก๊าซต่างๆ
 พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานให้ประสบผลสาเร็ จ
มีประสิ ทธิภาพและมีความปลอดภัย
 ให้ความสาคัญต่อนโยบายด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การให้บริ การ รวมถึงการปฏิบตั ิภายในองค์กร
 มุ่งเน้นความเป็ นอยูท่ ี่ดีของประชาชนด้วยการจัดสรรผลิตภัณฑ์และบริ การที่เป็ นเลิศ โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย
ความสะดวก ในราคาประหยัดและเป็ นธรรม
 ให้ความสาคัญต่อการรักษาสิ่ งแวดล้อม ดาเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรมตามหลักธรรมภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ชุมชน ตลอดจนผูถ้ ือหุน้ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย

ส่ วนที่ 1 – ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ - หน้า 1

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
1.2

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน) เดิมชื่อบริ ษทั วีเอสพีพี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด จดทะเบียนก่อตั้ง
บริ ษทั ขึ้นเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2544 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ ม 500,000 บาท มีวตั ถุประสงค์เพื่อดาเนินธุรกิจค้าก๊าซปิ โตรเลียม
เหลว (“ก๊ า ซ LPG”) ภายใต้เ ครื่ อ งหมายการค้า “สยามแก๊ ส ” ซึ่ ง บริ ษ ัท ได้รั บ อนุ ญ าตให้ เ ป็ นตัว แทนค้า ต่ า งของบริ ษ ัท
อุตสาหกรรมแก๊สสยาม จากัด (“SGI”) (กลุ่มวีรบวรพงศ์ซ่ ึ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ ของบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ใน SGI ในขณะนั้น
ต่อมาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2549 กลุ่มวีรบวรพงศ์ได้ขายหุ ้น SGI ทั้งจานวนให้แก่บุคคลภายนอกแล้ว) ซึ่ งเป็ นผูค้ า้ น้ ามันตาม
มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 บริ ษทั เริ่ มประกอบธุรกิจจากธุรกิจสถานี บริ การก๊าซ LPG ก่อนที่
จะขยายการประกอบธุรกิจไปสู่การประกอบธุรกิจโรงบรรจุก๊าซ LPG
บริ ษทั ได้ปรั บโครงสร้ างทางธุ รกิ จของบริ ษทั โดยการขยายขอบเขตการประกอบธุ รกิ จไปสู่ การค้าก๊าซ LPG และ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมประเภทอื่น รวมทั้งธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทั้งทางรถยนต์และทางเรื อ ด้วย
การเข้าลงทุนในบริ ษทั ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน) (“UGP”) ซึ่งประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG แอมโมเนีย และ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2547 และลงทุนในบริ ษทั ลัคกี้ แคร์ริเออร์ จากัด (“LCR”) ซึ่งประกอบธุรกิจขนส่ง
น้ ามันและก๊าซ LPG ทางรถยนต์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548 รวมทั้งการซื้อสิ นทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG
จาก SGI ได้แก่ ที่ดิน สิ ทธิการเช่า อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง เครื่ องมือ อุปกรณ์ ถังก๊าซ LPG คลังเก็บก๊าซ LPG เครื่ องหมายการค้า
และสิ ทธิบตั ร เป็ นต้น เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2548
ในปี 2548 บริ ษทั ได้เปลี่ยนชื่อเป็ นบริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน) และได้รับอนุญาตให้เป็ นผูค้ า้
น้ ามันตามาตรา 7 ทาให้บริ ษทั เป็ นผูค้ า้ น้ ามันตามมาตรา 7 ที่ประกอบธุรกิจค้าก๊าซปิ โตรเลียมเหลว แอมโมเนี ยและผลิตภัณฑ์ปิ
โตรเคมี อื่น ภายใต้เครื่ อ งหมายการค้า “สยามแก๊ ส” และ “ยูนิค แก๊ส” และประกอบธุ รกิ จขนส่ งก๊าซ LPG และผลิ ตภัณฑ์
ปิ โตรเลียมอื่น โดยมีบริ ษทั ย่อยในกลุ่มรวมทั้งสิ้ น 8 บริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั ที่บริ ษทั ถือหุ ้นทางตรง คือ บริ ษทั ยูนิคแก๊ส แอนด์
ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน) และ บริ ษทั ลัคกี้ แคร์ ริเออร์ จากัด และบริ ษทั ที่บริ ษทั ถือหุ ้นทางอ้อมผ่านทางบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั อีกจานวน 6 บริ ษทั คือ บริ ษทั ลัคกี้ มารี น จากัด บริ ษทั เคมีคลั ส์แก๊ส ขนส่ ง จากัด บริ ษทั ยูนิค มารี น จากัด บริ ษทั ยู
นิคแก๊สเทรดดิ้ง จากัด บริ ษทั ยูนิคแก๊ส อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด และบริ ษทั ยูนิคแก๊ส แคร์ริเออร์ จากัด
ในปี 2551 บริ ษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเริ่ มทาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ภายใต้
ชื่อ “SGP” เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 และได้มีพฒั นาการที่สาคัญ ดังนี้
ปี 2551
 บริ ษทั ได้จดั ตั้งบริ ษทั สยาม ควอลิต้ ี สตีล จากัด (“SQS”) ด้วยทุ นจดทะเบี ยนจานวน 70 ล้านบาท เมื่อวันที่ 27
มิถุนายน 2551 เพื่อซื้อสิ นทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายถังก๊าซ LPG ของบริ ษทั ถังเหล็กสากล
จากัด จากบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ สุขมุ วิท จากัด ในราคา 123.20 ล้านบาท
 บริ ษทั ซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ ท จากัด (“SEEC”) จานวน 28 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 10 บาท รวมเป็ นเงิน 280 ล้านบาท จากบริ ษทั ราชบุรีพลังงาน จากัด บริ ษทั วีวอง คอร์ ปอเรชัน่ จากัด และ
นายกฤตพงษ์ พัชรภิญญโญพงศ์ ซึ่งไม่ใช่บุคคลเกี่ยวโยงกับบริ ษทั ซึ่ งทาให้บริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ในสัดส่ วนร้อย
ละ 70 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้วของ SEEC เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
 บริ ษทั ได้ซ้ื อที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง เนื้ อที่ 89-3-40 ไร่ ตั้งอยูบ่ า้ นเลขที่ 33 หมู่ 4 ถนนสุ ขสวัสดิ์ ตาบลบางจาก
อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2551 เพื่อก่อสร้างท่าเรื อขนส่ งก๊าซ LPG คลังเก็บ
ก๊าซ LPG และ โรงบรรจุก๊าซ LPG จากบริ ษทั ไทยเกรี ยงกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
ปี 2552
 บริ ษทั ได้จดั ตั้ง SIAMGAS HK CO., LTD.(“SGHK”) บริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของทุนจด
ทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว SGHK ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในเขตบริ หารพิเศษฮ่องกงแห่ งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อ
วันที่ 20 สิ งหาคม 2552 ซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อเป็ นบริ ษทั โฮลดิ้งและค้าขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ปี 2553
 บริ ษทั ซื้ อหุ ้นสามัญของ SUPERGAS COMPANY LIMITED “SUPERGAS” ในสัดส่ วนร้ อยละ 100 จาก
SHANGHAI CROWN LIMITED เป็ นจานวนเงินลงทุนจานวน 11.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐ โดยบริ ษทั ถือหุ ้นทางตรง
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553
 บริ ษทั ซื้ อหุ ้นสามัญของ SHELL GAS (LPG) SINGAPORE PTE. LTD. (“SGLS”) ในสัดส่ วนร้อยละ 100 จาก
SHELL GAS (LPG) HOLDINGS B.V. เป็ นจานวนเงินลงทุนจานวน 15.0 ล้านเหรี ยญสิ งคโปร์ โดยบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 และปั จจุบนั ได้เปลี่ยนชื่อ
จาก SHELL GAS (LPG) SINGAPORE PTE. LTD. เป็ น SINGGAS (LPG) PTE LTD. “SINGGAS” และได้ขาย
หุน้ สัดส่วนร้อยละ 5 ให้กบั THOUSAND STAR CORPORATE LIMITED เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553
 บริ ษทั ได้จดั ตั้ง UNITED GAS & PETROCHEMICALS SDN. BHD. (“UNITED”) บริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ถือหุน้ ใน
สัดส่ วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบี ยนและเรี ยกชาระแล้ว โดย UNITED ได้จดทะเบี ยนนิ ติบุคคลในประเทศ
มาเลเซีย เมื่อไตรมาสที่ 3 ปี 2553 ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อดาเนิ นธุรกิจผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศมาเลเซี ย และ
เมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิยกเลิก UNITED เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวยังมิได้ดาเนินธุรกิจ และเพื่อให้เกิดประโยชน์และความเหมาะสมในการบริ หารจัดการ ซึ่งการเลิก UNITED
ไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
 บริ ษทั ได้จดั ตั้งบริ ษทั สยามนทลิน จากัด ร่ วมกับบริ ษทั นทลิน จากัด ซึ่ งเป็ นกิ จการร่ วมค้า โดยบริ ษทั ถือหุ ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว เมื่อไตรมาสที่ 3 ปี 2553
 บริ ษทั ซื้ อหุ ้นสามัญของ BP ZHUHAI (LPG) LIMITED (“BPZH”) ในสัดส่ วนร้อยละ 100 จาก SHINE TOP
INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED (“SHINE TOP”) ร้ อ ยละ 49 และจาก BP GLOBAL
INVESTMENTS LIMITED (“BP GLOBAL”) ร้อยละ 51 เป็ นจานวนเงินลงทุนจานวน 101.0 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
โดยผ่าน SGHK บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว เมื่อวันที่ 29 กันยายน
2553 และได้ทาการโอนเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 และปั จจุบนั ได้เปลี่ยนชื่อจาก BP ZHUHAI
(LPG) LIMITED (“BPZH”) เป็ น SINO SIAM GAS AND PETROCHEMICALS CO., LTD.(“SINOSIAM”) โดย
SINOSIAM จดทะเบียนนิติบุคคลในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
ครบวงจร ประกอบด้วยคลังสิ นค้าและท่าเรื อที่ใช้รับแก๊สในการนาเข้าและท่าเรื อที่สามารถให้บริ การผ่านท่า รวมถึงการ
กระจายสิ นค้าด้วยเรื อและรถบรรทุกก๊าซ และโรงบรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลวเพื่อลงถังบรรจุแก๊ส
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
ปี 2554
 บริ ษทั ซื้ อหุ ้นสามัญของ CHEVRON OCEAN GAS & ENERGY LTD. (“COGEL”) ในสัดส่ วนร้อยละ 100 จาก
CHEVRON CHINA LTD. โดยผ่าน SGHK บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระ
แล้ว เป็ นจานวนเงินลงทุนจานวน 51.0 ล้านเหรี ยญสหรัฐ โดยได้วางเงินมัดจาไว้แล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552
และได้ทาการโอนเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ปั จจุบนั ได้เปลี่ยนชื่อจาก CHEVRON OCEAN
GAS & ENERGY LTD. เป็ น SIAM OCEAN GAS AND ENERGY CO., LTD.(“SOGEL”) โดย SOGEL จด
ทะเบี ยนนิ ติบุคคลในสาธารณรัฐประชาชนจี น ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ประกอบธุ รกิ จ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวครบวงจร
ประกอบด้วยคลังสิ นค้าและท่าเรื อที่ ใช้รับแก๊สในการนาเข้าและท่าเรื อที่ สามารถให้บริ การผ่านท่า รวมถึงการกระจาย
สิ นค้าด้วยเรื อและรถบรรทุกก๊าซ
 บริ ษทั ได้จดั ตั้ง SIAM GAS TRADING PTE. LTD. (“SGT”) บริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 100
ของทุ นจดทะเบี ยนและเรี ยกชาระแล้ว โดย SGT ได้จดทะเบี ยนนิ ติบุคคลในประเทศสิ งคโปร์ เมื่ อวันที่ 27
พฤษภาคม 2554 ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อดาเนิ นธุรกิจนาเข้าและส่ งออกแก๊สปิ โตรเลียมเหลวไปยังประเทศต่างๆใน
ภูมิภาค และได้เริ่ มดาเนินธุรกิจตั้งแต่มกราคม 2556
 บริ ษทั ได้ทาการควบรวมธุรกิ จขนส่ งทางเรื อจานวน 5 บริ ษทั ซึ่ งประกอบไปด้วยบริ ษทั บริ ษทั ลัคกี้ มารี น จากัด
บริ ษทั ยูนิค มารี น จากัด บริ ษทั ยูนิคแก๊สเทรดดิ้ง จากัด บริ ษทั ยูนิคแก๊ส อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด และบริ ษทั ยู
นิ คแก๊ส แคร์ ริเออร์ จากัด เป็ นบริ ษทั สยามลัคกี้ มารี น จากัด โดยปั จจุบนั บริ ษทั ถือหุ ้นทางอ้อมผ่านบริ ษทั ย่อยใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554
ปี 2555
 บริ ษทั ได้ออกจาหน่ายหุน้ กูแ้ บบไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ มูลค่าหุ ้นกูร้ วม 4,500.0 ล้าน
บาท เมื่อวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2555 โดยในการออกจาหน่ ายหุ ้นกูใ้ นครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อลดภาระดอกเบี้ ยเงิ น
กูย้ มื และเพื่อเป็ นการปลดหลักประกันทั้งหมดที่บริ ษทั มีกบั สถาบันทางการเงิน
 บริ ษทั ได้จัดตั้งบริ ษ ทั สยามสุ ขสวัสดิ์ จากัด บริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ถื อหุ ้นในสัดส่ วนร้ อยละ 99.99 ของทุ นจด
ทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว เพื่อดาเนินธุรกิจให้บริ การท่าเรื อคอนเทนเนอร์ เมื่อวันที่ 28 สิ งหาคม 2555
ปี 2556
 บริ ษทั ได้มีการลดทุนจดทะเบียนจากหุ ้นสามัญที่ซ้ื อคืนจานวน 31,068,500 หุ ้น โดยโครงการซื้ อหุ ้นคืนมีกาหนด
ระยะเวลาซื้ อหุ ้นคืนวันที่ 3 สิ งหาคม 2552 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 และกาหนดระยะเวลาจาหน่ายหุ ้นที่ ซ้ื อคืน
ตั้งแต่วนั ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ภายหลังครบกาหนดระยะเวลาในการจาหน่ายคืนภายใน 3 ปี ตาม
กฎกระทรวงที่ ออกโดยกระทรวงพาณิ ชย์ว่าด้วยเรื่ อง “กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้ อหุ ้นคื น การ
จาหน่ ายหุ ้นที่ ซ้ื อคื น และการตัดหุ ้นที่ ซ้ื อคืนของบริ ษทั พ.ศ. 2544” ซึ่ งตามกฎหมายได้กาหนดว่า หากบริ ษทั
จาหน่ายหุน้ ที่ซ้ือคืนมาไม่หมดหรื อยังมิได้จาหน่าย บริ ษทั จะต้องดาเนินการลดทุนที่ชาระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ ้นจด
ทะเบียนที่ซ้ือคืนและยังมิได้จาหน่าย ดังนั้นบริ ษทั จึงได้มีมติอนุมตั ิในการลดทุนจดทะเบียนจานวน 31,068,500 หุน้ เมื่อ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 จากจานวนหุ ้นสามัญ 950,000,000 หุ ้น เป็ น 918,931,500 บาท ซึ่ งได้ดาเนิ นการจดทะเบี ยน
ต่อกระทรวงพาณิ ชย์เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
 บริ ษทั ซื้ อหุ ้นสามัญของ SHELL GAS HAI PHONG LTD. (“SGH”) ในสัดส่ วนร้อยละ 79.64 จาก SHELL GAS
(LPG) HOLDING B.V. เป็ นจานวนเงินลงทุนจานวน 0.3 ล้านเหรี ยญสหรัฐ โดยบริ ษทั ได้วางเงินมัดจาไว้แล้วเมื่อ
วันที่ 3 ตุลาคม 2555 และได้ทาการโอนเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 และได้ทาการเปลี่ยนชื่อเป็ น
“CITYGAS NORTH COMPANY LIMITED.” ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อขยายธุรกิจแก๊สปิ โตรเลียมเหลวในประเทศ
เวียดนาม
 บริ ษทั ซื้อหุน้ สามัญของ SHELL GAS (LPG) VIETNAM LTD. (“SGV”) ในสัดส่ วนร้อยละ 100 จาก SHELL GAS
(LPG) HOLDING B.V. เป็ นจานวนเงินลงทุนจานวน 0.1 ล้านเหรี ยญสหรัฐ โดยบริ ษทั ได้วางเงินมัดจาไว้แล้วเมื่อ
วันที่ 3 ตุลาคม 2555 และได้ทาการโอนเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 และได้ทาการเปลี่ยนชื่อเป็ น
“CITYGAS COMPANY LIMITED.” ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อขยายธุรกิจแก๊สปิ โตรเลียมเหลวในประเทศเวียดนาม
 บริ ษทั ได้ซ้ื อสิ นทรัพย์และธุ รกิ จแก๊สปิ โตรเลียมเหลวของ SHELL TIMUR SDN. BHD. (“STSB”) ใน EAST
MALAYSIA เป็ นจานวนเงินลงทุนจานวน 10.0 ล้านเหรี ยญริ งกิ ตมาเลเซี ย โดยผ่าน MYGAZ SDN. BHD.
(“MYGAZ”) บริ ษทั ย่อยที่ บริ ษทั ถือหุ ้นร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบี ยนและเรี ยกชาระแล้ว โดย MYGAZ ได้จด
ทะเบียนนิติบุคคลในประเทศมาเลเซีย และบริ ษทั ได้วางเงินมัดจาไว้แล้วเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 และได้ทาการโอน
สิ นทรัพย์และธุรกิจแก๊สปิ โตรเลียมเหลวเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ดาเนินธุรกิจแก๊สปิ โตรเลียมเหลวในประเทศมาเลเซีย
ปี 2557
บริ ษทั ได้ออกจาหน่ายหุ ้นกูแ้ บบไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ มูลค่าหุ ้นกูร้ วม 1,300.0 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 27-29 มกราคม 2557 โดยในการออกจาหน่ายหุ ้นกูใ้ นครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดาเนิ นธุรกิจและขยาย
ธุรกิจของบริ ษทั รวมไปถึงนาไป REFINANCING
การประกอบธุรกิจ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประกอบธุรกิจพลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
การประกอบธุรกิจภายในประเทศ มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องรวม 4 ธุรกิจ ได้แก่
1) ธุรกิจค้าก๊าซปิ โตรเลียมเหลว แอมโมเนีย และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น
ซึ่งดาเนินการโดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คือ บริ ษทั ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)
2) ธุรกิจขนส่งน้ ามัน ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว แอมโมเนียและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น
ซึ่ งดาเนิ นการโดยบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั จานวน 3 แห่ ง ได้แก่ บริ ษทั ลัคกี้ แคร์ ริเออร์ จากัด บริ ษทั เคมีคลั ส์แก๊ส
ขนส่ง จากัด และบริ ษทั สยามลัคกี้ มารี น จากัด
3) ธุรกิจผลิตและจาหน่ายถังก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
ซึ่งดาเนินการโดยบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คือ บริ ษทั สยาม ควอลิต้ ี สตีล จากัด
4) ธุรกิจผลิตและจาหน่ายเอทานอล
ซึ่งดาเนินการโดยบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คือ บริ ษทั สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จากัด
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
การประกอบธุรกิจภายนอกประเทศ มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องรวม 4 ธุรกิจ ได้แก่
1) ธุรกิจค้าก๊าซปิ โตรเลียมเหลวในประเทศจีน ซึ่งดาเนินการโดยบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั คือ SINO SIAM GAS
AND PETROCHEMICALS CO., LTD. และ SIAM OCEAN GAS AND ENERGY CO., LTD.
2) ธุ ร กิ จ ค้า ก๊ า ซปิ โตรเลี ย มเหลวในประเทศเวีย ดนาม ซึ่ ง ด าเนิ น การโดยบริ ษ ัท ย่อ ยของบริ ษ ัท คื อ SUPERGAS
COMPANY LIMITED และ CITYGAS COMPANY LIMITED และเป็ นกิจการร่ วมค้า คือ CITYGAS NORTH
COMPANY LIMITED
3) ธุรกิจค้าก๊าซปิ โตรเลียมเหลวในประเทศสิ งคโปร์ ซึ่ งดาเนิ นการโดยบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คือ SINGGAS (LPG)
PTE LIMITED และ SIAM GAS TRADING PTE. LTD.
4) ธุรกิ จค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศมาเลเซี ย ซึ่ งดาเนิ นการโดยบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คือ UNITED GAS &
PETROCHEMICALS SDN. BHD., SGGAS SDN. BHD. และ MYGAZ SDN. BHD.
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริ ษทั ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุ รกิ จค้าก๊าซปิ โตรเลียมเหลวภายใต้เครื่ องหมายการค้า “สยามแก๊ส” ผ่านโรงบรรจุก๊าซ
LPG ของบริ ษทั จานวน 22 แห่ ง แบ่ งออกเป็ นโรงบรรจุ ก๊าซ LPG ที่ บริ ษทั ดาเนิ นการเอง (โรงบรรจุ ก๊าซประเภท COCO
(Company Own – Company Operate)) จานวน 7 แห่ ง และโรงบรรจุก๊าซ LPG ที่บริ ษทั ให้ผอู ้ ื่นเช่าดาเนิ นการ (โรงบรรจุก๊าซ
ประเภท CODO (Company Own – Dealer Operate)) จานวน 15 แห่ง และสถานี บริ การก๊าซ LPG ของบริ ษทั (สถานี บริ การก๊าซ
ประเภท COCO (Company Own – Company Operate)) จานวน 38 แห่ ง และจาหน่ายผ่านตัวแทนค้าต่างของบริ ษทั (Dealer
Own – Dealer Operate : DODO) จานวน 430 แห่ง แบ่งออกเป็ นโรงบรรจุก๊าซ LPG (โรงบรรจุก๊าซประเภท DODO) จานวน 61
แห่ง และสถานีบริ การก๊าซ LPG (สถานีบริ การก๊าซประเภท DODO) จานวน 369 แห่ง
ปั จจุบนั บริ ษทั มีบริ ษทั ย่อยในกลุ่มรวม 18 บริ ษทั แบ่งออกเป็ นบริ ษทั ที่บริ ษทั ถือหุ ้นโดยตรงจานวน 13 บริ ษทั คือ 1.
บริ ษทั ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน) (“UGP”) 2.บริ ษทั ลัคกี้ แคร์ ริเออร์ จากัด (“LCR”) 3.บริ ษทั สยาม ควอ
ลิต้ ี สตีล จากัด (“SQS”) 4.บริ ษทั สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ ท จากัด (“SEEC”) 5.บริ ษทั สยามสุ ขสวัสดิ์ จากัด (“SSW”) 6.
บริ ษทั สยามลัคกี้มารี น จากัด (“SLM”) 7.SIAMGAS HK CO., LTD. (“SGHK”) 8.SUPERGAS CO., LTD. (“SUPERGAS”)
9.SINGGAS (LPG) PTE LTD. (“SINGGAS”) 10.SIAMGAS TRADING CO., LTD. (“SGT”) 11.UNITED GAS &
PETROCHEMICALS SDN. BHD. (“UNITED”) 12.MYGAZ SDN. BHD. (“MYGAZ”) และ 13.CITYGAS CO., LTD.
(“CITYGAS”) บริ ษทั ที่บริ ษทั ถือหุน้ ทางอ้อมผ่านทางบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั อีกจานวน 2 บริ ษทั คือ 14. SINO SIAM GAS AND
PETROCHEMICALS CO., LTD. (“SINOSIAM”) และ 15.SIAM OCEAN GAS AND ENERGY LTD. (“SOGEL”) และมี
บริ ษทั ร่ วมค้าจานวน 3 บริ ษทั คือ 16.SG GAS SDN.BHD. (“SGGAS”) 17.CITYGAS NORTH CO., LTD. (“CITYGAS”) และ
18.บริ ษทั สยามนทลิน จากัด (“SNTL”)
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
1.3

โครงสร้ างของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม
1. โครงสร้างในประเทศ
SGP
918.93 ล้านบาท

100.0%

LCR
70 ล้านบาท

42.6%

99.6%

SLM
422 ล้านบาท
41.7%

UGP
105 ล้านบาท

100.0%

SQS
70 ล้านบาท

70.0%

SEEC
400 ล้านบาท

100.0%

SSW
100 ล้านบาท

15.7%
50.0%

SNTL
1 ล้านบาท

บริษทั แม่
บริษทั ย่ อยทางตรง
บริษทั ย่ อยทางอ้อม
บริษทั ร่วมค้า

2. โครงสร้างในต่างประเทศ
SGP
918.93 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

70.0%

MYGAZ
120 ล้านบาท

MY

MY

30.0%

SGGAS
0.3 ล้านบาท
MY

บริษทั แม่
บริษทั ย่ อยทางตรง
บริษทั ย่ อยทางอ้อม
บริษทั ร่วมค้า
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100.0%

CITYGAS
292 ล้านบาท
VN

79.6%
CITYGAS NORTH

150 ล้านบาท
VN

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
การประกอบธุรกิจของบริษัทย่ อย
บริ ษทั ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน) (“UGP”)
UGP ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2525 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท และทุนเรี ยกชาระแล้ว 105 ล้านบาท
โดยมีบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ในสัดส่ วนร้อยละ 99.51 ของทุนที่เรี ยกชาระแล้ว UGP ประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG แอมโมเนี ย
และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น โดยดาเนิ นการบรรจุและจาหน่ายก๊าซ LPG แอมโมเนี ยและผลิ ตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น ได้แก่ บิวเทน
โพรเพน และโพรเพลแลนท์ ภายใต้เครื่ องหมายการค้า “ยูนิคแก๊ส” ซึ่ง UGP ได้รับอนุญาตให้เป็ นผูค้ า้ น้ ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา
6 แห่ งพระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้ อเพลิง พ.ศ.2521 (เที ยบเท่ าใบอนุ ญาตให้เป็ นผูค้ า้ น้ ามันเชื้ อเพลิ งตามมาตรา 7 แห่ ง
พระราชบัญญัติการค้าน้ ามัน พ.ศ. 2543) จากกระทรวงพาณิ ชย์
ปั จจุบนั UGP มีคลังเก็บก๊าซ LPG จานวน 2 แห่ ง และโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO (Company Own – Company
Operate) จานวน 13 แห่ ง และมีตวั แทนค้าต่างของ UGP (Dealer Own – Dealer Operate : DODO) จานวน 231 แห่ ง แบ่ง
ออกเป็ นโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท DODO จานวน 82 แห่ ง และสถานี บริ การก๊าซ LPG ประเภท DODO จานวน 149 แห่ ง
โดยลูกค้าส่วนใหญ่ของ UGP จะเป็ นโรงบรรจุก๊าซ LPG ร้านค้าก๊าซ LPG และโรงงานอุตสาหกรรม UGP ยังได้รับอนุญาตให้
เป็ นผูข้ นส่ งน้ ามันตามมาตรา 12 แห่ งพระราชบัญญัติผคู ้ า้ น้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 ปั จจุบนั UGP มีเรื อบรรทุก LPG จานวน 1
ลา มีความสามารถในการบรรทุก 1,288 ตัน
บริ ษทั ลัคกี้ แคร์ริเออร์ จากัด (“LCR”)
LCR ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2534 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว 70 ล้านบาท โดยมีบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือ
หุ ้นใหญ่ในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่เรี ยกชาระแล้ว LCR ประกอบธุรกิจขนส่ งน้ ามันและก๊าซ LPG ทางรถยนต์ โดย
ได้รับอนุญาตให้เป็ นผูข้ นส่ งน้ ามันตามาตรา 12 แห่ งพระราชบัญญัติผคู ้ า้ น้ ามัน พ.ศ.2543 LCR ให้บริ การขนส่ งทั้งก๊าซ LPG
แอมโมเนีย และน้ ามันให้กบั ลูกค้าครอบคลุมพื้นที่ทวั่ ประเทศ โดยลูกค้าที่ใช้บริ การขนส่ ง LPG ส่ วนใหญ่จะเป็ นบริ ษทั ในกลุ่ม
ได้แก่ บริ ษทั และ UGP ส่ วนลูกค้าภายนอกกลุ่มบริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) สาหรับลูกค้าที่ใช้บริ การขนส่ ง
น้ ามันส่ วนใหญ่ คือ ลูกค้าสถานี บริ การน้ ามันทัว่ ไป ปั จจุบนั LCR มีรถบรรทุกน้ ามันจานวน 28 คัน มีความสามารถในการ
บรรทุกรวม 948,000 ลิตร รถบรรทุกก๊าซ LPG จานวน 280 คัน มี ความสามารถในการบรรทุกรวม 3,143 ตัน รถบรรทุ ก
แอมโมเนีย จานวน 24 คัน มีความสามารถในการบรรทุกรวม 292 ตัน และรถบรรทุกสารเคมีอื่นๆ จานวน 2 คัน ความสามารถ
ในการบรรทุกรวม 68,000 ลิตร และเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 LCR รับโอนธุรกิจของ CGT ภายใต้กลุ่มบริ ษทั เดียวกัน
บริ ษทั สยามควอลิต้ ี สตีล จากัด (“SQS”)
SQS ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 มีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว 70 ล้านบาท โดยมีบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
ในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่ เรี ยกชาระแล้ว SQS ประกอบธุรกิ จผลิตและจาหน่ายถังก๊าซ LPG ทั้งประเภทถังก๊าซ LPG
สาหรับใช้ในครัวเรื อนและถังก๊าซ LPG ที่ใช้ในรถยนต์ SQS จาหน่ายถังก๊าซ LPG ส่ วนใหญ่ให้กบั บริ ษทั ในกลุ่มทั้งในประเทศ
และนอกประเทศ
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บริ ษทั สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จากัด (“SEEC”)
SEEC ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2547 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้วจานวน 400 ล้านบาท SEEC
ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายเอทานอลจากผลผลิตทางการเกษตร เช่น กากน้ าตาล มันสาปะหลัง เป็ นต้น มีโรงงานผลิตเอทา
นอล 1 แห่ง ตั้งอยูท่ ี่เลขที่ 88 หมู่ที่ 8 ตาบลหนองละลอก อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีกาลังการผลิตเอทานอลบริ สุทธิ์ 95%
สาหรับส่งออกไปยังต่างประเทศเท่ากับ 100,000 ลิตรต่อวัน
SEEC เริ่ มทดลองเดินเครื่ องจักรในเดือนพฤศจิกายน 2551 และสามารถดาเนินธุรกิจเชิงพาณิ ชย์ได้ในเดือนมีนาคม 2552
จนกระทั้งในปี 2553 ได้มีการปรับปรุ งเพิ่มเติมเครื่ องจักรเพื่อให้สามารถผลิตเอทานอลบริ สุทธิ์ 99.5% ได้สาหรับการใช้ในภาค
ขนส่ง ซึ่งจะสามารถเริ่ มดาเนินการในเชิงพาณิ ชย์ได้ประมาณไตรมาสที่ 2 ของปี 2554
บริ ษทั สยามลัคกี้ มารี น จากัด (“SLM”)
SLM เกิดจากการควบรวมธุรกิจขนส่งทางเรื อจานวน 5 บริ ษทั ประกอบด้วย บริ ษทั ลัคกี้ มารี น จากัด บริ ษทั ยูนิค มารี น
จากัด บริ ษทั ยูนิคแก๊ส เทรดดิ้ง จากัด บริ ษทั ยูนิคแก๊ส อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด และบริ ษทั ยูนิคแก๊ส แคร์ ริเออร์ จากัด เมื่อ
วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว 242.02 ล้านบาท โดยมี LCR และUGP บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 72.7 และ 27.2 ตามลาดับ และเมื่อวันที่ 19 กรกฎคม 2555 ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการ
ออกหุ ้นสามัญใหม่จานวน 10.0 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการ
ลงทุน (BOI) ในการที่จะขอสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีอากร โดยภายหลังที่ ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนทาให้ปัจจุบนั มีทุนจด
ทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว 342.02 ล้านบาท โดยมีบริ ษทั , LCR และ UGP บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ
29.2 51.5 และ 19.3 ตามลาดับ SLM ประกอบธุ รกิ จการขนส่ งน้ ามันและก๊าซ LPG ทางเรื อทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ โดยได้รับอนุญาตให้เป็ นผูข้ นส่ งน้ ามันตามาตรา 12 แห่ งพระราชบัญญัติผคู ้ า้ น้ ามัน พ.ศ.2543 ลูกค้าที่ ใช้ขนส่ งก๊าซ
LPG ส่วนใหญ่จะเป็ นบริ ษทั ในกลุ่ม ได้แก่ บริ ษทั และ UGP สาหรับลูกค้าที่ใช้บริ การขนส่ งน้ ามัน ได้แก่ บริ ษทั ปตท. จากัด
(มหาชน) บริ ษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) ปั จจุบนั SLM มีเรื อบรรทุกก๊าซ LPG จานวน 16 ลา มีความสามารถในการบรรทุก
รวม 73,486 ตัน และเรื อบรรทุกแอมโมเนียจานวน 4 ลา มีความสามารถในการบรรทุก 3,342 ตัน
บริ ษทั สยามสุขสวัสดิ์ จากัด (“SSW”)
SSW ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิ งหาคม 2555 โดยมีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว 100 ล้านบาท โดยมีบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือ
หุ ้นใหญ่ในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 วัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุ รกิ จให้บริ การท่าเรื อคอนเทนเนอร์ โดยปั จจุบนั อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการก่อสร้าง
SIAMGAS HK LIMITED. (“SGHK”)
SGHK จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม 2552 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว 4,087.68 ล้านบาท โดยมี SGP
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่เรี ยกชาระแล้ว SGHK ประกอบธุรกิจเป็ นบริ ษทั โฮลดิ้ง และประกอบธุรกิจค้า
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยจัดตั้งขึ้นมาเพื่อลงทุนในประเทศจีน โดยเป็ นการซื้ อหุ ้นสามัญของ CHEVRON OCEAN GAS &
ENERGY LTD.(“COGEL”) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้วจาก CHEVRON CHINA LTD. โดย
บริ ษทั ได้ดาเนิ นการรั บโอนหุ ้นสามัญดัง กล่าวเป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ว เมื่ อ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2554 และซื้ อหุ ้น สามัญ ของ BP
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ZHUHAI LPG LTD.(BPZH) ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 100 ของทุ น จดทะเบี ย นและเรี ย กชาระแล้ว จาก SHINE TOP
INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED (“SHINE TOP”) ร้อยละ 49 และ BP GLOBAL INVESTMENT LIMITED
(“BP GLOBAL”) ร้อยละ 51 โดยบริ ษทั ได้ดาเนินการรับโอนหุน้ สามัญดังกล่าวเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553
SUPERGAS COMPANY LIMITED. (“SUPERGAS”)
SUPERGAS เป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียน 133.0 ล้านบาท วัตถุประสงค์
เพื่อประกอบธุ รกิ จจาหน่ ายแก๊สปิ โตรเลียมเหลว และจดทะเบี ยนในประเทศเวียดนาม โดยบริ ษทั ได้เข้าซื้ อหุ ้นสามัญของ
SUPERGAS ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนจาก SHANGHAI CROWN LIMITED. เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553
SINGGAS (LPG) PTE LIMITED. (“SINGGAS”)
SINGGAS เป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 95 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียน 336.0 ล้านบาท SINGGAS จด
ทะเบียนในประเทศสิ งคโปร์ วัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจจาหน่ายแก๊สปิ โตรเลียมเหลว โดยบริ ษทั ได้เข้าซื้ อหุ ้นสามัญของ
SHELL GAS (LPG) SINGAPORE PTE. LTD. ในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบี ยนจาก SHELL GAS (LPG)
HOLDINGS B.V. เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 โดยภายหลังบริ ษทั ได้ทาการเปลี่ยนชื่อจาก “SHELL GAS (LPG) SINGAPORE
PTE. LTD.” เป็ น “SINGGAS (LPG) PTE LTD.” และได้ขายหุน้ สามัญบางส่วนของ SINGGAS ในสัดส่วนร้อยละ 5 ของทุนจด
ทะเบียนให้แก่บุคคลภายนอก เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553
SIAM GAS TRADING PTE. LTD. (“SGT”)
SGT เป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 100,000 เหรี ยญสิ งคโปร์ SGT
จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศสิ งคโปร์ วัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจนาเข้าและส่ งออกแก๊สปิ โตรเลียมเหลวไปยังประเทศ
ต่างๆในภูมิภาค
UNITED GAS & PETROCHEMICALS SD. BHD. (“UNITED”)
UNITED เป็ นบริ ษทั ย่อยที่ บริ ษทั ถื อหุ ้นในสัด ส่ วนร้ อยละ 100 วัต ถุประสงค์เ พื่อประกอบธุ รกิ จจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์
ปิ โตรเลียม และจดทะเบี ยนนิ ติบุคคลในประเทศมาเลเซี ย เมื่อ 14 พฤษภาคม 2552 ปั จจุบนั อยู่ระหว่างดาเนิ นการเพื่อยกเลิก
บริ ษทั สาเหตุจากมีขอ้ กาหนดของการดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานในประเทศมาเลเซี ยที่ไม่อนุญาตให้บริ ษทั ต่างชาติถือหุ ้นใน
สัดส่ วนร้อยละ 100 ได้ ดังนั้นเพื่อให้เกิ ดประโยชน์และความเหมาะสมในการบริ หารจัดการจึ งได้ขอมติอนุมตั ิจากที่ประชุม
คณะกรรมการครั้งที่ 3/2556 ในการยกเลิกบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม 2556
SINO SIAMGAS & PETROCHEMICALS COMPANY LIMITED (“SINOSIAM”)
SINOSIAM เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมที่บริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 100 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 1,100.0 ล้าน
บาท วัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมครบวงจร ประกอบด้วยคลังสิ นค้า และท่าเรื อที่ใช้รับแก๊สใน
การนาเข้า และท่าเรื อที่สามารถให้บริ การผ่านท่า รวมถึงการกระจายสิ นค้าด้วยเรื อ รถบรรทุกก๊าซ และโรงบรรจุก๊าซปิ โตรเลียม
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เหลวเพื่อบรรจุลงถังบรรจุก๊าซ และจดทะเบียนในประเทศจีน โดยบริ ษทั ได้เข้าซื้ อหุ ้นสามัญในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของทุนจด
ทะเบียน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553
SIAM OCEAN GAS & ENERGY LIMITED (“SOGEL”)
SOGEL เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมที่บริ ษทั ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 5,017.0 ล้านบาท
วัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมครบวงจร ประกอบด้วยคลังสิ นค้า และท่าเรื อที่ใช้รับแก๊สในการ
นาเข้า และท่าเรื อที่สามารถให้บริ การผ่านท่า รวมถึงการกระจายสิ นค้าด้วยเรื อ และรถบรรทุกก๊าซ และจดทะเบียนในประเทศ
จีน โดยบริ ษทั ได้เข้าซื้อหุน้ สามัญในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554
บริ ษทั สยามนทลิน จากด (“SNTL”)
SNTL เป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนในประเทศไทย เป็ นลักษณะของการดาเนิ นธุรกิจแบบกิจการร่ วมค้า ด้วยทุนจดทะเบียน
จานวน 1 ล้านบาท วัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจการขนส่ งทางเรื อขนาดใหญ่ โดยบริ ษทั ได้จดั ตั้งบริ ษทั สยามนทลิน จากัด
ร่ วมกับบริ ษทั นทลิน จากัด โดยบริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว คิดเป็ นมูลค่าเท่ากับ
0.5 ล้านบาท เมื่อไตรมาสที่ 3 ปี 2553 ซึ่งยังไม่ได้เริ่ มดาเนินกิจการ
SG GAS SDN. BHD. (“SGGAS”)
SGGAS เป็ นบริ ษทั ที่ จดทะเบี ยนในประเทศมาเลเซี ย เป็ นบริ ษทั ร่ วมทางตรงบริ ษทั ถื อหุ ้นในสัดส่ วนร้ อยละ 29.99
วัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 100,000 เหรี ยญริ งกิตมาเลเซี ย และ
เมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิการเพิ่มเงินลงทุนใน SGGAS จากทุนจดทะเบียนเดิม
100,000 เหรี ยญริ งกิตมาเลเซีย เป็ น 1,000,000 เหรี ยญริ งกิตมาเลเซีย
MYGAZ SDN. BHD. (“MYGAZ”)
MYGAZ เป็ นบริ ษทั ย่อยทางตรงที่ บริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 70.0 MYGAZ จดทะเบี ยนนิ ติบุคคลในประเทศ
มาเลเซี ย วัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุ รกิ จจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี ยม โดยมีทุนจดทะเบี ยนเท่ากับ 12.0 ล้านเหรี ยญริ งกิ ต
มาเลเซี ย โดย MYGAZ ได้ทารายการซื้ อสิ นทรัพย์และธุรกิจแก๊สปิ โตรเลียมเหลวของ SHELL TIMUR SDN. BHD. (“STSB”)
ใน EAST MALAYSIA เป็ นจานวนเงิ นลงทุนจานวน 10.0 ล้านเหรี ยญริ งกิ ตมาเลเซี ย ซึ่ งได้วางเงินมัดจาไว้แล้วเมื่อวันที่ 3
ตุลาคม 2555 และได้ทาการโอนสิ นทรัพย์และธุรกิจแก๊สปิ โตรเลียมเหลวเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556
CITYGAS COMPANY LIMITED (“CITYGAS”)
CITYGAS เป็ นบริ ษทั ย่อยทางตรงที่บริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 100 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียน 292.0 ล้านบาท จด
ทะเบียนนิ ติบุคคลในประเทศเวียดนาม วัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจจาหน่ายแก๊สปิ โตรเลียมเหลว โดยบริ ษทั ได้เข้าซื้ อหุ ้น
สามัญของ SHELL GAS (LPG) VIETNAM LIMITED ในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนจาก SHELL GAS (LPG)
HOLDINGS B.V. เป็ นจานวนเงินลงทุนจานวน 0.1 ล้านเหรี ยญสหรัฐ และได้ดาเนิ นการเสร็ จสิ้ นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556
โดยภายหลังได้ทาการเปลี่ยนชื่อจาก “SHELL GAS (LPG) VIETNAM LIMITED” เป็ น “CITYGAS COMPANY LIMITED”
ส่ วนที่ 1 – ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ - หน้า 11

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
CITYGAS NORTH COMPANY LIMITED (“CITYGAS NORTH”)
CITYGAS NORTH เป็ นบริ ษทั ร่ วมค้าที่บริ ษทั ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 79.6 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียน 150.0 ล้านบาท จด
ทะเบียนนิ ติบุคคลในประเทศเวียดนาม วัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจจาหน่ายแก๊สปิ โตรเลียมเหลว โดยบริ ษทั ได้เข้าซื้ อหุ ้น
สามัญของ SHELL GAS HAIPHONG LIMITED ในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบี ยนจาก SHELL GAS (LPG)
HOLDINGS B.V. เป็ นจานวนเงินลงทุนจานวน 0.3 ล้านเหรี ยญสหรัฐ และได้ดาเนิ นการเสร็ จสิ้ นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556
โดยภายหลังได้ทาการเปลี่ยนชื่ อจาก “SHELL GAS HAIPHONG LIMITED” เป็ น “CITYGAS NORTH COMPANY
LIMITED”
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทย่ อย
บริษัท
ทุนทีเ่ รียก สัดส่ วนการ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ชาระแล้ ว
ถือหุ้น
(ล้ านบาท)
(ร้ อยละ)
1
UGP
105.00
99.59 การบรรจุและจาหน่ายก๊าซ LPG แอมโมเนี ย และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
อื่ น โดยได้รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบการเป็ นผูค้ ้า ก๊ า ซตามมาตรา 6
(เทียบเท่าใบอนุญาตผูค้ า้ น้ ามันมาตรา 7)
2
LCR
70.00
99.99 การขนส่ งก๊าซ LPG และน้ ามันทางรถยนต์ โดยได้รับใบอนุ ญาต
ประกอบการขนส่งก๊าซและน้ ามัน
3
SQS
70.00
99.99 การผลิตและจาหน่ายถังก๊าซ LPG
4
SEEC
400.00
70.00 ผลิตและจาหน่ายเอทานอล
5
SLM
442.00
42.60 การขนส่ ง น้ ามัน ก๊ า ซ LPG และแอมโมเนี ย ทางเรื อ โดยได้รั บ
57.4 2 ใบอนุญาตประกอบการขนส่งก๊าซและน้ ามัน
6
SSW
100.0
99.99 เป็ นบริ ษทั ร่ วมทางตรง โดยประกอบธุรกิจให้บริ การท่าเรื อคอนเทน
เนอร์ในประเทศไทย
7
SGHK
4,087.68
100.00 เป็ น Holding Company และ จาหน่ ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตั้งอยู่
ประเทศฮ่องกง
8
SUPERGAS
133.45
100.00 ธุรกิจจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตั้งอยูป่ ระเทศเวียดนาม
9. SINGGAS
336.00
95.00 3 ธุรกิจจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตั้งอยูป่ ระเทศสิ งคโปร์
10. UNITED
9.53
100.00 ธุรกิจจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตั้งอยูป่ ระเทศมาเลเซีย
11. SINOSIAM
1,100.47
100.00 1 ธุ ร กิ จ จัด จ าหน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ปิ โตรเลี ย มครบวงจร ประกอบด้ว ย
คลังสิ นค้า และท่าเรื อที่ใช้รับแก๊สในการนาเข้า และท่าเรื อที่สามารถ
ให้บริ การผ่านท่า รวมถึงการกระจายสิ นค้าด้วยเรื อ รถบรรทุ กก๊าซ
และโรงบรรจุก๊าซ ปิ โตรเลียมเหลวเพื่อบรรจุลงถังบรรจุก๊าซ ตั้งอยู่
เมืองจูไห่ ประเทศจีน
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
บริษัท

ทุนทีเ่ รียก
ชาระแล้ ว
(ล้ านบาท)
5,017.32

12.

SOGEL

13.
14.

SNTL
SGT

0.50
2.0

15.

SGGAS

0.3

16.

MYGAZ

120.0

17.

CITYGAS

292.0

18.

CITYGAS
NORTH

150.0

หมายเหตุ

1.4

สัดส่ วนการ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ถือหุ้น
(ร้ อยละ)
100.00 1 ธุ ร กิ จ จัด จ าหน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ปิ โตรเลี ย มครบวงจร ประกอบด้ว ย
คลังสิ นค้า และท่าเรื อที่ใช้รับแก๊สในการนาเข้า และท่าเรื อที่สามารถ
ให้บริ การผ่านท่ า รวมถึงการกระจายสิ นค้าด้วยเรื อ และรถบรรทุ ก
ก๊าซ ตั้งอยูเ่ มืองซัวเถา ประเทศจีน
50.00 เป็ นกิจการร่ วมค้า โดยประกอบธุรกิจการขนส่งทางเรื อขนาดใหญ่
100.00 ธุ ร กิ จ น าเข้า และจัด จ าหน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ปิ โตรเลี ย ม ตั้ง อยู่ป ระเทศ
สิ งคโปร์
29.99 เป็ นบริ ษทั ร่ ว มทางตรง โดยประกอบธุ ร กิ จ จัด จาหน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์
ปิ โตรเลียม ตั้งอยูป่ ระเทศมาเลเซีย
70.0 เป็ นบริ ษทั ร่ ว มทางตรง โดยประกอบธุ ร กิ จ จัด จาหน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์
ปิ โตรเลียม ตั้งอยูป่ ระเทศมาเลเซีย
100.0 เป็ นบริ ษทั ร่ ว มทางตรง โดยประกอบธุ ร กิ จ จัด จาหน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์
ปิ โตรเลียม ตั้งอยูป่ ระเทศเวียดนาม
79.64 เป็ นบริ ษทั ร่ วมค้า โดยประกอบธุรกิจจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ตั้งอยูป่ ระเทศเวียดนาม

1. บริ ษทั ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน SGHK
2. บริ ษทั ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน LCR และ UGP
3. ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2553 ได้ทาการขายหุ้นสามัญให้กบั บุคคลภายนอกในสัดส่ วนร้อยละ 5 ทาให้สดั ส่ วนการลงทุน
ในบริ ษทั Singas (LPG) Pte. Ltd. ลดลงจากร้อยละ 100 เป็ นร้อยละ 95

ความสัมพันธ์ กบั กลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
โครงสร้างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ไม่มีลกั ษณะความสัมพันธ์พ่ งึ พิง หรื อแข่งขัน กับธุรกิจอื่นในกลุ่มธุรกิจของผูถ้ ือหุน้
ใหญ่ แต่อย่างใด

ส่ วนที่ 1 – ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ - หน้า 13

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
2.
2.1

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้
โครงสร้างรายได้ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในปี 2555 – 2557 แยกตามประเภทธุรกิจ ดังนี้
2555
บริษทั ที่ดาเนินการ

รายได้จากการขาย
ผลิตภัณฑ์ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
ผลิตภัณฑ์แอมโมเนีย
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น
ผลิตภัณฑ์ถงั ก๊าซ LPG
ผลิตภัณฑ์เอทานอล
ผลิตภัณฑ์ก๊าซปิ โตรเลียวเหลว
(ต่างประเทศ)

รายได้ จากการขาย
รายได้ค่าขนส่ง
รายได้ค่าบริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้

หมายเหตุ :

บริ ษทั และ UGP
UGP
UGP
SQS
SEEC
บริ ษทั SUPERGAS
SINGGAS SINOSIAM
SOGEL SGT
CITYGAS CITYGAS
NORTH และMYGAZ
LCR SLM
บริ ษทั /บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั /บริ ษทั ย่อย
บริษัท/บริษัทย่ อย

2556

2557

มูลค่า
(ล้านบาท)

ร้ อยละ

มูลค่า
(ล้านบาท)

ร้ อยละ

มูลค่า
(ล้านบาท)

ร้ อยละ

20,832.08
1,605.72
885.79
10.26
177.52
23,116.85

43.54
3.43
1.87
0.02
0.37
48.41

21,291.80
1,358.84
826.30
5.20
4.3
40,821.60

32.39
2.07
1.26
0.01
0.00
62.09

22,164.19
1,236.77
871.02
2.28
0.00
36,903.04

35.66
1.99
1.40
0.00
0/00
59.37

46,628.22
616.16
93.09
414.41
47,751.88

97.65
1.29
0.19
0.87
100.00

64,308.12
623.66
89.56
725.04
65,746.38*

97.81
0.95
0.14
1.10
100.00

61,177.30
421.26
160.26
398.23
62,157.04

98.42
0.68
0.26
0.64
100.00

*/ ไม่รวมกาไรจากการซื้อธุรกิจ ในปี 2556 มีกาไรจากการซื้อธุรกิจจานวน 531.23 ล้านบาท

2.2

การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประกอบธุ รกิ จพลังงานรวม 5 ประเภท ได้แก่ ก) ธุ รกิ จค้าก๊าซปิ โตรเลียมเหลว แอมโมเนี ยและ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น ข) ธุ รกิ จขนส่ งก๊าซปิ โตรเลี ยมเหลวและผลิ ตภัณฑ์ปิโตรเลี ยมอื่น ค) ธุ รกิ จผลิ ตและจาหน่ ายถังก๊าซ
ปิ โตรเลียมเหลว ง) ธุรกิจผลิตและจาหน่ายเอทานอล จ) ธุรกิจค้าก๊าซปิ โตรเลียมเหลวในต่างประเทศ

ส่ วนที่ 1 – ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ - หน้า 14

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
ก)

ธุรกิจค้ าก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว แอมโมเนีย และผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีอนื่
บริ ษทั และ UGP ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจการค้าก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (“ก๊าซ LPG”) แอมโมเนี ย และผลิตภัณฑ์ปิ
โตรเคมีอื่นซึ่งได้แก่ บิวเทน โพรเพน และโพรเพลแลนท์ เป็ นต้น
บริ ษทั และ UGP ประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG ภายใต้เครื่ องหมายการค้า “สยามแก๊ส” และ “ยูนิคแก๊ส” ผ่านการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั และ UGP และประกอบธุรกิจค้าแอมโมเนี ยและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นภายใต้เครื่ องหมายการค้า “ยูนิคแก๊ส” ผ่าน
การดาเนินการของ UGP
1.

ผลิตภัณฑ์ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
บริ ษทั ประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG ภายใต้เครื่ องหมายการค้า “สยามแก๊ส” ซึ่งดาเนินการโดยบริ ษทั ส่วนการค้าก๊าซ LPG
ภายใต้เครื่ องหมายการค้า “ยูนิคแก๊ส” จะดาเนิ นการโดย UGP ซึ่ งทั้งบริ ษทั และ UGP ได้รับใบอนุ ญาตให้เป็ นผูค้ า้ ก๊าซตาม
มาตรา 7 แห่ งพระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้ อเพลิง พ.ศ. 2543 (UGP ได้รับใบอนุ ญาตให้เป็ นผูค้ า้ น้ ามันตามมาตรา 6 แห่ ง
พระราชบัญญัติน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2521 ซึ่ งเทียบเท่ากับใบอนุญาตให้เป็ นผูค้ า้ น้ ามันตามมาตรา 7 แห่ งพระราชบัญญัติการค้า
น้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543) และเนื่ องจากบริ ษทั เป็ นบริ ษทั แม่ของ UGP โดยถือหุ ้นใหญ่ในสัดส่ วนร้อยละ 99.51 ของทุนจด
ทะเบียนและชาระแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ บริ ษทั จึงอนุญาตให้ UGP สามารถบรรจุก๊าซ LPG ลง
ในถังก๊าซ LPG ของบริ ษทั ได้ และ UGP ได้อนุญาตให้บริ ษทั สามารถบรรจุก๊าซ LPG ลงในถังก๊าซ LPG ของ UGP ได้เช่นกัน
1.1

ลักษณะของผลิตภัณฑ์
บริ ษทั และ UGPเป็ นผูค้ า้ ก๊าซ LPG ครบวงจร โดยครอบคลุมการจาหน่ายก๊าซ LPG ไปยังโรงบรรจุก๊าซ LPG ซึ่ งจะนา
ก๊าซ LPG ไปบรรจุใส่ถงั ก๊าซ LPG ขนาดต่างๆ เพื่อจาหน่ายเป็ นก๊าซหุงต้มต่อไปยังร้านค้าก๊าซ LPG และครัวเรื อน การจาหน่าย
ไปยังสถานีบริ การก๊าซ LPG เพื่อนาไปใช้เป็ นเชื้อเพลิงในรถยนต์ และการจาหน่ายไปยังโรงงานอุตสาหกรรม
การจาหน่ายก๊าซ LPG ของบริ ษทั แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ การจาหน่ายในลักษณะของถังบรรจุขนาดใหญ่ (Bulk) และ
การจาหน่ายในลักษณะของถังบรรจุ (Cylinder) ซึ่ งการจาหน่ายในลักษณะของถังบรรจุขนาดใหญ่เป็ นการจาหน่ายก๊าซ LPG
ในปริ มาณมากๆ โดยใช้วธิ ีการถ่ายก๊าซ LPG จากถังบรรจุขนาดใหญ่บนรถบรรทุกก๊าซ LPG ไปยังถังบรรจุขนาดใหญ่ของลูกค้า
โดยการจาหน่ายก๊าซ LPG ในลักษณะของถังบรรจุขนาดใหญ่น้ นั จะเป็ นการจาหน่ายไปยังโรงบรรจุก๊าซ LPG ที่เป็ นตัวแทนค้า
ต่างของบริ ษทั และ UGP โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้ก๊าซ LPG ในปริ มาณมากๆ และมีพ้ืนที่เพียงพอที่ใช้ในการ
จัดเก็บก๊าซ LPG.ในปริ มาณดังกล่าว และสถานี บริ การก๊าซ LPG ที่เป็ นตัวแทนค้าต่างของบริ ษทั และ UGP ส่ วนการจาหน่าย
ในลักษณะของถังบรรจุน้ นั จะเป็ นการนาก๊าซ LPG มาบรรจุลงถังก๊าซ LPG ขนาดต่างๆ ได้แก่ ถังก๊าซ LPG ขนาด 4 กิโลกรัม
11.5 กิ โลกรัม 15 กิโลกรัม และ 48 กิโลกรัม เป็ นต้น โดยโรงบรรจุก๊าซ LPG ที่บริ ษทั และ UGP ดาเนิ นการเองแล้วจึงนาไป
จาหน่ายให้กบั ลูกค้า ซึ่งได้แก่ ร้านค้าก๊าซ LPG โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้ก๊าซ LPG ในปริ มาณไม่มากและ/หรื อ
มีพ้นื ที่ไม่เพียงพอที่ใช้ในการจัดเก็บก๊าซ LPG.ในปริ มาณมากๆ
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

ถังบรรจุก๊าซ (Cylinder)

ถังบรรจุขนาดใหญ่ (Bulk)

ขั้นตอนการจัดหาและการนาก๊าซปิ โตรเลียมเหลวไปใช้
LPG

LPG

LPG
SGP

UGP

LPG
.

LPG

LPG
LPG

LPG

บริ ษทั และ UGP จัดหาก๊าซ LPG มาจากผูผ้ ลิตก๊าซ LPG ภายในประเทศ ซึ่ งประกอบไปด้วยการจัดหาจากโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติจานวน 5 แห่ง ซึ่งเป็ นของบริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ทั้งหมด โดยบริ ษทั และ UGP ไปรับก๊าซ LPG ที่คลังเก็บก๊าซ
LPG ของปตท. ที่อาเภอเขาบ่อยา จังหวัดชลบุรี และคลังเก็บก๊าซ LPG ของปตท.ที่จงั หวัดลาปาง นครสวรรค์ ขอนแก่น สุราษฎร์
ธานี และหาดใหญ่ และการจัดหาจากโรงกลัน่ น้ ามันจานวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงกลัน่ น้ ามันของบริ ษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
โรงกลัน่ น้ ามันของบริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โรงกลัน่ น้ ามันของบริ ษทั ไออาร์ พีซี จากัด (มหาชน) โรง
กลัน่ น้ ามันของบริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิ คลั ส์ จากัด(มหาชน) และโรงกลัน่ น้ ามันของบริ ษทั บางจากปิ โตรเลี ยม จากัด
(มหาชน) โดยบริ ษทั และ UGP จะนาก๊าซ LPG ที่จดั หามาจัดเก็บไว้ที่คลังเก็บก๊าซ LPG ของบริ ษทั และ UGP ซึ่ งมีจานวน
รวมกันทั้งหมด 7 แห่ ง มีปริ มาตรความจุรวมกันประมาณ 34.77 ล้านลิตร ซึ่ งประกอบไปด้วย คลังเก็บก๊าซ LPG ของบริ ษทั
จานวน 5 แห่ง ได้แก่ คลังสาธุประดิษฐ์ คลังสุราษฎร์ธานี คลังลาปาง คลังนครสวรรค์ และคลังขอนแก่น และคลังเก็บก๊าซ LPG
ของ UGP จานวน 2 แห่ง ได้แก่ คลังบางปะกง และคลังสุราษฎร์ธานี
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LPG

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
รายละเอียดคลังก๊าซ LPG
สาขา
SGP
1
สาธุประดิษฐ์ *
2
3
4
5
UGP
1

สุ ราษฎร์ธานี *
ลาปาง
นครสวรรค์
ขอนแก่น

2

สุ ราษฎร์ธานี *

บางปะกง *

ที่ต้งั

ปริมาตรความจุ
(ลิตร)

736 ถ.พระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุ งเทพมหานคร
118-119 หมู่ 3 ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สุ ราษฎร์ธานี
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 ถนนสุ ขมุ วิท ตาบลบางปะกง อาเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
99 หมู่ที่ 3 ถนนสุ ราษฎร์ ธานี -นครศรี ธรรมราช ตาบลบาง
กุง้ อาเภอเมืองสุ ราษฎร์ธานี จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี

8,912,640

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

4,214,550

หมายเหตุ : * เป็ นคลังก๊าซ LPG ที่มีท่าเรื อด้วย

ในการจัดหาก๊าซ LPG จากผูผ้ ลิต LPG ภายในประเทศที่ตอ้ งขนส่ งทางเรื อ บริ ษทั จะให้ UGP และ SLM ซึ่ งเป็ นบริ ษทั
ย่อยของบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG ทางเรื อเป็ นผูด้ าเนินการ โดยขนส่งก๊าซ LPG จากคลังเก็บก๊าซ LPG ของปตท. ที่
อาเภอเขาบ่อยา จังหวัดชลบุรีและโรงกลัน่ น้ ามันมายังคลังเก็บก๊าซ LPG ของบริ ษทั ที่สาธุประดิษฐ์ และคลังก๊าซ LPG ของ UGP
ที่ บางปะกง
สาหรับการจัดหาก๊าซ LPG จากผูผ้ ลิตก๊าซ LPG ภายในประเทศที่ตอ้ งขนส่ งทางรถ ได้แก่ การขนส่ งก๊าซ LPG จากคลัง
เก็บก๊าซ LPG ของบริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ที่จงั หวัดลาปาง นครสวรรค์ ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และหาดใหญ่มายังคลังเก็บ
ก๊าซ LPG ของบริ ษทั ในบริ เวณใกล้เคียง บริ ษทั จะให้ LCR ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจขนส่ งก๊าซ LPG ทาง
รถยนต์เป็ นผูด้ าเนินการ
สาหรับการขนส่งก๊าซ LPG ไปให้ลูกค้านั้น บริ ษทั ให้ LCR ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG
ทางรถเป็ นผูด้ าเนินการ โดยจัดส่งแยกตามประเภทลูกค้า ซึ่งประกอบไปด้วย 1) ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นก๊าซหุ งต้ม ได้แก่
โรงบรรจุก๊าซ LPG ร้านค้าก๊าซ LPG 2) ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นเชื้อเพลิงในรถยนต์ ได้แก่ สถานี บริ การก๊าซ LPG รถที่
ใช้ก๊าซ LPG เป็ นเชื้ อเพลิง เช่น รถแท็กซี่ รถยนต์ส่วนบุคคล และ 3) ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้ในงานอุตสาหกรรม ได้แก่
โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงงานแก้ว โรงงานหลอดไฟ โรงงานพ่นอบสี โรงงานเคลือบสี ภาชนะบรรจุ โรงงานทอผ้า
โรงงานย้อมผ้า โรงงานกระเบื้ อง โรงงานเซรามิ ค โรงงานผลิตอาหาร โรงงานขนมปั ง โรงงานถุงมือยาง โรงงานประกอบ
รถยนต์ โรงงานตัดเหล็ก โรงแรม ร้านอาหารจานด่วน และ ศูนย์อาหารในห้างสรรพสิ นค้า
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
ตารางแสดงพาหนะที่ใช้ในการขนส่งก๊าซ LPG ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
SGP
UGP
LCR
SLM

พาหนะที่ใช้ ขนส่ ง LPG
รถถังเวียน *
รถถังเวียน *
เรื อบรรทุกก๊าซ LPG
รถบรรทุกก๊าซ LPG
เรื อบรรทุกก๊าซ LPG

จานวน
33 คัน
95 คัน
1 ลา
280 คัน
18 ลา

ความสามารถในการบรรทุก

1,288 ตัน
3,143 ตัน
109,432 ตัน

หมายเหตุ : * เป็ นรถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ และรถกระบะที่ใช้ขนส่งก๊าซ LPG ที่บรรจุใส่ถงั ก๊าซ LPG (cylinder) ไปยังร้านค้าก๊าซ LPG

1.2

การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
ปั จจุบนั ผูป้ ระกอบธุ รกิ จค้าก๊าซ LPG ทุ กรายจะใช้วตั ถุดิบที่ มาจากภายในประเทศซึ่ งมีคุณภาพอยู่ในระดับเดี ยวกัน
ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของผูป้ ระกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG จึงไม่มีความแตกต่างกัน ผูป้ ระกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG ต่างๆ จึงไม่เน้น
ที่จะแข่งขันด้านราคา แต่จะมุ่งเน้นไปที่การแข่งขันทางด้านกลยุทธ์การตลาดและการบริ การ ซึ่ งบริ ษทั และ UGP มีกล
ยุทธ์ดา้ นการตลาดและการบริ การดังนี้

1.2.1 นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ ทสี่ าคัญ
กลยุทธ์ การแข่ งขันในธุรกิจค้ าก๊ าซ LPG
กลุ่มลูกค้ า
1 ลูกค้าที่น าก๊ าซ LPG ไปใช้เป็ น
ก๊าซหุงต้ม







2 ลูกค้าที่น าก๊ าซ LPG ไปใช้เป็ น
เชื้อเพลิงในรถยนต์

3 ลูก ค้า ที่ น าก๊ า ซ LPG ไปใช้ใ น
ด้านอุตสาหกรรม








กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
การจัดส่ งก๊าซ LPG ที่รวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพ จากการที่มีทาเลที่ต้ งั ของ
คลังเก็บก๊าซ LPG ที่ครอบคลุมทัว่ ประเทศและระบบการขนส่ งก๊าซ LPG
ที่มีประสิ ทธิภาพของบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
การให้ค วามส าคัญ กับ ความปลอดภัย ของถังก๊ า ซ LPG โดยตรวจสอบ
สภาพถังก๊าซ LPG ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยอยู่
เสมอ
จาหน่ายก๊าซ LPG ในราคาเหมาะสมให้ลูกค้าสามารถมีผลกาไรและดาเนิ น
ธุรกิจได้
การให้คาปรึ กษาในด้านการตลาดและการขายอย่างใกล้ชิด
การจัดส่ งก๊าซ LPG ที่รวดเร็ วตามความต้องการของลูกค้า
จาหน่ายก๊าซ LPG ในราคาเหมาะสมให้ลูกค้าสามารถมีผลกาไรและดาเนิ น
ธุรกิจได้
การให้คาปรึ กษาในด้านการตลาดและการขายอย่างใกล้ชิด
ลงทุนในอุปกรณ์และการติดตั้งระบบจ่ายก๊าซ LPG ให้กบั ลูกค้าเพื่อเป็ น
แรงจูงใจให้ลูกค้าทาสัญญาซื้อขายก๊าซ LPG ระยะยาวกับบริ ษทั
ให้คาปรึ กษาแนะนาด้านการติ ดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในกรณี ที่ลูกค้ามีความ
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
กลุ่มลูกค้ า

กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
ประสงค์ที่จะติดตั้งอุปกรณ์เอง
 ให้บริ การตรวจสอบอุปกรณ์และระบบจ่ายก๊าซ LPG ให้อยู่ในสภาพที่
สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย ทั้งอุปกรณ์ที่บริ ษทั เป็ นผูต้ ิดตั้งให้ลูกค้า
และอุปกรณ์ที่ลูกค้าติดตั้งเอง
 การจัดสัมมนาฝึ กอบรมเกี่ยวกับความรู้ดา้ นการใช้ก๊าซ LPG และวิธีการใช้
ก๊าซ LPG อย่างปลอดภัย

ลักษณะลูกค้ าและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ลักษณะลูกค้าของบริ ษทั และ UGP สามารถแยกออกได้ตามวัตถุประสงค์การนาก๊าซ LPG ไปใช้งาน แบ่งออกได้ 3
ประเภท คือ
1) ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นก๊าซหุงต้ม
2) ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นเชื้อเพลิงในรถยนต์
3) ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้ในด้านอุตสาหกรรม
4) ลูกค้าต่างประเทศที่จาหน่ายโดยบริ ษทั
โครงสร้างรายได้จากการจาหน่ายก๊าซ LPG ของบริ ษทั และ UGP แยกตามลักษณะลูกค้าและช่องทางการจัดจาหน่าย
หน่วย : ล้านบาท
ลูกค้าที่นาไปใช้งานในครัวเรื อน

ปี 2555
13,488

ร้ อยละ ปี 2556
33.88 11,355

ร้ อยละ
46.47

ปี 2557
12,398

ร้ อยละ
55.94

ลูกค้าที่นาไปใช้เป็ นเชื้อเพลิง
ลูกค้าที่นาไปใช้งานด้านอุตสาหกรรม
ลูกค้าต่างประเทศ
รวม

4,877
2,468
19,025
39,814

12.25
6.20
47.67
100.00

29.13
11.53
12.87
100.00

6,973
2,793
0
22,164

31.46
12.60
0.00
100.00

7,119
2,817
3,145
24,436

รายละเอียดลูกค้ าและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
1) ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นก๊าซหุงต้ม
ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นก๊าซหุงต้ม ได้แก่ โรงบรรจุก๊าซ LPG ร้านค้าก๊าซ LPG และครัวเรื อน โดยโรงบรรจุ
ก๊าซ LPG จะนาก๊าซ LPG ไปแยกบรรจุลงถังบรรจุก๊าซ LPG ขนาดต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการใช้
งานของลูกค้าแต่ละกลุ่ม และถังบรรจุก๊าซ LPG ดังกล่าวจะถูกส่ งต่อไปยังร้านค้าก๊าซ LPG ซึ่ งร้านค้าก๊าซ LPG จะ
เป็ นตัวกลางในการกระจายผลิตภัณฑ์ก๊าซ LPG ที่บรรจุในถังก๊าซ LPGในขนาดต่างๆ ไปยังครัวเรื อนอีกทอดหนึ่ง
ทั้งนี้ ถังก๊าซ LPG ภายใต้เครื่ องหมายการค้า “สยามแก๊ส” และ “ยูนิคแก๊ส” ทั้งหมดที่หมุนเวียนอยูใ่ นท้องตลาด เป็ น
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั และ UGP ตามลาดับ

ส่ วนที่ 1 – ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ - หน้า 19

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
โรงบรรจุก๊าซ LPG ที่เป็ นลูกค้าของบริ ษทั สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภท ดังนี้
(1) โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท Company Own - Company Operate (“COCO”)
โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO เป็ นโรงบรรจุก๊าซ LPG ที่บริ ษทั หรื อ UGP เป็ นเจ้าของและดาเนิ นงานเอง
โดยปั จจัยที่ใช้ในการพิจารณาเปิ ดโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO ได้แก่ ทาเลที่ต้ งั ความสามารถและความ
ชานาญในการทาการตลาดในพื้นที่เป็ นสาคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั และ UGP มีโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO รวมทั้งสิ้ นจานวน 20 แห่ ง
แบ่งออกเป็ นโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO ของบริ ษทั จานวน 7 แห่ ง และโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท
COCO ของ UGP จานวน 13 แห่ง
รายละเอียดโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO ของบริ ษทั
สาขา
1
2
3
4
5
6
7

บางนา
สมุทรสาคร
แม่แตง
ปราจีนบุรี
ขอนแก่น
นครสวรรค์
พังงา

ที่ต้งั
110 ซ.บางนา-ตราด 30 แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร
62/6 หมู่ 2 ต.บางน้ าจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
63 หมู่ 4 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
1 หมู่ 6 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
99 หมู่ 3 ต.บ้านแฮด กิ่งอ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
81/3 หมู่ 2 ถ.นครสวรรค์ ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
37 หมู่ที่ 6 ถ.สุ วรรณคูหา ต.กระโสม อ.ตะกัว่ ทุ่ง จ.พังงา

รายละเอียดโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO ของ UGP
1

สาขา
กาญจนบุรี

2
3
4

ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
เชียงใหม่

5

นครราชสี มา

6

นนทบุรี

7

เพชรบุรี

8
9

สงขลา
สมุทรปราการ

ที่ต้งั
10 หมู่ที่ 11 ถนนท่าเรื อพระแท่น-บ้านรางกระต่าย ตาบลพระแท่น อาเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี 71130
30/1 หมู่ที่ 11 ถนนสุ ขมุ วิท ตาบลบางปะกง อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
139 หมู่ที่ 6 ตาบลโป่ ง อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
375 หมู่ที่ 5 ถนนหมายเลข 11 (ตอนเชียงใหม่ - ลาปาง) ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่
108 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรมาตุคลา ตาบลหัวทะเล อาเภอเมืองนครราชสี มา จังหวัด
นครราชสี มา 30000
9/5 หมู่ที่ 1 ตาบลคลองข่อย ถนนปทุมธานี -บางบัวทอง อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
11120
105 หมู่ที่ 4 ตาบลทับคาง ถนนทางหลวงหมายเลข 4 (ตอนคอสะพานวังมะนาวใต้เพชรบุรี) อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
819 หมู่ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 43 ตาบลควนลัง อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
161/62 หมู่ที่ 1 ถนนสุ ขสวัสดิ์ ตาบลปากคลองบางปลากด อาเภอพระสมุทรเจดีย ์ จังหวัด

ส่ วนที่ 1 – ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ - หน้า 20

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
สาขา
10
11

สระบุรี
สุ ราษฎร์ธานี

12
13

อุบลราชธานี
นครปฐม

ที่ต้งั
สมุทรปราการ 10290
658 ถนนพหลโยธิน อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
99 หมู่ที่ 3 ถนนสุ ราษฎร์ ธานี -นครศรี ธรรมราช ตาบลบางกุ้ง อาเภอเมืองสุ ราษฎร์ ธานี
จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
14 หมู่ที่ 9 ถนนชยางกูร ตาบลหัวเรื อ อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
224/3 หมู่ที่ 1 ตาบลธรรมศาลา อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

(2) โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท Company Own - Dealer Operate (“CODO”)
โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท CODO เป็ นโรงบรรจุก๊าซ LPG ที่บริ ษทั เป็ นเจ้าของ แต่ให้บุคคลภายนอกที่ มี
ความประสงค์จะประกอบธุรกิจโรงบรรจุก๊าซ LPG เข้ามาเช่าดาเนิ นงาน โดยผูเ้ ช่าโรงบรรจุก๊าซ LPG ต้องทา
สัญญาเช่าสิ นทรัพย์จากบริ ษทั ซึ่งสิ นทรัพย์โรงบรรจุก๊าซ LPG ที่บริ ษทั ให้เช่า ได้แก่ อาคารบรรจุก๊าซ LPG ถัง
เก็บก๊าซ LPG และจ่ายก๊าซ LPG แบบเหนื อพื้นดินลงในถังก๊าซ LPG ถังเก็บและจ่ายเหนื อพื้นดิน หัวจ่ายก๊าซ
LPG และเครื่ องอุปกรณ์ที่เกี่ ยวข้องกับกระบวนการบรรจุและการจ่ายก๊าซ LPG กระบวนการควบคุมอัคคีภยั
และมลภาวะ รวมถึงที่ดินที่อาคารบรรจุก๊าซ LPG ตั้งอยูแ่ ละที่ดินรอบอาคาร โดยปกติบริ ษทั จะให้ลูกค้าเช่าโรง
บรรจุก๊าซ LPG โดยมีอายุสญ
ั ญา 3 ปี และผูเ้ ช่าโรงบรรจุก๊าซ LPG จะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นตัวแทนค้า
ต่างจากบริ ษทั ก่อน จึงจะสามารถประกอบธุรกิจโรงบรรจุก๊าซ LPG ภายใต้เครื่ องหมายการค้า “สยามแก๊ส”
และ “ยูนิคแก๊ส” ได้ นอกจากนี้ ผูเ้ ช่าโรงบรรจุก๊าซ LPG จะต้องทาสัญญาซื้ อขายก๊าซ LPG ในปริ มาณขั้นต่าที่
จะต้องสัง่ ซื้อจากบริ ษทั ด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท CODO รวมทั้งสิ้นจานวน 15 แห่ง ดังนี้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สาขา
สุ พรรณบุรี
เพชรบุรี
นครปฐม
สุ รินทร์
ศรี สะเกษ
สุ ราษฎร์ธานี
พุนพิน
(สุ ราษฎร์ธานี )
ยานนาวา
ชลบุรี
ลาปาง
อานาจเจริ ญ
บุรีรัมย์

ที่ต้งั
9/1 หมู่ 4 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุ พรรณบุรี
99 หมู่ 1 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
16/7 หมู่ 9 ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม
8/1 หมู่ 11 ต.เขวาสิ นริ นทร์ อ.เขวาสิ นริ นทร์ จ.สุ รินทร์
131 หมู่ 8 ต.โพนเขวา อ.เมือง จ.ศรี สะเกษ
119 หมู่ 3 ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สุ ราษฎร์ธานี
82/1 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย ต.ตัวเตย อ.พุนพิน จ.สุ ราษฎร์ธานี
736 ถ.พระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร
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.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อานาจเจริ ญ
108 หมู่ที่ 16 ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

13
14
15

สาขา
ร้อยเอ็ด
หาดใหญ่
เชียงใหม่

ที่ต้งั
75 หมู่ 1 ตาบลขอนแก่น อ. เมือง จ. ร้อยเอ็ด
85/8 หมู5่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
81 หมู่ที่ 1 ต.แช่ชา้ ง อ.สันกาแพง จ.เชียงใหม่

(3) โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท Dealer Own - Dealer Operate (“DODO”)
โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท DODO เป็ นโรงบรรจุก๊าซ LPG ที่ผปู ้ ระกอบการโรงบรรจุก๊าซ LPG เป็ นเจ้าของ
และดาเนินการเอง โดยผูป้ ระกอบการดังกล่าวจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากบริ ษทั หรื อ UGP ให้เป็ นตัวแทนค้า
ต่างของบริ ษทั หรื อ UGP ก่อน จึงจะสามารถบรรจุและจาหน่ ายก๊าซ LPG ภายใต้เครื่ องหมายการค้า “สยาม
แก๊ส” และ “ยูนิคแก๊ส” ได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท DODO รวมทั้งสิ้ นจานวน 143 แห่ ง แบ่ ง
ออกเป็ นโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท DODO ของบริ ษทั จานวน 61 แห่ ง และโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท
DODO ของ UGP จานวน 82 แห่ง
ตารางสรุ ปจานวนโรงบรรจุก๊าซ LPG ของบริ ษทั และ UGP
(หน่วย : แห่ง)
โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO
โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท CODO
โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท DODO
รวม

บริษัท
7
15
61
83

UGP
13
82
95

รวม
20
15
143
178

ที่มา : ข้อมูลจากบริ ษทั

2) ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นเชื้อเพลิงในรถยนต์
ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นเชื้ อเพลิงในรถยนต์ ได้แก่ สถานี บริ การก๊าซ LPG และรถยนต์ที่ใช้ก๊าซ LPG เป็ น
เชื้อเพลิง โดยสถานีบริ การก๊าซจะจัดเก็บก๊าซ LPG ที่รับจากบริ ษทั และ UGP ลงในสถานที่จดั เก็บ LPG ของสถานี
บริ การก๊าซ LPG เพื่อเตรี ยมไว้สาหรับการให้บริ การแก่รถยนต์ที่ใช้ก๊าซ LPG เป็ นเชื้อเพลิง ได้แก่ รถแท็กซี่ และ
รถยนต์ส่วนบุคคล โดยสถานี บริ การก๊าซ LPG ที่เป็ นลูกค้าของบริ ษทั และ UGP ส่ วนใหญ่จะตั้งอยูใ่ นกรุ งเทพและ
ปริ มณฑล
สถานีบริ การก๊าซ LPG ที่เป็ นลูกค้าของบริ ษทั แบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท ดังนี้
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
(1) สถานีบริ การก๊าซ LPG ประเภท Company Own – Company Operate (“COCO”)
สถานีบริ การก๊าซ LPG ประเภท COCO เป็ นสถานีบริ การก๊าซ LPG ที่บริ ษทั เป็ นเจ้าของและดาเนินงานเอง โดย
ปั จจัยที่ใช้ในการพิจารณาเปิ ดสถานีบริ การก๊าซ LPG ประเภท COCO ได้แก่ ทาเลที่ต้ งั ความสามารถและความ
ชานาญในการทาการตลาดในพื้นที่เป็ นสาคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีสถานีบริ การก๊าซ LPG ประเภท COCO จานวน 38 แห่ง ดังนี้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

สาขา
ดารงรักษ์
รามคาแหง
กรุ งเกษม
นวลจันทร์
ปิ่ นเกล้า
บางนา
หาดใหญ่
พูนพิน
อาเภอเมืองชลบุรี
ทวีวฒั นา
ปากเกร็ ด
ลาปาง
ขอนแก่น
โคราช
บางละมุง
อุบลราชธานี
บางแค
ชลบุรี
สระบุรี
นครปฐม
บางกะปิ
วังทองหลาง
ลาดพร้าว
ลาดพร้าว 124
หนองแขม
บางละมุง
ศรี นคริ นทร์
เจริ ญนคร

ที่ต้งั
63/14 ถนนดารงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้ อมปราบศัตรู พ่าย กทม.
3247 ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร
1756 ถนนกรุ งเกษม แขวงป้ อมปราบศัตรู พ่าย กรุ งเทพมหานคร
51/167 หมู่ 12 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพมหานคร
612/2 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาหรุ (ตลิ่งชัน) เขตบางพลัด กรุ งเทพมหานคร
429 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร
73/38 หมู่ 5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
82 หมู่ 3 ต.หัวเตย อ.พูนพิน จ.สุ ราษฎร์ธานี
48/17 หมู่ 1 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี
29/43 หมู่ 11 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร
223/291 หมู่ 4 ต.ปากเกร็ ด อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี
133 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลาปาง
99 หมู่ 3 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านแฮด อ.กิ่งอาเภอ จ.ขอนแก่น
108/1 หมู่ 3 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสี มา จ.นครราชสี มา
140 หมู่ 6 ต.โป่ ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
140/1 หมู่ 9 ต.หัวเรื อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
34/97 หมู่ 2 แขวงบางแค เขตบางแค กรุ งเทพมหานคร
31/34 หมู่ 6 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
658/1 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรี ยว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
224/3 หมู่ 1 ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
158/1 ถ.รามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร
2501 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิ งห์ เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร
109 ถ.ประเสริ ฐมนูกิจ แขวงจรเข้บวั เขตลาดหร้าว กรุ งเทพมหานคร
1 ซอยลาดพร้าว 124 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร
8 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร
30/31 หมู่ที่ 9 ต.หนองปรื อ อ.บางละมุง กรุ งเทพมหานคร
935 ถ.ศรี นคริ นทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร
1557/1 ถ.เจริ ญนคร แขวงบางลาภูล่าง เขตคลองสาน กรุ งเทพมหานคร
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
สาขา
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

เชียงใหม่
จตุจกั ร
วังทองหลาง
ดอนเมือง
บายพาส (สระบุรี)
เลี่ยงเมือง (สุ ราษฎร์ )
ปราณบุรี
พุนพิน
บางพลัด
ภูเก็ต

ที่ต้งั
370 หมู่ที่ 5 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
51/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
578 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร
2/2 หมู่ที่ 6 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุ งเทพมหานคร
99/5 หมู่ที่ 4 ต.นกเปล้า อ.เมือง จ.สระบุรี
83/97 หมู่ที่ 3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุ ราษฎร์ธานี จ.สุ ราษฎร์ ธานี
567/5 หมู่ที่ 3 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
23/11 หมู่ที่ 3 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุ ราษฎร์ธานี
174 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุ งเทพมหานคร
56/2 หมู่ 1 แขวงสาคู เขตถลาง จ.ภูเก็ต

(2) สถานีบริ การก๊าซ LPG ประเภท Dealer Own – Dealer Operate (“DODO”)
สถานี บริ การก๊าซ LPG ประเภท DODO เป็ นสถานี บริ การก๊าซ LPG ที่ผปู ้ ระกอบการสถานี บริ การก๊าซ LPG
เป็ นเจ้าของและดาเนินการเอง โดยผูป้ ระกอบการดังกล่าวจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากบริ ษทั หรื อ UGP ให้เป็ น
ตัวแทนค้าต่างของบริ ษทั หรื อ UGP ก่อน จึงจะสามารถจาหน่ายก๊าซ LPG ภายใต้เครื่ องหมายการค้า “สยาม
แก๊ส” และ “ยูนิคแก๊ส” ได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีสถานี บริ การก๊าซ LPG ประเภท DODO รวมทั้งสิ้ นจานวน 511 แห่ ง แบ่ง
ออกเป็ นสถานี บริ การก๊าซ LPG ประเภท DODO ของบริ ษทั จานวน 362 แห่ ง และสถานี บริ การก๊าซประเภท
DODO ของ UGP จานวน 149 แห่ง
ตารางสรุ ปจานวนสถานีบริ การก๊าซ LPG ของบริ ษทั และ UGP
(หน่วย : แห่ง)
สถานีบริ การก๊าซ LPG ประเภท COCO
สถานีบริ การก๊าซ LPG ประเภท DODO
รวม

บริษัท
38
362
400

UGP
0
149
149

รวม
38
511
549

ที่มา : ข้อมูลจากบริ ษทั

3) ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้ในงานด้านอุตสาหกรรม
ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้ในงานด้านอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงแรม ศูนย์อาหารในห้างสรรพสิ นค้า โรงงานอาหาร
แช่แข็ง โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากยาง โรงงานหล่อหลอมโลหะ โรงงานพลาสติก เป็ นต้น โดยรู ปแบบของการ
จาหน่ายก๊าซ LPG ไปยังลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้ในงานด้านอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ ได้แก่
(1) การจาหน่ายในลักษณะของถังก๊าซ LPG ไปยังลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นเชื้อเพลิงในการประกอบอาหาร
เช่น ร้านอาหาร ภัตตาคาร ศูนย์อาหารตามห้างสรรพสิ นค้าและโรงแรม
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
(2) การจาหน่ายในลักษณะของถังก๊าซ LPG ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น โรงงาน
เครื่ องปั้ นดินเผา โรงงานขนมปั ง และ
(3) การจาหน่ ายในลักษณะของถังก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น โรงงาน
เซรามิค
โครงสร้ างการกาหนดราคาก๊ าซ LPG
ในอดีตโครงสร้างราคาก๊าซ LPG ของประเทศไทยถูกควบคุมโดยรัฐบาลอย่างสมบูรณ์ ทั้งการควบคุมราคาขายปลีกก๊าซ
LPG ราคาขายส่งก๊าซ LPG รวมถึงการชดเชยค่าขนส่งก๊าซ LPG ระหว่างคลังเก็บก๊าซ LPG ของปตท. จานวน 5 แห่ ง คือ ลาปาง
นครสวรรค์ ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และหาดใหญ่ (การกาหนดอัตราค่าชดเชยค่าขนส่ งก๊าซ LPG จากโรงกลัน่ หรื อโรงแยกก๊าซ
ไปยังคลังเก็บก๊าซ LPG ของปตท. ทั้ง 5 แห่ง จะแตกต่างกันตามเส้นทาง ระยะทาง และวิธีการในการขนส่ ง ซึ่ งอัตราการชดเชย
ดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน)
ต่อมารัฐบาลได้มีนโยบายที่จะยกเลิกการควบคุมราคาก๊าซ LPG และลอยตัวราคาก๊าซ LPG อย่างสมบูรณ์ โดยเริ่ มจาก
การยกเลิกการควบคุมราคาขายปลีกก๊าซ LPG เมื่อวันที่ 1 พฤศจิ กายน 2544 แต่ยงั คงควบคุมราคาขายส่ งก๊าซ LPG อยู่ แต่
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้ให้กรมการค้าภายในเป็ นหน่วยงานที่กากับดูแลราคาขายปลีกก๊าซ LPG เฉพาะก๊าซ LPG สาหรับใช้งาน
ด้านครัวเรื อน เนื่องจากเป็ นสิ นค้าควบคุมและมีความจาเป็ นต่อการดารงชีวติ ของประชาชน โดยไม่ได้ควบคุมราคาขายปลีกก๊าซ
LPG สาหรับนาไปใช้เป็ นเชื้อเพลิงในรถยนต์และก๊าซ LPG ที่นาใช้งานด้านอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2550 รัฐบาลได้ให้กองทุนน้ ามันยกเลิกการชดเชยราคาขายส่งก๊าซ LPG และเรี ยกเก็บเงินเข้ากองทุน
น้ ามันในระดับที่เพียงพอสาหรับชดเชยค่าขนส่ งก๊าซ LPG ไปยังคลังเก็บก๊าซ LPG ของปตท. ทั้ง 5 แห่ ง ซึ่ งทาให้ราคาขายส่ ง
ก๊าซ LPG เพิ่มขึ้นจากที่เคยถูกกาหนดไว้ให้คงที่ที่ 12.4569 บาทต่อกิโลกรัม โดยราคาขายส่งก๊าซ LPG ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2550
เท่ากับ 13.6863 บาทต่อกิโลกรัม
ทั้งนี้ โครงสร้างราคาก๊าซ LPG ณ ปั จจุบนั สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ส่วนได้แก่
1) ราคา ณ โรงกลัน่ หรือ ราคา ณ โรงแยกก๊ าซ หรือราคานาเข้ าก๊ าซ LPG
ปั จจุบนั รัฐบาลโดยสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (“สนพ.”) ได้ควบคุมราคาก๊าซ LPG ที่ตน้ ทางการผลิต โดย
ในการกาหนดราคาขาย ณ โรงกลัน่ หรื อราคา ณ โรงแยกก๊าซ หรื อราคานาเข้าก๊าซ LPG ซึ่ งในการกาหนดราคา
สนพ.จะพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ ได้แก่ ราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลก ปริ มาณการใช้ก๊าซ LPG ภายในประเทศ และ
ปริ มาณการส่ งออกก๊าซ LPG โดยเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2552 สนพ.ได้กาหนดราคาขาย ณ โรงกลัน่ หรื อราคา ณ
โรงแยกก๊าซ หรื อราคานาเข้าก๊าซ LPG เท่ากับ 11.1212 บาทต่อกิโลกรัม
2) ราคาขายส่ งก๊ าซ LPG หน้ าโรงกลัน่
ในการกาหนดราคาขายส่งก๊าซ LPG หน้าโรงกลัน่ มีการกาหนดสู ตรในการคานวณโดยอ้างอิงจากราคา ณ โรงกลัน่
หรื อ ราคา ณ โรงแยกก๊าซ หรื อ ราคานาเข้าของก๊าซ LPG ตามข้อ 1) และบวกรวมด้วยภาษีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
ราคาขายส่ งก๊าซ LPG หน้าโรงกลัน่

= (ราคา ณ โรงกลัน่ หรื อ ราคา ณ โรงแยกก๊าซ หรื อ ราคานาเข้าของก๊าซ LPG)
+ ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเทศบาล + เงินกองทุนน้ ามัน + ภาษีมลู ค่าเพิ่ม

เดิ มรัฐบาลโดยสนพ.ได้ควบคุมราคาขายส่ งหน้าโรงกลัน่ ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มตามสู ตรดังกล่าวไว้เท่ากับ 12.4569
บาทต่อกิโลกรัม โดยใช้กองทุนน้ ามันเป็ นกลไกในการควบคุมราคา กล่าวคือ หากราคา ณ โรงกลัน่ หรื อ ราคา ณ
โรงแยกก๊าซ หรื อ ราคานาเข้าก๊าซ LPG ตามข้อ 1) สูงขึ้น รัฐบาลจะใช้เงินจากกองทุนน้ ามันชดเชยเพื่อให้ราคาขาย
ส่งก๊าซ LPG หน้าโรงกลัน่ เท่ากับราคาที่รัฐบาลกาหนดไว้
ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2550 รัฐบาลได้ให้กองทุนน้ ามันยกเลิกการชดเชยราคาขายส่งก๊าซ LPG และเรี ยกเก็บเงิน
เข้ากองทุนน้ ามันในระดับที่เพียงพอสาหรับชดเชยค่าขนส่ งก๊าซ LPG ไปยังคลังเก็บก๊าซ LPG ของปตท. ทั้ง 5 แห่ ง
ซึ่งทาให้ราคาขายส่งก๊าซ LPG เพิ่มขึ้นจากที่เคยถูกกาหนดไว้ให้คงที่ที่ 12.4569 บาทต่อกิโลกรัม
ตารางแสดงการเปรี ยบเทียบราคาขายส่งก๊าซ LPG หน้าโรงกลัน่ ก่อนและหลังการยกเลิกการอุดหนุนโดยกองทุนน้ ามัน

1)

2)

ราคา ณ โรงกลั่น หรื อ ราคา ณ โรงแยกก๊ า ซ หรื อ
ราคานาเข้ า
ภาษีสรรพสามิต 1
ภาษีเทศบาล 2
เงินกองทุนน้ ามัน 3
ราคาขายส่ งหน้ าโรงกลัน่ ก่อนภาษีมูลค่ าเพิม่
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 4
ราคาขายส่ งหน้ าโรงกลัน่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม่

ราคาขายส่ งก๊าซ LPG หน้ าโรงกลัน่ (บาทต่ อกิโลกรัม)
ก่อนการยกเลิกการอุดหนุน หลังการยกเลิกการอุดหนุนโดย
โดยกองทุนน้ามัน
กองทุนน้ามัน
(29 พ.ย. 50)
(25 ธ.ค. 52)
10.8964
11.1212
2.1700
0.2170
(0.8265)
12.4569
0.8720
13.3289

2.1700
0.2170
0.1781
13.6863
0.9580
14.6443

ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
หมายเหตุ : 1 ภาษีสรรพสามิตกาหนดเป็ นอัตราคงที่ที่ 2.1700 บาทต่อกิโลกรัม
2 ภาษีเทศบาลเท่ากับร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต
3 เงินชดเชยกองทุนน้ ามันเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงาน เรื่ องการกาหนดราคา อัตราเงินส่ งเข้า
กองทุนและอัตราเงินชดเชยสาหรับก๊าซ LPG ที่ทาในราชอาณาจักรและนาเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร อัตราเงินส่ งเข้า
กองทุนและอัตราเงินชดเชยสาหรับก๊าซ LPG ที่ส่งไปยังคลังก๊าซ LPG และอัตราเงินส่ งเข้ากองทุนสาหรับก๊าซ LPG ที่
ส่ งออกนอกราชอาณาจักร
4 ภาษีมูลค่าเพิ่มของราคาขายส่งก๊าซ LPG หน้าโรงกลัน่ เท่ากับร้อยละ 7 ของราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
ทั้งนี้เพื่อให้ราคาขายส่งก๊าซ LPG หน้าโรงกลัน่ ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างคลังเก็บก๊าซ LPG ทั้ง 5 แห่งของปตท.
ที่กระจายอยู่ทวั่ ประเทศ คือ ลาปาง นครสวรรค์ ขอนแก่น สุ ราษฎร์ ธานี และหาดใหญ่ รัฐบาลจึงได้ให้กองทุน
น้ ามันชดเชยค่าขนส่ งก๊าซ LPG ไปยังคลังเก็บก๊าซ LPG ทั้ง 5 แห่ ง (การกาหนดอัตราค่าชดเชยค่าขนส่ ง LPG จาก
โรงกลัน่ หรื อโรงแยกก๊าซไปยังคลังเก็บก๊าซ LPG ของปตท. ทั้ง 5 แห่ ง จะแตกต่างกันตามเส้นทาง ระยะทาง และ
วิธีการในการขนส่ ง ซึ่ งอัตราการชดเชยดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงตามประกาศของกรมธุรกิ จพลังงาน กระรทรวง
พลังงาน)
หากในอนาคต รัฐบาลให้กองทุนน้ ามันยกเลิกการชดเชยค่าขนส่งก๊าซ LPG ไปยังคลังเก็บก๊าซ LPG ของปตท. ทั้ง 5
แห่ง จะทาให้ราคาขายส่งก๊าซ LPG ในแต่ละจังหวดมีแนวโน้มที่จะสู งขึ้น เนื่ องจากจะต้องรวมค่าขนส่ งด้วย ซึ่ งจะ
ทาให้ราคาขายส่งก๊าซ LPG ในแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกัน

3) ราคาขายปลีกก๊ าซ LPG
ในการกาหนดราคาขายปลีกก๊าซ LPG มีการกาหนดสู ตรในการคานวณโดยอ้างอิงจากราคาขายส่ งก๊าซ LPG หน้า
โรงกลัน่ ตามข้อ 2) และบวกรวมด้วยค่าการตลาดและภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้
ราคาขายปลีกก๊าซ LPG = ราคาขายส่ งหน้าโรงกลัน่ + ค่าการตลาด + ภาษีมลู ค่าเพิ่มค่าการตลาด

ตัวอย่างการคานวณโครงสร้างการกาหนดราคาก๊าซ LPG

1)

2)

3)

ราคา ณ โรงกลั่น หรื อ ราคา ณ โรงแยกก๊ าซ หรื อ ราคา
นาเข้ า
ภาษีสรรพสามิต 1
ภาษีเทศบาล 2
เงินกองทุนน้ ามัน 3
ราคาขายส่ งหน้ าโรงกลัน่ ก่อนภาษีมูลค่ าเพิม่
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 4
ราคาขายส่ งหน้ าโรงกลัน่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม่
ค่าการตลาด 5
ภาษีมลู ค่าเพิ่มค่าการตลาด 6
ราคาขายปลีกก๊าซ LPG

ราคาจาหน่ ายก๊าซ LPG
25 ธ.ค. 2552
(บาทต่ อกิโลกรัม)
ร้ อยละ
11.1212
61.34
2.1700
0.2170
0.1781
13.6863
0.9580
14.6443
3.2566
0.2280
18.137

ที่มา :
กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
หมายเหตุ : 1 ภาษีสรรพสามิตกาหนดเป็ นอัตราคงที่ที่ 2.1700 บาทต่อกิโลกรัม
2 ภาษีเทศบาลเท่ากับร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต
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11.97
1.20
0.98
75.49
5.28
80.78
17.96
1.26
100.00

ราคาจาหน่ ายก๊าซ LPG
2 ก.พ. 2558
(บาทต่ อกิโลกรัม)
ร้ อยละ
8
16.3978
67.87
2.1700
0.2170
0.5380
19.3228
1.3526
20.6754
3.2566
0.2280
24.16

8.98
0.90
2.23
79.98
5.60
85.58
13.48
0.94
100.00

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
3 เงินชดเชยกองทุนน้ ามันเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงาน เรื่ องการกาหนดราคา อัตราเงินส่ งเข้า
กองทุนและอัตราเงินชดเชยสาหรับก๊าซ LPG ที่ทาในราชอาณาจักรและนาเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร อัตราเงินส่ งเข้า
กองทุนและอัตราเงินชดเชยสาหรับก๊าซ LPG ที่ส่งไปยังคลังก๊าซ LPG และอัตราเงินส่ งเข้ากองทุนสาหรับก๊าซ LPG ที่
ส่ งออกนอกราชอาณาจักร
4 ภาษีมูลค่าเพิ่มของราคาขายส่ งก๊าซ LPG หน้าโรงกลัน่ เท่ากับร้อยละ 7 ของราคาขายส่ งหน้าโรงกลัน่
5 ค่าการตลาดกาหนดเป็ นอัตราคงที่ที่ 3.2566 บาทต่อกิโลกรัม
6 ภาษีมูลค่าเพิม่ ค่าการตลาดเท่ากับร้อยละ 7 ของค่าการตลาด
7 ไม่รวมเงินที่ตอ้ งส่ งเข้ากองทุน 6.03 บาท ซึ่ งทาให้ราคาขายปลีกเท่ากับ 24.16
8 เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2558 คณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงานมีมติให้ยกเลิกการส่ งเงินเข้ากองทุน และปรับการกาหนดราคา
ต้นทุนจากแหล่งผลิตและแหล่งจัดหาใหม่ ทาให้ราคา ณ โรงกลัน่ หรื อ ราคา ณ โรงแยกก๊าซฯ เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้พิจารณาว่าก๊าซ LPG ที่นาไปใช้งานเป็ นก๊าซหุงต้มเป็ นสิ นค้าที่มีความจาเป็ นต่อการดารงชีวติ ของ
ประชาชนโดยทัว่ ไป จึงกาหนดให้ก๊าซหุ งต้มเป็ นสิ นค้าควบคุม ทาให้ในการปรับเปลี่ยนราคาจาหน่ายก๊าซหุ งต้มแต่ละ
ครั้งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ในขณะที่ก๊าซ LPG ที่นาไปใช้เป็ นเชื้อเพลิงใน
รถยนต์และการนาไปใช้งานด้านอุตสาหกรรมนั้น รัฐบาลไม่ได้มีการควบคุมราคาขายปลีกแต่อย่างใด
นโยบายการกาหนดราคาก๊ าซ LPG ของบริษัทและ UGP
นโยบายการกาหนดราคาจาหน่ายก๊าซ LPG ของกลุ่มสยามแก๊สทั้งผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่ องหมายการค้า “สยามแก๊ส” และ
เครื่ องหมายการค้า “ยูนิคแก๊ส” แยกตามลักษณะการนาก๊าซ LPG ไปใช้งานเป็ นดังนี้
ลักษณะการนาก๊าซ LPG ไปใช้ งาน
การนาไปใช้งานเป็ นก๊าซหุงต้ม

การนาไปใช้เป็ นเชื้อเพลิงในรถยนต์
การนาไปใช้ในอุตสาหกรรม

นโยบายการกาหนดราคา
เนื่ องจากก๊าซหุ งต้มเป็ นสิ น ค้าที่มีความสาคัญต่อการดารงชี วิตของประชาชน กรมการค้า
ภายใน กระทรวงพาณิ ชย์จึงได้กาหนดให้ก๊าซหุ งต้มเป็ นสิ น ค้าควบคุมและควบคุมราคา
จาหน่ายก๊าซหุงต้ม ดังนั้นนโยบายการกาหนดราคาจาหน่ าย LPG เพื่อนาไปใช้เป็ นก๊าซหุ ง
ต้มของบริ ษทั และ UGP จึงต้องสอดคล้องกับการควบคุมของกรมการค้าภายใน อย่างไรก็
ตามการกาหนดราคาจาหน่ ายก๊าซ LPG เพื่อนาไปใช้เป็ นก๊าซหุ งต้มของบริ ษทั และ UGP
ดังกล่าวอาจแตกต่างไปตามพื้นที่ ขึ้นอยูก่ บั สภาพตลาดและการแข่งขัน
บริ ษทั และ UGP มีนโยบายกาหนดราคาจาหน่ายก๊าซ LPG โดยอิงจากต้นทุนและราคาตลาด
บริ ษทั และ UGP มีนโยบายกาหนดราคาจาหน่ายก๊าซ LPG โดยอิงจากต้นทุนและราคาตลาด

1.2.2 การแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม
ภาวะอุตสาหกรรม
ก๊าซปิ โตรเลี ยมเหลวเกิ ดขึ้ นในประเทศไทยมานานกว่า 30 ปี โดยในระยะแรกเป็ นการจาหน่ ายก๊าซหุ งต้มบรรจุ ถงั
สาหรับใช้ในครัวเรื อน แทนฟื นและถ่าน แต่ไม่ได้รับความนิยมเท่าใดนัก จนกระทัง่ มีการค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย
ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริ มการผลิตและการบริ โภคก๊าซธรรมชาติ เพื่อทดแทนการนาเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ทา
ให้เกิดธุรกิจต่อเนื่องจากก๊าซธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ ความต้องการบริ โภคก๊าซหุงต้มในครัวเรื อนจึงขยายตัวอย่างรวดเร็ ว
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
ต่อมาเมื่อเกิดวิกฤตการณ์น้ ามันในปี 2540 รัฐบาลจึงให้การส่งเสริ มการวิจยั และพัฒนาการแปรรู ปก๊าซ LPG เพื่อนามาใช้
เป็ นเชื้อเพลิงในรถยนต์แทนน้ ามันเบนซิน ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่ หลาย เนื่ องจากราคาก๊าซ LPG เมื่อเปรี ยบเทียบกับราคา
น้ ามันเบนซินแล้วมีราคาถูกกว่ามาก
แม้วา่ ความต้องการใช้ก๊าซ LPG ภายในประเทศจะเพิ่มขึ้นจากความต้องการใช้ก๊าซ LPG เพื่อเป็ นก๊าซหุ งต้มและการใช้
ก๊าซ LPG เพื่อเป็ นเชื้อเพลิงในรถยนต์ แต่แหล่งผลิตก๊าซ LPG ในประเทศไทยก็ยงั คงสามารถผลิตก๊าซ LPG เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการใช้ภายในประเทศได้อย่างเพียงพอ และสามารถส่ งออกก๊าซ LPG บางส่ วนไปจาหน่ายยังต่างประเทศได้อีกด้วย
จนกระทัง่ ในปี 2551 ที่ราคาน้ ามันในตลาดโลกและในประเทศไทยได้ปรับตัวสู งขึ้นอย่างมาก จนทาให้ประชาชนเปลี่ยนมาใช้
ก๊าซ LPG เพื่อเป็ นเชื้อเพลิงในรถยนต์แทนน้ ามันมากขึ้น ซึ่งทาให้ประเทศไทยต้องนาเข้าก๊าซ LPG จากต่างประเทศมากถึง 452
ล้านกิโลกรัม 753 ล้านกิโลกรัม 1,591 ล้านกิโลกรัม 1,437 ล้านกิโลกรัม และ 1,730 ล้านกิโลกรัม ในปี 2552 2553 2554 และ
ปี 2555 ตามลาดับ
(ที่มา http://www.doeb.go.th/info/info_procure.php)
อุปทานก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว
ในช่วงระหว่างปี 2555 – 2556 ประเทศไทยผลิตก๊าซ LPG ได้ 5,687 และ5,447 ล้านกิโลกรัมตามลาดับ โดยแหล่งผลิต
ก๊าซ LPG ที่สาคัญของประเทศไทยมี 3 แหล่ง คือ (1) โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ซึ่ งมีจานวน 7 แห่ ง โดยเป็ นโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
ของปตท.จานวน 6 แห่ง และโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ บริ ษทั ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) จานวน 1 แห่ ง
(2) โรงกลัน่ น้ ามันดิบ ซึ่ งมีอยูจ่ านวน 6 แห่ ง ได้แก่ โรงกลัน่ ไทยออยล์ โรงกลัน่ ไออาร์ พีซี โรงกลัน่ สตาร์ โรงกลัน่ เอสโซ่ โรง
กลัน่ ของบริ ษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ และโรงกลัน่ บางจาก และ (3) โรงงานปิ โตรเคมีอื่น ซึ่ งมีอยู่จานวน 1 แห่ ง
ได้แก่ โรงงานของกรุ งเทพซิ นเธติกส์ โดยใน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 ก๊าซ LPG ที่ผลิตได้ในประเทศทั้งหมดมาจากโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติร้อยละ 60.87 มาจากโรงกลัน่ น้ ามันร้อยละ 39.13
สาหรับปี 2557 มีปริ มาณการผลิตก๊าซ LPG จานวน 5,495 ล้านกิโลกรัม ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 0.88 หรื อเพิ่มขึ้น
จานวน 48 ล้านกิโลกรัม สาหรับปริ มาณการผลิตก๊าซ LPG มาจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติจานวน 3,640 ล้านกิโลกรัม และมาจาก
โรงกลัน่ น้ ามันดิบจานวน 1,855 ล้านกิโลกรัม หรื อคิดเป็ นร้อยละ 66.24 และ 33.76 ตามลาดับ
( ที่มา http://www.eppo.go.th/info/2petroleum_stat.htm )
ตารางแสดงปริ มาณการผลิตก๊าซปิ โตรเลียมเหลวภายในประเทศ จาแนกตามแหล่งผลิต
(หน่วย : ล้านกิโลกรัม)

2555
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ
โรงกลัน่ น้ ามันดิบ
รวม
ที่มา

:

ปริมาณ
3,716
1,971
5,687

2556
ร้ อยละ
61.43
38.57
100.00

ปริมาณ
3,524
1,923
5,447

2557
ร้ อยละ
60.87
39.13
100.00

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
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ปริมาณ
3,640
1,855
5,495

ร้ อยละ
66.24
33.76
100.00

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
อุปสงค์ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
ความต้องการใช้ก๊าซ LPG ทั้งประเทศในช่วงปี 2557 เท่ากับ 6,285 ล้านกิโลกรัม โดยความต้องการใช้ก๊าซ LPG ส่ วน
ใหญ่เป็ นความต้องการใช้ในภาคครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 34.81 ของปริ มาณความต้องการใช้ก๊าซ LPG ทั้งหมด รองลงมาเป็ น
ความต้องการใช้เป็ นเชื้ อเพลิงในรถยนต์ การใช้เป็ นวัตถุดิบปิ โตรเคมี และการใช้ในภาคอุตสาหกรรม คิดเป็ นร้อยละ 31.41
24.60 และ 9.18 ของปริ มาณความต้องการใช้ก๊าซ LPG ทั้งหมด ตามลาดับ
ความต้องการใช้ LPG ในปี 2554 มีอตั ราการเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 18.21 โดยมีการเพิ่มขึ้นในความต้องการใช้ก๊าซ
LPG ในการนาไปใช้เป็ นวัตถุดิบปิ โตรเคมี มากที่สุด เท่ากับร้อยละ 38 รวมถึงปริ มาณการใช้ LPG ที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดด้วย โดย
เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ถึง 586 ล้านกิโลกรัม
สาหรับความต้องการใช้ก๊าซ LPG ในปี 2555 มีอตั ราการลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 6.24 โดยมีการลดลงในความต้องการ
ใช้ก๊าซ LPG ในการนาไปใช้ในภาควัตถุดิบปิ โตรเคมีมากที่สุด เท่ากับร้อยละ 39.17 ซึ่ งมีจานวนปริ มาณการใช้ LPG ที่ลดลง
เท่ากับ 828 ล้านกิโลกรัม แต่สาหรับปริ มาณการใช้ LPG ที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด เป็ นการนาเอาไปใช้ในภาคครัวเรื อนโดยเพิ่มขึ้นจาก
ปี 2554 จานวน 391 ล้านกิ โลกรั ม สาเหตุมาจากในภาคอุตสาหกรรมมี การปรั บราคาแก๊สเพิ่มขึ้ น ทาให้ตน้ ทุ นแก๊สสาหรั บ
ผูป้ ระกอบการภาคอุตสาหกรรมนั้นสู งขึ้นด้วย ส่ งผลให้ผปู ้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กมีการปรับเปลี่ยนจากการรับ
แก๊สเป็ นเบาท์ขนาดใหญ่ มาเป็ นถังแก๊สขนาด 48 กิโลกรัมแทนซึ่งจะถืออยูใ่ นกลุ่มของภาคครัวเรื อน ซึ่งในภาคครัวเรื อนยังไม่มี
การปรับขึ้นราคาแก๊ส อีกทั้งห้างสรรพสิ นค้าและร้านโมเดิ นท์เทรดที่ มีการเติบโตมากขึ้น โดยส่ วนมากมักจะนิ ยมใช้ถงั แก๊ส
ขนาด 48 กิโลกรัมเช่นเดียวกัน
ในปี 2556 มีปริ มาณความต้องการเพิม่ ขึ้นร้อยละ 1.75 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2555 โดยเพิม่ ขึ้นจาก 6.01 ล้านตัน เป็ น 6.11
ล้านตัน ซึ่งปริ มาณการใช้ที่เพิ่มขึ้นสูงสุดคือการนาไปใช้ในภาครถยนต์มีเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 67.3 เพิ่มขึ้นจาก 1.06 ล้านต้น เป็ น
1.77 ล้านตัน สาเหตุหลักมาจากการที่ทางภาครัฐมีการออกมาตรการการควบคุมการลักลอบจาหน่ายก๊าซ LPG ผิดประเภท ส่ งผล
ให้ผูป้ ระกอบการบางรายที่ ดาเนิ นการผิดกฎหมาย เริ่ มกลับมาจาหน่ ายก๊าซถูกประเภทมากขึ้น ซึ่ งปั จจุบนั ภาครัฐยังคงมีการ
ติดตาม จับกุมอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงได้มีการปรับขึ้นราคาก๊าซภาคหุ งต้มขึ้น 0.50 บาทต่อกิโลกรัมตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2556
จนถึงราคาจาหน่ายก๊าซ LPG ภาคหุงต้มที่ทางภาครัฐกาหนดไว้ที่ 24.82 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริ ง โดยใน
เดือนมี.ค. 2557 ราคาจาหน่ายก๊าซ LPG ภาคหุงต้มและภาครถยนต์จะมีระดับราคาที่เท่ากัน ส่ งผลให้ส่วนต่างของราคาก๊าซของ
ทั้ง 2 ภาคนั้นไม่มี ส่งผลให้แรงจูงใจในการลักลอบจาหน่ายก๊าซผิดประเภทนั้นหมดลง ตัวเลขการจาหน่ายก๊าซ LPG ในประเทศ
จะกลับมามีความถูกต้องตามแต่ละประเภท
โดยในปี 2557 มีปริ มาณความต้องการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.83 จากปี 2556 โดยเพิ่มขึ้นจาก 6.11 ล้านตัน เป็ น 6.29 ล้านตัน ซึ่ง
ปริ มาณการใช้ที่เพิ่มขึ้นสู งสุ ดคือการนาไปใช้ในภาควัตถุดิบปิ โตรเคมี เติบโตขึ้นถึงร้อยละ 16.5 เพิ่มขึ้นจาก 1.33 ล้านต้น เป็ น
1.55 ล้านตัน รองมาเป็ นการนาไปใช้ในภาคขนส่ งเติบโตขึ้นร้อยละ 11.21 เพิ่มขึ้นจาก 1.78 ล้านตัน เป็ น 1.97 ล้านตัน โดย
สัดส่ วนปริ มาณความต้องการใช้ LPG ส่ วนใหญ่เป็ นความต้องการในภาคครัวเรื อนร้อยละ 34.81 จากปริ มาณความต้องการใช้
LPG ทั้งหมด ตามด้วยภาครถยนต์ ภาควัตถุดิบปิ โตรเคมี และภาคอุตสาหกรรมตามลาดับ
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
ตารางแสดงความต้องการใช้ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวภายในประเทศ จาแนกตามภาคเศรษฐกิจ
(หน่วย : ล้านกิโลกรัม)

2555
ครัวเรื อน
อุตสาหกรรม
รถยนต์
วัตถุดิบปิ โตรเคมี
รวม
อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้ อยละ)
ที่มา

ปริมาณ
3,047
614
1,061
1,285
6,007
(6.24)

2556
ร้ อยละ
50.72
10.22
17.67
21.39
100.00

ปริมาณ
2,409
601
1,775
1,327
6,112
1.75

2557
ร้ อยละ
39.42
9.83
29.04
21.71
100.00

ปริมาณ
2,188
577
1,974
1,546
6,285

ร้ อยละ
34.81
9.18
31.41
24.60
100.00
2.83

: สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ดุลยภาพในอุตสาหกรรมก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว
ในอดีตประเทศไทยผลิตก๊าซ LPG เพียงพอต่อความต้องการใช้ก๊าซ LPG ภายในประเทศ และมีส่วนเหลือสาหรับส่ งออก
ไปยังต่างประเทศ โดยในปี 2549 ประเทศไทยมีการผลิตก๊าซ LPG จานวน 4,186 ล้านกิ โลกรัม การบริ โภคภายในประเทศ
จานวน 3,671 ล้านกิโลกรัม การส่งออกจานวน 278 ล้านกิโลกรัม และไม่มีการนาเข้าก๊าซ LPG ในช่วงเวลาดังกล่าว
สาหรับในปี 2555-2556 ราคาน้ ามันได้ปรับตัวเพิม่ ขึ้นอยูใ่ นระดับราคาที่สูงต่อเนื่อง จนทาให้มีความต้องการใช้ก๊าซ LPG
เพื่อเป็ นเชื้อเพลิงในรถยนต์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย รวมถึงการนา LPG ไปใช้เป็ นวัตถุดิบปิ โตรเคมีเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้ผปู ้ ระกอบการ
ปรับแผนการจาหน่ายก๊าซ LPG เพิ่มขึ้นตาม ปริ มาณการผลิตก๊าซ LPG ภายในประเทศจึงไม่เพียงพอกับปริ มาณก๊าซ LPG ตาม
แผนการจาหน่ายก๊าซ LPG ของผูป้ ระกอบการ จึงทาให้ประเทศไทยต้องนาเข้าก๊าซ LPG โดยปริ มาณการนาเข้าในปี 2555 –
2557 เท่ากับ 1,730 1,949 และ 2,032 ล้านกิโลกรัม ตามลาดับ
ตารางแสดงการจัดหาและการจาหน่ายก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
ปี

2555
5,686
1,730
7,386
10

การผลิต
การนาเข้า
การจาหน่ายภายในประเทศ
การส่ งออก
ที่มา

(หน่วย : ล้านกิโลกรัม)

2556
5,447
1,949
7,524
6

2557
5,495
2,032
7,515
10

: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

แนวโน้ มของอุตสาหกรรมก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว
อุตสาหกรรมก๊าซ LPG มีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าความต้องการใช้ก๊าซ LPG จะยังคงเพิ่มขึ้น
ต่อไป เนื่องมาจากความต้องการใช้ก๊าซ LPG เพื่อทดแทนการใช้น้ ามันที่มีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนด้านการผลิตก๊าซ LPG
นั้นก็คาดว่าจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเช่นกัน รวมถึงบริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ได้มีการก่อสร้างและเปิ ดใช้โรงแยกก๊าซ
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
ธรรมชาติหน่วยที่ 6 ที่ตาบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง เมื่อเดือนกันยายน 2554 ที่ผ่านมา ซึ่ งโรงแยกก๊าซนับเป็ นแหล่งผลิตก๊าซ
LPG ที่สาคัญแหล่งหนึ่ง ดังนั้นการที่มีจานวนโรงแยกก๊าซเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้มีแหล่งผลิตก๊าซ LPG เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน
การแข่ งขัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประเทศไทยมีผคู ้ า้ ก๊าซ LPG รวมทั้งสิ้ น 18 ราย คือ 1. บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) 2. บริ ษทั
สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน) 3. บริ ษทั ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน) 4. บริ ษทั เวิลด์แก๊ส
(ประเทศไทย) จากัด 5.บริ ษทั ปิ คนิ ค คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) 6.บริ ษทั ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน) 7.บริ ษทั
เชฟรอน (ไทย) จากัด 8.บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด 9.บริ ษทั แสงทองปิ โตรเลียม จากัด 10.บริ ษทั บางจากปิ โตรเลียม
จากัด (มหาชน) 11.บริ ษทั พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จากัด 12.บริ ษทั พลังงานบริ สุทธิ์ จากัด(มหาชน) 13.บริ ษทั อูโน่แก๊ส
จากัด 14.บริ ษทั เอ็นเอสแก๊ส แอลพีจี จากัด 15.บริ ษทั แคปปิ ตอล จี จากัด 16.บริ ษทั ออร์ คิด แก๊ส (ประเทศไทย) จากัด 17.
บริ ษทั ยูไนเต็ดแก๊ส จากัด 18.บริ ษทั พลังอัศวิน จากัด และ 19.บริ ษทั ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชัน่ จากัด
ตารางแสดงปริ มาณการจาหน่ายและส่วนแบ่งการตลาดของผูค้ า้ ก๊าซ LPG

1
2
3

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

บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
บริ ษั ท สยามแก๊ ส แอนด์ ปิ โตรเคมี คั ล ส์ จ ากั ด
(มหาชน) (SGP)
บริ ษั ท ยู นิ คแก๊ ส แอนด์ ปิ โตรเคมี คั ล ส์ จ ากั ด
(มหาชน) (UGP)
SGP + UGP
บริ ษทั เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จากัด (WORLD)
บริ ษทั ปิ คนิค คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (PICNI)
บริ ษทั ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
PICNI + WORLD
บริ ษทั พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จากัด
บริ ษทั พลังอัศวิน จากัด
บริ ษทั ออร์คิด แก๊ส (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชัน่ จากัด
บริ ษทั แสงทองปิ โตรเลียม จากัด
บริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็นเอสแก๊ส แอลพีจี จากัด
บริ ษทั อูโน่แก๊ส จากัด
บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด

(หน่วย : ล้านกิโลกรัม)

2555
ปริมาณ ร้ อยละ
1,828.29
38.80

2556
ปริมาณ ร้ อยละ
1,698.64
35.57

2557
ปริมาณ ร้ อยละ
1,668.72
35.28

651.75

13.83

604.26

12.65

542.46

11.47

598.28
1,250.03
877.73
228.12
0.00
1,105.85
121.76
17.4
76.07
17.27
82.09
48.56
56.04
35.08
40.34

12.70
26.53
18.63
4.84
0.00
23.47
2.58
0.38
1.61
0.37
1.74
1.03
1.19
0.74
0.86

599.15
1,203.41
817.89
257.31
0.00
1,075.20
179.68
134.01
111.53
76.12
73.93
56.09
55.14
48.02
35.12

12.55
25.20
17.12
5.39
0.00
22.51
3.76
2.81
2.34
1.59
1.55
1.17
1.15
1.01
0.74

578.81
1,121.27
665.39
281.55
103.82
1,050.76
202.48
137.56
119.95
96.09
62.15
55.39
72.93
64.35
29.19

12.24
23.70
14.07
5.95
2.19
22.21
4.28
2.91
2.54
2.03
1.31
1.17
1.54
1.36
0.62
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

16
17
18
19

2555
2556
ปริมาณ ร้ อยละ ปริมาณ ร้ อยละ
8.52
0.18
22.56
0.47
4.15
0.09
6.03
0.13
20.13
0.43
4,711.58 100.00 4,775.51 100.00

บริ ษทั ยูไนเต็ดแก๊ส จากัด
บริ ษทั บางจากปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
บริ ษทั พลังงานบริ สุทธิ์ จากัด(มหาชน)
บริ ษทั เชฟรอน (ไทย) จากัด
รวม

2557
ปริมาณ ร้ อยละ
42.17
0.89
7.25
0.15
4,730.25 100.00

ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ปั จจุบนั แนวโน้มธุรกิจพลังงาน รวมถึงธุรกิจค้าก๊าซ LPG มีแนวโน้มที่ดีข้ ึน อาจส่ งผลให้มีผปู ้ ระกอบการรายใหม่เข้ามา
แข่งขันในอุตสาหกรรมมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อผลประกอบการและส่วนแบ่งการตลาดของผูป้ ระกอบการเดิมได้
อย่างไรก็ตาม การเข้าสู่ ธุรกิ จการค้าก๊าซ LPG นั้น ผูป้ ระกอบการจะต้องขอใบอนุ ญาตเป็ นผูค้ า้ น้ ามันตามมาตรา 7 ซึ่ ง
จะต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพาณิ ชย์ กาหนด กล่าวคือ จะต้องมีทุนจดทะเบียนชาระแล้วไม่
ต่ากว่า 50 ล้านบาท มีเงินทุนหมุนเวียนสาหรับใช้ในการประกอบกิจการไม่นอ้ ยกว่า 100 ล้านบาทขณะยืน่ ขอรับใบอนุญาต ต้อง
มีคลังเก็บก๊าซ LPG เพื่อสารองตามกฎหมายร้อยละ 0.5 ของปริ มาณที่จะทาการค้าในระยะเวลา 1 ปี ซึ่ งทาให้ตอ้ งลงทุนไม่นอ้ ย
กว่า 100 ล้านบาท และการเก็บสารองตามกฎหมายจะเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 1 ในเดื อนกันยายน 2554 ซึ่ งจาเป็ นต้องใช้เงิ นทุ น
เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวในการสร้างคลังเก็บสารองตามกฎหมาย นอกจากนี้ จะต้องมียอดขายก๊าซ LPG ต่อปี ไม่นอ้ ยกว่า 50,000 ตัน มี
เครื่ องหมายการค้าเป็ นของตนเอง และต้องลงทุนในถังก๊าซ LPG เพื่อใช้หมุนเวียนในตลาด ซึ่ งจะต้องมีการลงทุนไม่ต่ากว่า 1
ล้านใบ คิดเป็ นเงินลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท จากเงื่อนไขและข้อจากัดข้างต้นจึงเป็ นการยากที่จะมีผปู ้ ระกอบการรายใหม่เข้ามา
แข่งขันในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะภาคครัวเรื อน
1.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์
1.3.1 ก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว
ในปี 2556 บริ ษทั และ UGP จัดหาก๊าซ LPG ส่วนใหญ่จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติประมาณร้อยละ 65 และจัดหาก๊าซ LPG
จากโรงกลัน่ น้ ามันประมาณร้อยละ 35 ซึ่ งการจัดหาก๊าซ LPG จากโรงกลัน่ น้ ามันหรื อโรงแยกก๊าซธรรมชาติจะเป็ นการจัดสรร
จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้กบั ผูค้ า้ ก๊าซตามมาตรา 7
สาหรับปี 2557 บริ ษทั และ UGP จัดหาก๊าซ LPG จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติประมาณร้อยละ 68.14 และจัดหาก๊าซ LPG
จากโรงกลัน่ น้ ามันประมาณร้อยละ 31.86
(หน่วย : ล้านกิโลกรัม)
2555
1) โรงแยกก๊าซธรรมชาติ
2) โรงกลัน่ น้ ามัน
3) อื่นๆ

ปริ มาณ
785.66
480.37
0.00

2556
ร้อยละ
62.06
37.94
0.00

ปริ มาณ
790.27
426.59
0.00
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2557
ร้อยละ
64.94
35.05
0.00

ปริ มาณ
773.29
361.52
0.00

ร้อยละ
68.14
31.86
0.00

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
2555
รวมการจัดหา LPG ของบริ ษทั และ UGP

ปริ มาณ
1,266.03

2556
ร้อยละ
100.00

ปริ มาณ
1,216.86

2557
ร้อยละ
100.00

ปริ มาณ
1,134.81

ร้อยละ
100.00

1.3.2 ถังก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว
ถังที่ใช้สาหรับบรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลวจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่ งปั จจุบนั มีผผู ้ ลิตถัง
ก๊าซ LPG ในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว ในประเทศไทย ได้แก่ บริ ษทั สหมิตรถังแก๊ส จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามอินเตอร์ แม็กเนท จากัด บริ ษทั ชื่นศิริ จากัด บริ ษทั สยาม ควอลิต้ ี สตีล จากัด (บริ ษทั สยาม ควอลิต้ ี สตีล จากัด
ได้ซ้ือสิ นทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจผลิตถังก๊าซ LPG จากบริ ษทั ถังเหล็กสากล จากัด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551) บริ ษทั
เมทเทิล เมท จากัด บริ ษทั แสงทองไทยผลิตถัง จากัด บริ ษทั เอส.ที.ถังแก๊ส จากัด และจากการที่ผผู ้ ลิตถังก๊าซ LPG ต้องได้รับ
การับรองมาตรฐาน มอก. ทาให้ถงั ก๊าซ LPG ของทั้งอุตสาหกรรมแทบจะไม่มีความแตกต่างกันในเรื่ องของคุณภาพ
นอกจากนี้ เพื่อเป็ นการป้ องกันอุบตั ิเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับผูใ้ ช้ก๊าซหุ งต้ม กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงานจึงได้
ออกกฎหมายในเรื่ องของการตรวจสอบสภาพของถังที่มีอายุใช้งานแล้ว 5 ปี 10 ปี และทุกๆ 5 ปี ภายหลังปี ที่ 10 โดยผูค้ า้ ก๊าซ
LPG ตามมาตรา 7 ที่เป็ นเจ้าของถังก๊าซ LPG จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริ ษทั ภายนอกมาทาการตรวจสอบสภาพ
ถังบรรจุ
1.4

กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
บริ ษทั และ UGP เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจบรรจุและจาหน่ายก๊าซ LPG ซึ่ งได้รับอนุญาตให้เป็ นผูค้ า้ น้ ามันเชื้อเพลิงมาตรา 7
แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 (UGP ได้รับใบอนุญาตให้เป็ นผูค้ า้ น้ ามันตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ
น้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521 ซึ่งเทียบเท่าใบอนุญาตให้เป็ นผูค้ า้ น้ ามันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.
2543) จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่หน่วยงานราชการกาหนดอย่างเคร่ งครัด โดยกฎหมายสาคัญที่ควบคุมการ
ประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG ของบริ ษทั และ UGP ได้แก่
1) พระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 เป็ นพระราชบัญญัติที่กาหนดลักษณะของผูค้ า้ น้ ามันเชื้อเพลิงแต่
ละประเภท การจัดเก็บน้ ามันเชื้อเพลิง การจาหน่ายและแผนการจาหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงในแต่ละปี และปริ มาณการ
สารองน้ ามันเชื้อเพลิง
2) พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้ อเพลิง พ.ศ. 2542 เป็ นพระราชบัญญัติที่กาหนดการเก็บรักษา การขนส่ ง การใช้
การจาหน่าย การแบ่งบรรจุ และการเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง
3) พระราชบัญญัติวตั ถุอนั ตราย พ.ศ. 2535 เป็ นพระราชบัญญัติที่กาหนดให้ก๊าซ LPG รวมถึงผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
ประเภทอื่นๆ เป็ นวัตถุอนั ตราย ซึ่งจะต้องมีการควบคุมดูแลคุณสมบัติและการลงทะเบียนของวัตถุอนั ตรายดังกล่าว
รวมทั้งการกาหนดการดาเนินการของผูผ้ ลิต ผูน้ าเข้า ผูส้ ่งออก และผูท้ ี่มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอนั ตรายดังกล่าว
4) พระราชกาหนดแก้ไขและป้ องกันภาวะขาดแคลนน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 เป็ นพระราชกาหนดที่กาหนดถึงการ
ปฏิบตั ิในกรณี ที่เกิดภาวการณ์ขาดแคลนน้ ามันเชื้อเพลิงภายในประเทศ ซึ่ งรวมถึง การผลิต การจาหน่าย การนาเข้า
การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองน้ ามันเชื้อเพลิง
5) ประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2514) ว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลวเป็ นประกาศที่กาหนดเกี่ยวกับ
การบรรจุก๊าซ LPG ภาชนะบรรจุก๊าซ LPG การตั้ง การเก็บภาชนะบรรจุก๊าซ LPG เครื่ องมือ เครื่ องใช้ในการบรรจุ
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ก๊าซ LPG และมาตรการความปลอดภัยในสถานที่ที่ใช้ในการบรรจุก๊าซ LPG การจาหน่ายก๊าซ LPG การเก็บก๊าซ
LPG และการใช้ก๊าซ LPG
6) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เป็ นพระราชบัญญัติที่กาหนดการประกอบกิจการโรงงาน การกากับและดูแล
โรงงาน และบทกาหนดโทษของผูป้ ระกอบกิจการโรงงานทุกประเภท
นอกจากนี้ บริ ษทั และ UGP ยังต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกาหนดขึ้นมาอย่างเคร่ งครัดด้วย
เช่ นกัน เช่ น กฎกระทรวงพลังงาน กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงพลังงาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
รวมถึงประกาศของกรมหรื อหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สรุปกฎหมายและกฎระเบียบของหน่ วยงานราชการทีส่ าคัญทีเ่ กีย่ วข้ องกับการค้ าก๊ าซ LPG
1) พระราชบัญญัติ
ก. พระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
ข. พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
ค. พระราชบัญญัติวตั ถุอนั ตราย พ.ศ. 2535
ง. พระราชกาหนดแก้ไขและป้ องกันภาวะขาดแคลนน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516
จ. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ฉ. ประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2514)
2) กฎกระทรวงพลังงาน ฉบับที่ 4 ฉบับที่ 5 ฉบับที่ 6 ฉบับที่ 7 ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลง
วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2514 ว่ าด้ วยการบรรจุก๊าซ LPG
1. การขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต และการแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ LPG
2. ลักษณะและระยะปลอดภัยของสถานที่บรรจุก๊าซ LPG
3. ลักษณะและระยะปลอดภัยของสถานที่เก็บก๊าซ LPG
4. การวางระบบท่อก๊าซ LPG และการติดตั้งอุปกรณ์
5. ภาชนะบรรจุก๊าซ LPG
6. หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบ และการตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ LPG
7. เครื่ องหมายที่ตอ้ งแสดงบนภาชนะบรรจุก๊าซ LPG
8. ขนาดส่วนบรรจุและวิธีบรรจุก๊าซ LPG ในภาชนะบรรจุก๊าซ LPG
9. การป้ องกันและระงับอัคคีภยั
10. การติดตั้งเครื่ องส่งเสี ยงดังเมื่อก๊าซ LPG รั่ว
3) กฎกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2535
ก. กาหนดให้โรงงานตามประเภทหรื อชนิดที่ระบุในบัญชีทา้ ยกระทรวงนี้เป็ นโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535
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ข. กาหนดให้โรงงานตามข้อ 1 เป็ นโรงงานจาพวกที่ 1, จาพวกที่ 2 และโรงงานจาพวกที่ 3 ตามที่ระบุในบัญชีทา้ ย
กฎกระทรวงนี้
4) กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2535
ก. ว่าด้วย ที่ต้ งั สภาพแวดล้อม ลักษณะอาคาร และลักษณะภายในของโรงงาน
ข. ว่าด้วย เครื่ องจักร เครื่ องอุปกรณ์ หรื อสิ่ งที่นามาใช้ในโรงงาน
ค. ว่าด้วย คนงานประจาโรงงาน
ง. ว่าด้วยการควบคุมการปล่อยของเสี ย มลพิษ หรื อสิ่ งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
จ. ว่าด้วยความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน
5) กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535)
ก. ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
1.5

หน่ วยงานทีท่ าหน้ าทีก่ ากับดูแล
นอกจากบริ ษ ัท และ UGP ในฐานะผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ ค้า ก๊ า ซ LPG ซึ่ ง จัด เป็ นน้ ามัน เชื้ อ เพลิ ง ประเภทหนึ่ ง ตาม
พระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้ อเพลิง พ.ศ. 2543 จะต้องปฏิ บตั ิตามกฎหมายและกฎระเบี ยบที่ หน่ วยงานราชการที่ เกี่ ยวข้อง
กาหนดอย่างเคร่ งครัดแล้ว การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ยังอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
ได้แก่ ก) กระทรวงพลังงาน โดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่ งชาติ สานักงานนโยบายและพลังงาน และกรมธุ รกิ จ
พลังงาน ข) กระทรวงพาณิ ชย์ โดยกรมการค้าภายใน ค) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ ง)
กระทรวงคมนาคม โดยกรมขนส่งทางบกและกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิ ชย์นาวี โดยมีรายละเอียดดังนี้
ก) กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพลังงานมีหน้าที่ศึกษา สารวจ วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ ติดตามสถานการณ์ ประเมินผล และเป็ นศูนย์
ข้อมูลการพลังงาน กาหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงาน จัดหาพลังงาน พลังงานทดแทน และ
พลังงานหมุนเวียน กาหนดมาตรการ กฎระเบียบ และกากับดูแล ควบคุมการดาเนิ นงานด้านพลังงาน วิจยั และ
พัฒนาด้านพลังงาน ส่ งเสริ ม สนับสนุนการจัดหา พัฒนาและอนุ รักษ์พลังงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนา
บุคลากรด้านพลังงาน ประสานความร่ วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน โดยกระทรวงพลังงานได้ดาเนิ นการ
กากับดูแลน้ ามันเชื้อเพลิง ซึ่งรวมถึงก๊าซ LPG ผ่านหน่วยงานย่อยของกระทรวงพลังงานดังนี้
 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (“กพช.”)
กพช. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่ งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อทาหน้าที่ เสนอ
นโยบายและแผนการบริ หารและพัฒนาพลังงานของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการกาหนดราคาพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริ หารและพัฒนาพลังงานของประเทศ
ติดตาม ดูแล ประสานงานกับหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับพลังงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการ
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บริ หารและพัฒนาพลังงานของประเทศ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายและแผนการบริ หารและ
พัฒนาพลังงานของประเทศ
 สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (“สนพ.”)
สนพ. จัดตั้งขึ้นตามตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อทาหน้าที่เป็ น
เลขานุ การของกพช. และมีหน้าที่ ศึกษาและวิเคราะห์ นโยบายและแผนการบริ หารและพัฒนาพลังงานของ
ประเทศเพื่อรายงานต่อ กพช. ติดตาม ประเมินผลและเป็ นศูนย์ประสานและสนับสนุ นการปฏิ บตั ิงานตาม
นโยบายและแผนการบริ หารและพัฒนาพลังงานของประเทศ รวมทั้งจัดเก็บรวมรวมข้อมูล ติดตามความ
เคลื่ อนไหวของสถานการณ์ ด้านพลังงาน วิเคราะห์ แนวโน้มและประเมิ นผลกระทบที่ จะเกิ ดขึ้ นเพื่อจัดทา
ข้อเสนอนโยบายและแผนการบริ หารและพัฒนาพลังงานของประเทศ และเผยแพร่ สถิติที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
 กรมธุรกิจพลังงาน
กรมธุรกิจพลังงานเป็ นหน่วยที่สงั กัดอยูใ่ นกระทรวงพลังงาน มีหน้าที่ดงั นี้
(1) การดาเนินการเพื่อออกใบอนุญาต ใบทะเบียนเป็ นผูค้ า้ น้ ามัน และออกใบรับแจ้งเป็ นผูข้ นส่งน้ ามัน
(2) จัดระบบการค้าน้ ามันเชื้อเพลิงและก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
(3) กาหนดมาตรการเพื่อป้ องกันแก้ไขการขาดแคลนน้ ามันในภาวะฉุกเฉิ น
(4) กาหนดชนิด/ อัตรา และระบบการสารองน้ ามันเชื้อเพลิง
(5) กากับดูแลการสารองน้ ามันเชื้อเพลิงของผูค้ า้ น้ ามัน
(6) ประมวลผลและติดตามสถานการณ์การค้าน้ ามันเชื้อเพลิง
(7) กากับดูแลโรงกลัน่ น้ ามันให้ดาเนินไปตามข้อกาหนดในสัญญาหรื อข้อตกลง
(8) พัฒนาและกาหนดมาตรฐาน ให้ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่น
(9) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจาหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงที่มีคุณลักษณะและคุณภาพ
(10) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ ามันเชื้ อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่น รวมทั้งน้ ามันอื่นตามที่ กฎหมายกาหนด และ
ตามที่หน่วยงานอื่นขอความร่ วมมือ
(11) ตรวจสอบคุณภาพน้ ามันเชื้อเพลิงของผูค้ า้ น้ ามันให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
(12) ตรวจสอบการจดทะเบียนและการปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ผูค้ า้ น้ ามันให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
(13) ตรวจสอบการปลอมปนน้ ามันเชื้อเพลิง ร่ วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(14) พัฒนาและกาหนดมาตรฐานด้า นความปลอดภัยและสิ่ ง แวดล้อม ในการประกอบกิ จ การ ด้านน้ ามัน
เชื้อเพลิง ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติ และสัมปทานไฟฟ้ า
(15) กากับดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อมของของสถานประกอบธุรกิจพลังงาน
(16) ทาการทดสอบและตรวจสอบ เพื่อรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ และยานพาหนะขนส่ ง
น้ ามันเชื้อเพลิง ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวก๊าซธรรมชาติ
(17) ออกใบอนุญาต และต่ออายุใบอนุญาต สถานประกอบกิ จการเกี่ ยวกับน้ ามันเชื้อเพลิง ได้แก่ สถานที่ เก็บ
สถานีบริ การ คลังน้ ามัน
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ออกใบอนุ ญาต และต่อ อายุใบอนุ ญาต สถานประกอบกิ จการเกี่ ยวกับ ก๊าซปิ โตรเลี ย มเหลวและก๊า ซ
ธรรมชาติ ได้แก่ การเก็บ การใช้ การบรรจุ และการขนส่ งในสถานที่บรรจุก๊าซ อาทิเช่น ลานบรรจุก๊าซ
สถานีบรรจุก๊าซ สถานีบริ การก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และยานพาหนะขนส่ง
(19) ออกใบอนุญาต และต่ออายุใบอนุญาต การประกอบกิจการสัมปทานไฟฟ้ า
(20) พิจารณาการรับรองและขึ้นทะเบี ยนบุคลากรที่ ดาเนิ นการเกี่ยวกับ การทดสอบและตรวจสอบด้านความ
ปลอดภัย ตลอดจนตรวจรับรองและขึ้นทะเบียน เครื่ องมือ และอุปกรณ์ดา้ นความปลอดภัย
ข) กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิ ช ย์ โดยกรมการค้า ภายในมี ห น้า ที่ ดู แ ลและควบคุ ม ราคาจ าหน่ า ยสิ น ค้า และบริ ก ารเพื่ อ ไม่ ใ ห้
ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากผูจ้ าหน่ายสิ นค้าและบริ การ
กรมการค้าภายในได้พิจารณากาหนดให้ก๊าซหุงต้มเป็ นสิ นค้าค้าควบคุมตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคา
สิ นค้าและบริ การ ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550 ซึ่ ง มี ผลให้ผูค้ า้ ก๊าซ LPG ตามมาตรา 7 จะต้องแจ้งแผนการ
เปลี่ยนแปลงราคาจาหน่ ายก๊าซ LPG ภายใน 24 ชัว่ โมงนับตั้งแต่เวลาที่ มีการเปลี่ยนแปลงราคาจาหน่ าย และผู ้
ประกอบกิจการโรงบรรจุก๊าซ LPG ต้องแจ้งราคาจาหน่ายก๊าซ LPG ที่ใช้เป็ นก๊าซหุ งต้มภายใน 2 วันนับแต่วนั ที่มี
การเปลี่ยนแปลงราคาจาหน่าย รวมทั้งให้ผจู ้ าหน่ายก๊าซ LPG รายย่อย (ร้านค้าก๊าซ LPG) แสดงราคาขายปลีกก๊าซ
LPG ที่ใช้เป็ นก๊าซหุงต้มหน้าสถานที่จาหน่าย
(18)

ค) กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมมี หน้า ที่ กากับดู แ ลและผลัก ดันให้ธุรกิ จอุตสาหกรรมมี
ศักยภาพในการแข่งขันพัฒนาไปอย่างยัง่ ยืน โดยเน้นด้านเทคโนโลยีการผลิต สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงอุตสาหกรรม ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535 ได้กาหนดให้การบรรจุก๊าซ LPG ตามบัญชีทา้ ยกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) จัดอยูใ่ นลาดับที่ 91 (2) จัดเป็ น
โรงงานจาพวกที่ 3 ซึ่ งผูป้ ระกอบการดังกล่าวจะต้องได้รับใบอนุ ญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรมก่อนจึงจะดาเนินการได้
ง) กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคมทาหน้าที่วางแนวนโยบายการพัฒนา ก่อสร้างและควบคุมการขนส่ งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ
ให้มีบริ การที่เพียงพอ มีประสิ ทธิภาพ ทัว่ ถึง คุม้ ค่า และยุติธรรม โดยกระทรวงคมนาคมได้ควบคุมดูแลการขนส่ ง
ก๊าซ LPG รวมถึงผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีประเภทอื่นๆ ผ่านทางกรมการขนส่งทางบกสาหรับการขนส่งทางบก และผ่าน
กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิ ชย์นาวีสาหรับการขนส่งทางน้ า
1.6

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
การดาเนินธุรกิจค้าก๊าซ LPG ของกลุ่มบริ ษทั นับตั้งแต่กระบวนการจัดหาก๊าซ LPG จากโรงแยกก๊าซและโรงกลัน่ น้ ามัน
การขนส่ ง การบรรจุและการจัดจาหน่ายก๊าซ LPG ให้กบั ผูบ้ ริ โภคเพื่อสนองตอบต่อความต้องการใช้ก๊าซ LPG ในในลักษณะ
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ต่างๆ ล้วน ไม่มีการปล่อยก๊าซ LPG หรื อส่วนหนึ่งส่วนใดที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดหา บรรจุ และการจาหน่ายก๊าซ LPG ออก
สู่ สิ่งแวดล้อมภายนอก ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อสิ่ งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากก๊าซ LPG เป็ นก๊าซไวไฟ และ
อาจก่อให้เกิดอันตรายหากไม่มีการควบคุมดูแลที่เพียงพอ ดังนั้นหน่วยงานราชการต่างๆ จึงมีการกาหนดกฎเกณฑ์เพื่อควบคุม
การก่อสร้าง การติดตั้ง การบรรจุ การขนส่ ง และการใช้ก๊าซ LPG ทั้งในด้านความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
 คลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริ การก๊าซ LPG
ในการดาเนินการก่อสร้างคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG แต่ละแห่ ง บริ ษทั และ UGP จะต้องขออนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเสี ยก่อน โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องอนุมตั ิแบบแปลน
ของคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG ก่อนที่จะเริ่ มดาเนิ นการก่อสร้าง และจะคอยควบคุมดูแลการดาเนิ นการ
ก่ อสร้ างให้เป็ นไปตามกฎระเบี ยบของกรมโรงงานอุ ตสาหกรรมและให้สอดคล้อ งกับ กฎหมายเกี่ ย วกับ ความ
ปลอดภัย และสิ่ ง แวดล้อ ม โดยส านัก ความปลอดภัย และสิ่ ง แวดล้อ ม กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม เป็ นผูก้ ากับดูแล
นอกจากนี้ บริ ษทั และ UGP จะต้องขออนุ ญาตประกอบกิ จการที่ เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพจากสานักงานเขตหรื อ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลที่ คลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุ ก๊าซ LPG และสถานี บริ การก๊าซ LPG ตั้งอยู่ โดยฝ่ าย
สิ่ ง แวดล้อ มและสุ ขาภิ บ าลของส านักงานเขตหรื อ องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลนั้น ๆ จะเป็ นผูท้ าการตรวจสอบ
ผลกระทบจากการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั และ UGP ที่มีต่อสุขภาพและสิ่ งแวดล้อม
ในส่ วนของคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานี บริ การก๊าซ LPG บริ ษทั และ UGP จะต้องดาเนิ นการ
เพิ่มเติมในเรื่ องของการขออนุญาตประกอบกิ จการบรรจุก๊าซ LPG จากกรมธุรกิ จพลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่ ง
กรมธุรกิจพลังงานจะทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ LPG ให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่กรมธุรกิจพลังงาน
กาหนด
ตารางแสดงหน่ วยงานราชการที่ กากับดูแลการจัดตั้งคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานี บริ การก๊าซ
LPG
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สานักงานเขตหรือ
กรมธุรกิจพลังงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม องค์ การบริหารส่ วนตาบล
กระทรวงพลังงาน



คลังเก็บก๊าซ LPG



โรงบรรจุก๊าซ LPG


สถานีบริ การก๊าซ LPG
นอกจากนี้ กรมธุ รกิ จพลังงานยังได้ส่งเจ้าหน้าที่ มาตรวจสอบคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุ ก๊าซ LPG และสถานี
บริ การก๊าซ LPG เป็ นประจาทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่าคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานี บริ การก๊าซ LPG
ดังกล่าวมีการดูแลรักษาและการปฏิบตั ิที่เป็ นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของกรมธุรกิจพลังงาน
บริ ษทั และ UGP ได้ให้ความสาคัญในประเด็นของความปลอดภัยและการรักษาสิ่ งแวดล้อม และได้ดาเนิ นการตาม
กฎระเบี ยบและข้อบังคับของกรมธุ รกิ จพลังงานด้วยดี ตลอดมา โดยในรอบระยะเวลา 3 ปี ที่ ผ่านมา คลังเก็บก๊าซ
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LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริ การก๊าซ LPG ของบริ ษทั และ UGP มีสภาพอยูใ่ นเกณฑ์ที่กรมธุรกิจพลังงาน
กาหนดมาโดยตลอด
 ถังก๊าซ LPG
หน่วยงานราชการได้กาหนดให้ผคู ้ า้ ก๊าซ LPG ตามมาตรา 7 จะต้องมีถงั ก๊าซ LPG ที่มีเครื่ องหมายการค้าของตนเอง
และจะต้องดูแลรักษาถังก๊าซ LPG ซึ่ งนับเป็ นทรัพย์สินของผูค้ า้ ตามมาตรา 7 ให้อยูใ่ นสภาพที่สามารถใช้งานได้ดี
และไม่ก่อให้เกิดอันตราย หากเกิดเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายโดยมีตน้ เหตุจากถังก๊าซ LPG ผูค้ า้ ก๊าซ LPG
ที่เป็ นเจ้าของถังก๊าซ LPG จะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความเสี ยหายดังกล่าว
นอกจากนี้ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงานยังกาหนดให้ผคู ้ า้ ก๊าซ LPG ตามมาตรา 7 ต้องตรวจสอบสภาพของ
ถังก๊าซ LPG ที่ผา่ นการใช้งานมาแล้ว 5 ปี ด้วยการทดสอบสภาพการรับแรงดันของถัง (Hydro Test) และตรวจสอบ
ถังที่ผา่ นการใช้งานมาแล้ว 10 ปี ด้วยการทดสอบใหญ่ ซึ่ งประกอบไปด้วย การทดสอบสภาพการรับแรงดันของถัง
(Hydro Test) และการทดสอบสภาพการยืดตัวของเนื้ อเหล็กของถัง (Expansion Test) และทุกๆ 5 ปี ภายหลังปี ที่ 10
จะต้องทาการทดสอบใหญ่ ซึ่ งประกอบไปด้วย การทดสอบสภาพการรับแรงดันของถัง (Hydro Test) และการ
ทดสอบสภาพการยืดตัวของเนื้อเหล็กของถัง (Expansion Test) ทุกครั้ง ซึ่งหากถังก๊าซ LPG ไม่ผ่านการทดสอบจะ
ไม่สามารถนาไปบรรจุก๊าซ LPG ได้อีกและจะต้องทาลายทิ้ง
บริ ษทั และ UGP ได้ให้ความสาคัญในเรื่ องของความปลอดภัยจากการใช้งานถังก๊าซ LPG และการปฏิ บัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับของกรมธุรกิจพลังงานด้วยดีตลอดมา บริ ษทั และ UGP ได้ตรวจสอบถังก๊าซ LPG ให้อยู่
ในสภาพดีและปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงานมาโดยตลอด และถังก๊าซ LPG ของ
บริ ษทั และ UGP ไม่เคยเกิดก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อ ความเสี ยหายในรอบระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา
 รถบรรทุกก๊าซ LPG และเรื อบรรทุกก๊าซ LPG
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG ต้องขอขึ้นทะเบียนเป็ นผูข้ นส่ งน้ ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12
แห่ งพระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และขออนุ ญาตเป็ นผูข้ นส่ งน้ ามันชนิ ดก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
ตามมาตรา 13 ทวิ แห่ งพระราชบัญญัติน้ ามันเชื้ อเพลิ ง พ.ศ. 2521 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติ มโดยพระราชบัญญัติน้ ามัน
เชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 จากกรมทะเบียนการค้า
ในส่วนของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งก็จะต้องมีการขออนุญาตและจดทะเบียนกับหน่วยงานราชการที่ทาหน้าที่
ควบคุม ซึ่ งหน่วยงานที่ควบคุมจะแตกต่างกันตามลักษณะของการขนส่ ง คือ ในการขนส่ งทางบก บริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นทางบกจะต้องขออนุญาตประกอบการขนส่ งไม่
ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรื อสิ่ งของจากกรมการขนส่งทางบก ซึ่ งจะต้องระบุรายละเอียดรถบรรทุก
ก๊าซ LPG ทุกคันที่ใช้ในการดาเนิ นงาน และต้องขออนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ LPG จากกรมธุรกิจพลังงาน
ซึ่งในกรณี น้ ีจะต้องขออนุญาตเป็ นรายคัน
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สาหรับการขนส่งทางน้ า บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG ทางน้ าจะต้องขออนุญาตใช้เรื อจาก
กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิ ชย์นาวี กระทรวงคมนาคม และจะต้องได้รับการตรวจสอบการบริ หารงานเพื่อความ
ปลอดภัยจากกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิ ชย์นาวีดว้ ย
นอกจากนี้ หน่วยงานราชการที่ทาหน้าที่ ควบคุมดังกล่าวกาหนดให้รถบรรทุกก๊าซ LPG และเรื อบรรทุกก๊าซ LPG
จะต้องได้รับการตรวจสอบสภาพของถังบรรจุก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ที่ติดกับยานพาหนะและสภาพของยานพาหนะ
เป็ นประจาทุกปี
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิ จขนส่ งก๊าซ LPG ได้ให้ความสาคัญในประเด็นของความปลอดภัยและการ
รักษาสิ่ งแวดล้อม และได้ดาเนิ นการตามกฎระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานราชการด้วยดีตลอดมา โดยบริ ษทั
ย่อยของบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG ได้จดั ให้มีการตรวจสอบสภาพของถังก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ที่ติดกับ
ยานพาหนะและสภาพของยานพาหนะตามที่หน่วยงานราชการกาหนด ซึ่ งในรอบระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา บริ ษทั
ย่อยของบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจขนส่ งก๊าซ LPG ดูแลและตรวจสอบให้สภาพของถังก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ที่ติดกับ
ยานพาหนะและสภาพของยานพาหนะอยูใ่ นเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการกาหนด
 ท่าเรื อ
บริ ษทั และ UGP ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างและใช้ท่าเรื อจากกรมเจ้าท่าและกรมการขนส่ งทางน้ าและพาณิ ชยนาวี
กระทรวงคมนาคม โดยได้กาหนดให้บริ ษทั และ UGP ในฐานะเจ้าของท่ าเรื อต้องติ ดตามตรวจสอบคุ ณภาพ
สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยในบริ เวณท่าเรื อ ซึ่ งหมายความถึงบริ ษทั และ UGP จะต้องดูแลเศษขยะ ของเสี ย น้ า
เสี ย น้ าปนน้ ามัน น้ าท้องเรื อและสารเคมีต่างๆ ที่อาจจะปนเปื้ อนลงสู่ แหล่งน้ า จัดเตรี ยมเครื่ องมือ อุปกรณ์ในการ
ป้ องกันและขจัดคราบน้ ามันให้เพียงพอและพร้อมที่ จะใช้งานได้ทนั ที เมื่อเกิ ดเหตุการณ์ฉุกเฉิ นขึ้น จัดให้มีการ
ฝึ กซ้อมการปฏิ บตั ิการป้ องกันและขจัดคราบน้ ามัน ตลอดจนการปฏิ บตั ิการป้ องกันอัคคีภยั อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
และติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งที่ ปล่อยลงสู่ แหล่งน้ าและคุณภาพน้ าในแม่น้ าบริ เวณท่าเรื อทุกๆ 6 เดือน โดย
บริ ษทั ผูไ้ ด้รับอนุญาตให้เป็ นผูต้ รวจสอบและดาเนินการจากหน่วยงานราชการ
จากการที่มีหน่วยงานราชการกากับดูแลการประกอบธุรกิจประเภทนี้ ดงั ที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่ งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยก็ได้
ปฏิ บตั ิตามด้วยดี มาโดยตลอด และในช่วงเวลา 3 ปี ที่ผ่านมาบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่เคยมีปัญหาทางด้านความปลอดภัยและ
สิ่ งแวดล้อมเลย ทาให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเชื่ อมัน่ ว่าการประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่ส่งผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม หรื อหากเกิดผลกระทบขึ้นก็ยงั อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานที่หน่วยราชการกาหนด
1.7

งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี –
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2.

ผลิตภัณฑ์ แอมโมเนีย

บริ ษทั ประกอบธุรกิจค้าแอมโมเนียผ่านการดาเนินการของ UGP โดยนาเข้าแอมโมเนียจากต่างประเทศและจาหน่าย
ภายใต้เครื่ องหมายการค้า “ยูนิคแก๊ส”
2.1

ลักษณะของผลิตภัณฑ์
ปั จ จุ บัน UGP จ าหน่ า ยผลิ ตภัณ ฑ์แ อมโมเนี ย 1 ผลิ ต ภัณฑ์ คื อ แอมโมเนี ย แอนไฮดรั ส (Ammonia Anhydrous)
(“แอมโมเนี ย ”) ซึ่ งเป็ นแอมโมเนี ย ที่ มี ความบริ สุ ทธิ์ ร้ อ ยละ 99.99 และไม่มี การผลิ ตในประเทศ UGP จึ งต้องน าเข้าจาก
ต่างประเทศเพื่อนามาจาหน่ายให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีความต้องการใช้แอมโมเนีย เช่น โรงงานยางพารา โรงงานผง
ชูรส เป็ นต้น โดย UGP จาหน่ายแอมโมเนียในลักษณะของถังบรรจุขนาดใหญ่เพียงลักษณะเดียว
ขั้นตอนการนาเข้าและจาหน่ายแอมโมเนีย

UGP

UGP นาเข้าแอมโมเนียมาจากต่างประเทศ โดยการส่งเรื อไปรับและนาเข้ามายังประเทศไทย ซึ่งดาเนินการโดย SLM
สาหรับการขนส่งแอมโมเนียไปให้ลูกค้า UGP จะให้ LCR ดาเนินการขนส่งทางรถยนต์ไปให้ลูกค้า
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2.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
2.2.1 นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ ทสี่ าคัญ
กลยุทธ์ การแข่ งขัน
UGP จะเข้าร่ วมให้ความรู ้ในการฝึ กอบรมที่หน่วยงานราชการจัดขึ้น รวมทั้งการฝึ กอบรมที่ UGP จัดขึ้นเอง ทั้งนี้ เพื่อ
สร้างชื่อเสี ยงของ UGP ในการดาเนิ นธุรกิจแอมโมเนี ยให้เป็ นที่รู้จกั แก่ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ในด้านของการเป็ นผูป้ ระกอบการที่มี
ความรู ้ ความชานาญและประสบการณ์ในธุรกิจแอมโมเนียที่เป็ นที่ยอมรับจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
นอกจากนี้ UGP ยังได้ศึกษาความเป็ นไปได้ในการทาแอมโมเนี ยไปใช้ประโยชน์ในลักษณะอื่นเพิ่มเติม เพื่อที่จะขยาย
ตลาดแอมโมเนียให้ใหญ่ข้ ึน
ลักษณะลูกค้ าและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
UGP จ าหน่ ายผลิ ต ภัณฑ์แอมโมเนี ยภายใต้เ ครื่ อ งหมายการค้า “ยูนิค แก๊ส ” ไปยัง โรงงานอุตสาหกรรมต่า งๆ เช่ น
โรงงานผลิตยางพารา โรงงานผลิตผงชูรส โรงงานชุบแข็ง โรงบาบัดน้ าเสี ย เป็ นต้น
ตารางแสดงพาหนะที่ใช้ในการขนส่งแอมโมเนียของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
LCR
SLM

พาหนะที่ใช้ ขนส่ ง LPG
รถขนส่ งแอมโมเนีย
เรื อบรรทุกแอมโมเนีย

จานวน
24 คัน
3 ลา

ความสามารถในการบรรทุก
292 ตัน
2,573 ตัน

นโยบายการกาหนดราคา
UGP มีนโยบายในการกาหนดราคาจาหน่ายแอมโมเนี ย โดยอ้างอิงจากต้นทุนที่ UGP จัดหาแอมโมเนี ย บวกกับกาไรที่
UGP ตั้งไว้ โดยราคาจาหน่ายแอมโมเนียดังกล่าวจะต้องเป็ นราคาที่สามารถแข่งขันได้ดว้ ย
2.2.2 การแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม
ภาวะอุตสาหกรรม
ประเทศผูผ้ ลิตแอมโมเนียรายใหญ่ของโลก ได้แก่ ประเทศจีน ประเทศอินเดีย ประเทศรัสเซีย ประเทศสหรัฐอเมริ กา และ
ประเทศอินโดนีเซีย โดยประเทศไทยไม่มีการผลิตแอมโมเนียภายในประเทศ เนื่องจากการก่อสร้างโรงงานผลิตแอมโมเนียต้อง
ใช้เงินลงทุนสูง ประกอบกับตลาดแอมโมเนียในประเทศไทยยังมีขนาดเล็ก จึงไม่มีผปู ้ ระกอบการรายใดลงทุนสร้างโรงงานผลิต
แอมโมเนีย เนื่องจากไม่คุม้ ค่าที่จะลงทุน
แอมโมเนี ยที่ใช้ในประเทศไทยทั้งหมดจึงมาจากการนาเข้าจากต่างประเทศ ส่ วนใหญ่จากประเทศอินโดนี เซี ย ประเทศ
มาเลเซีย และประเทศซาอุดิอาระเบีย (ข้อมูลจากกรมศุลกากร : www.customs.go.th)
การแข่งขัน
แอมโมเนี ยส่ วนใหญ่จะถูกนาเข้าโดยผูป้ ระกอบการที่ ใช้แอมโมเนี ยในกระบวนการผลิตของตนเอง เช่น โรงงานผลิต
ปุ๋ ยเคมี และบางส่วนจะถูกนาเข้าโดยผูป้ ระกอบการที่นาเข้าแอมโมเนี ยเพื่อจาหน่ายต่อให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงาน
ยางพารา โรงงานผงชูรส เป็ นต้น หากพิจารณาเฉพาะผูป้ ระกอบการที่ นาเข้าแอมโมเนี ยเพื่อจาหน่ายต่อจะพบว่า UGP เป็ นผู ้
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จาหน่ายแอมโมเนียรายใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยในอดีต UGP เป็ นผูจ้ าหน่ายแอมโมเนี ยเพียงรายเดียวในประเทศ ต่อมาในปี
2547 ได้มีผจู ้ าหน่ายแอมโมเนี ยรายใหญ่ 1 รายเข้ามาประกอบธุรกิจแข่งขันกับ UGP นอกจากนี้ ยังมีผจู ้ าหน่ายแอมโมเนี ยราย
ย่อยที่นาเข้าแอมโมเนียจากประเทศมาเลเซียทางรถยนต์เพื่อนามาจาหน่ายให้กบั โรงงานผลิตยางพาราในบริ เวณจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
อย่างไรก็ตาม การที่ UGP เป็ นผูจ้ าหน่ายแอมโมเนี ยที่มีประสบการณ์และความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ามายาวนาน ทาให้
UGP ยังคงเป็ นผูจ้ าหน่ายแอมโมเนียรายใหญ่รายหนึ่งของประเทศ นอกจากนี้ UGP ยังมีจุดได้เปรี ยบผูจ้ าหน่ายแอมโมเนียรายอื่น
ในเรื่ องของการที่ UGP จัดการฝึ กอบรมเกี่ ยวกับการใช้แอมโมเนี ยขึ้ นอย่างสม่ าเสมอ ทาให้ UGP ได้รับการยอมรั บจาก
หน่วยงานราชการและภาคเอกชนในฐานะที่เป็ นผูป้ ระกอบการที่มีความรู ้ในเรื่ องแอมโมเนี ยเป็ นอย่างดี รวมไปถึงการที่ UGP
ได้ศึกษาถึงการนาแอมโมเนียไปใช้ประโยชน์เพิม่ เติมในรู ปแบบใหม่ๆ ซึ่งจะเป็ นการเพิม่ ปริ มาณความต้องการใช้แอมโมเนี ยใน
อนาคต
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์
2.3.1 แอมโมเนีย
ประเทศไทยไม่มีการผลิตแอมโมเนี ย เนื่ องจากโรงงานผลิ ตแอมโมเนี ยต้องใช้เงิ นลงทุ นสู งมาก ประกอบกับตลาด
แอมโมเนี ยในประเทศไทยมีขนาดเล็ก ดังนั้นจึงไม่มีผปู ้ ระกอบการรายใดลงทุนสร้างโรงงานผลิตแอมโมเนี ยในประเทศไทย
เนื่องจากไม่คุม้ ที่จะลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตแอมโมเนีย การจัดหาแอมโมเนียจึงต้องนาเข้าจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียว
2.4

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
การดาเนิ นธุ รกิจค้าแอมโมเนี ยของ UGP เป็ นการนาเข้าและจาหน่ ายแอมโมเนี ย ซึ่ งในกระบวนการดังกล่าวไม่มีการ
ปล่อยแอมโมเนี ยหรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใดที่ เกิ ดขึ้ นจากกระบวนการจัดหา จัดเก็บและจาหน่ ายแอมโมเนี ยออกสู่ สิ่งแวดล้อม
ภายนอก ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อสิ่ งแวดล้อม
2.5

งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี –
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3.

ผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีอื่น

บริ ษทั ประกอบธุรกิจค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น ได้แก่ บิวเทน โพรเพน โพรเพลแลนท์ เป็ นต้น ภายใต้เครื่ องหมายการค้า
“ยูนิคแก๊ส” ซึ่งดาเนินการโดย UGP ซึ่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติส่วนใหญ่คล้ายกับก๊าซ LPG แต่จะมี
คุณสมบัติบางประการที่แตกต่างจากก๊าซ LPG ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั วัตถุประสงค์ของการนาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นไปใช้ประโยชน์
โดยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นมีการนาไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมผลิตไฟแช็ค อุตสาหกรรมโฟม อุตสาหกรรมตูเ้ ย็น โดยใช้
เป็ นตัวทาความเย็นในตูเ้ ย็นแทนสารฟี นอล (Phenol) อุตสาหกรรมกระป๋ องสเปรย์ทุกชนิ ด โดยใช้เป็ นก๊าซขับดันในกระป๋ อง
สเปรย์ เป็ นต้น โดย UGP จาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นในลักษณะของถังบรรจุขนาดใหญ่และแยกบรรจุลงในถังบรรจุใน
ลักษณะของถังบรรจุขนาด 48 กิโลกรัม
UGP จัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นจากผูผ้ ลิตก๊าซ LPG และขนส่ งโดยเรื อบรรทุกก๊าซ LPG เพื่อนามาจัดเก็บที่คลังเก็บ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นที่บางปะกงที่มีความจุรวม 700 ตัน และจัดส่ งให้ลูกค้าโดยรถบรรทุกก๊าซ LPG ซึ่ งการขนส่ งผลิตภัณฑ์
กปิ โตรเคมีอื่นจะดาเนินการโดยบริ ษทั ย่อยของ UGP ทั้งนี้ UGP จาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นให้แก่ลูกค้าในลักษณะของถัง
บรรจุขนาดใหญ่และแยกบรรจุลงในถังบรรจุในลักษณะของถังบรรจุขนาด 48 กิโลกรัม
3.1 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
3.1.1 นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ ทสี่ าคัญ
กลยุทธ์ การแข่ งขัน
UGP จะจัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิ
โตรเคมีอื่นให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากขึ้น เพื่อเป็ นการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี อื่นให้กว้างขึ้ น
รวมทั้งจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นให้มีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับจากต่างประเทศมากขึ้น เพื่อที่จะขยายตลาดผลิตภัณฑ์ปิโตร
เคมีอื่นไปยังต่างประเทศ
ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
ลักษณะลูกค้าและช่องทางในการจัดจาหน่าย
UGP จาหน่ ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น ภายใต้เครื่ องหมายการค้า “ยูนิคแก๊ส” ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่
อุตสาหกรรมผลิตไฟแช็ค อุตสาหกรรมโฟม อุตสาหกรรมตูเ้ ย็น อุตสาหกรรมกระป๋ องสเปรย์ เป็ นต้น
2555

รายได้จากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น
รายได้จากผลิตภัณฑ์อื่น
รวม

2556

2557

มูลค่ า
ร้ อยละ
มูลค่ า
ร้ อยละ
มูลค่ า
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
823.73 93.06
806.76 97.64
870.96
62.06
6.94
19.54
2.36
0.06
885.79 100.00
826.30 100.00
871.02
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ร้ อยละ
99.99
0.01
100.00
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นโยบายการกาหนดราคา
UGP มีนโยบายในการกาหนดราคาจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น โดยอ้างอิงจากต้นทุนสิ นค้าที่แท้จริ งบวกกับกาไรที่
UGP ตั้งไว้
3.1.2 การแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
อุตสาหกรรมจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นในประเทศไทยมีขนาดเล็ก จึงทาให้ผจู ้ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีดงั กล่าวมี
จานวนน้อยราย ซึ่ง UGP นับเป็ นผูจ้ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นรายใหญ่รายหนึ่งในอุตสาหกรรมนี้
3.2 การจัดหาผลิตภัณฑ์
3.2.1 ผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีอนื่
UGP จัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นในลักษณะเดียวกันกับการจัดหาก๊าซ LPG และนามาจัดเก็บไว้ที่คลังเก็บผลิตภัณฑ์ปิ
โตรเคมีอื่นที่มีความจุรวม 700 ตัน ที่ท่าเรื อบางปะกงของ UGP
3.2.2 ถังบรรจุผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีอนื่
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นมีคุณสมบัติหลักๆ เหมือนกับก๊าซ LPG ดังนั้นในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นใน
ลักษณะของถังบรรจุขนาดเล็ก UGP จึงสามารถนาถังก๊าซ LPG ขนาด 48 กิโลกรัม มาบรรจุผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นได้ ดังนั้น
UGP จึงไม่มีการจัดหาถังสาหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นโดยเฉพาะ
3.3

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
การดาเนินธุรกิจค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น เป็ นการจัดหา บรรจุ และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น ซึ่งในกระบวนการ
ดังกล่าวไม่มีการปล่อยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นหรื อส่วนหนึ่งส่วนใดที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดหาและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตร
เคมีอื่นออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อสิ่ งแวดล้อม
3.4

งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี -
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จ)

ธุรกิจขนส่ งก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว แอมโมเนียและผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีอื่น

บริ ษทั ประกอบธุรกิจขนส่งน้ ามัน ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว แอมโมเนียและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเคมีอื่น 2 ทาง คือ การขนส่ ง
ทางบก และ การขนส่งทางน้ า โดยดาเนินการผ่านบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ซึ่งได้แก่ LCR และ SLM ซึ่ งบริ ษทั ย่อยดังกล่าวต้องขอ
ขึ้นทะเบียนเป็ นผูข้ นส่งน้ ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และขออนุญาตเป็ นผู ้
ขนส่ งน้ ามันชนิ ดก๊าซปิ โตรเลียมเหลวตามมาตรา 13 ทวิ แห่ งพระราชบัญญัติน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติน้ ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 จากกรมทะเบียนการค้า
ในส่ วนของยานพาหนะที่ ใช้ในการขนส่ งก็จะต้องมีการขออนุ ญาต จดทะเบี ยนและตรวจสอบสภาพของถังก๊าซ LPG
ขนาดใหญ่ที่ติดกับยานพาหนะและสภาพของยานพาหนะเป็ นประจาทุกปี กับหน่ วยงานราชการที่ทาหน้าที่ ควบคุม ซึ่ งได้แก่
กรมการขนส่งทางบก และกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิ ชย์นาวี กระทรวงคมนาคม
บริ ษทั และ UGP ได้ให้ความสาคัญในประเด็นของความปลอดภัยและการรักษาสิ่ งแวดล้อม และได้ดาเนิ นการตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานราชการด้วยดีตลอดมา โดยบริ ษทั และ UGP ได้จดั ให้มีการตรวจสอบสภาพของถังก๊าซ
LPG ขนาดใหญ่ที่ติดกับยานพาหนะและสภาพของยานพาหนะตามที่หน่วยงานราชการกาหนด ซึ่งในรอบระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่าน
มา บริ ษทั และ UGP ดูแลและตรวจสอบให้สภาพของถังก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ที่ติดกับยานพาหนะและสภาพของยานพาหนะอยู่
ในเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการกาหนด
นอกจากนี้ LCR ได้นาระบบการติดตามข้อมูลผ่านดาวเทียม (Global Positioning System : GPS) มาใช้กบั รถบรรทุก
น้ ามัน รถบรรทุกก๊าซ LPG และรถบรรทุกแอมโมเนียของ LCR ซึ่งระบบดังกล่าวเป็ นระบบการแสดงข้อมูลของรถแต่ละคันทั้ง
ความเร็ วที่ ใช้ เส้นทางการขนส่ ง อัตราการใช้น้ ามัน การหยุดพักจอดรถ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้การจับสัญญาณผ่าน
ระบบดาวเทียมและส่ งข้อมูลกลับมายังคอมพิวเตอร์ ซึ่ งสามารถแสดงผลได้ท้ งั การแสดงข้อมูลแบบ Real time และการแสดง
ข้อมูลแบบ Off Line
การนาระบบ GPS มาใช้จะทาให้ LCR สามารถควบคุมและติดตามการขับรถของพนักงานขับรถได้วา่ ได้ปฏิ บตั ิตาม
นโยบายที่ LCR กาหนดไว้หรื อไม่ เช่น การขับรถด้วยความเร็ วตามที่กาหนด การขับรถตามเส้นทางที่กาหนด เป็ นต้น และยัง
ช่วยป้ องกันการทุจริ ตของพนักงานขับรถ เช่น การลักลอบถ่ายน้ ามันออกจากรถ ได้ดว้ ย
รายละเอียดการประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG แอมโมเนียและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น เป็ นดังนี้
1.

การขนส่ งก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวและผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีอนื่ ทางบก
บริ ษทั ประกอบธุรกิจขนส่งน้ ามัน ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว แอมโมเนียและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นทางบกผ่านการดาเนินงาน
ของ LCR โดยแบ่งออกเป็ น
 การดาเนิ นการขนส่ งน้ ามันทางบก ดาเนิ นการโดย LCR โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 LCR มีรถบรรทุกน้ ามัน
จานวน 28 คัน มีความสามารถในการบรรทุกรวม 948,000 ลิตร โดยลูกค้าที่ใช้บริ การขนส่ งน้ ามันทางบกจะเป็ น
บุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั โดยเป็ นลูกค้าสถานีบริ การน้ ามันทัว่ ไป
บริษัทย่ อยที่ดาเนินการ
LCR
รวม

จานวนพาหนะ (คัน)
28
28
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ความสามารถในการบรรทุก (ลิตร)
948,000
948,000

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
 การดาเนิ นการขนส่ งก๊าซ LPG ทางบก ดาเนิ นการโดย LCR โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรถบรรทุกก๊าซ LPG
รวมกัน 280 คัน มีความสามารถในการบรรทุกรวม 3,143 ตัน โดยลูกค้าที่ใช้บริ การขนส่ งก๊าซ LPG ทางบกส่ วน
ใหญ่เป็ นบริ ษทั ที่อยูใ่ นกลุ่มบริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั และ UGP และลูกค้ารายย่อยทัว่ ไป
บริษัทย่ อยที่ดาเนินการ
LCR
รวม

จานวนพาหนะ (คัน)
280
280

ความสามารถในการบรรทุก (ตัน)
3,143
3,143

 การดาเนิ นการขนส่ งแอมโมเนี ยทางบก ดาเนิ นการโดย LCR โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 LCR มีรถบรรทุก
แอมโมเนีย 24 คัน มีความสามารถในการบรรทุกรวม 292 ตัน โดยลูกค้าที่ใช้บริ การขนส่ งแอมโมเนี ยทางบกมีท้ งั
บริ ษทั ที่อยูใ่ นกลุ่มสยามแก๊ส และลูกค้ารายย่อยทัว่ ไป
บริษัทย่ อยที่ดาเนินการ
LCR
รวม

จานวนพาหนะ (คัน)
24
24

ความสามารถในการบรรทุก (ตัน)
292
292

 การดาเนิ นการขนส่ งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น ดาเนิ นการโดย LCR เนื่ องจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นมีคุณสมบัติ
หลักๆ เหมือนกับ LPG ดังนั้นจึงสามารถใช้รถบรรทุกก๊าซในการขนส่ งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นได้ โดยลูกค้าที่ใช้
บริ การขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นทางบกส่วนใหญ่เป็ นบริ ษทั ที่อยูใ่ นกลุ่มบริ ษทั ได้แก่ UGP
2.

การขนส่ งก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวและผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีอนื่ ทางนา้
บริ ษทั ประกอบธุรกิจขนส่งน้ ามัน ก๊าซ LPG แอมโมเนียและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นทางน้ าผ่านการดาเนิ นงานของ SLM
โดยแบ่งออกเป็ น
 การดาเนิ นการขนส่ งก๊าซ LPG ทางน้ า ซึ่ งดาเนิ นการโดย SLM และ UGP โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้ง 2
บริ ษทั มีเรื อบรรทุกก๊าซ LPG รวมกัน 19 ลา มีความสามารถในการบรรทุกรวม 110,720 ตัน โดยลูกค้าที่ใช้บริ การ
ขนส่งก๊าซ LPG ทางน้ ามีท้ งั บริ ษทั ที่อยูใ่ นกลุ่มสยามแก๊ส และลูกค้ารายย่อยทัว่ ไป
บริษัทย่ อยที่ดาเนินการ
SLM
UGP
รวม

จานวนพาหนะ (ลา)
18
1
19

ความสามารถในการบรรทุก (ตัน)
109,432
1,288
110,720

 การดาเนินการขนส่ งแอมโมเนี ยทางน้ า ซึ่ งดาเนิ นการโดย SLM โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 SLM มีเรื อบรรทุก
แอมโมเนี ยรวมกัน 3 ลา มีความสามารถในการบรรทุก 2,573 ตัน โดยลูกค้าที่ใช้บริ การขนส่ งแอมโมเนี ยทางน้ ามี
ทั้งบริ ษทั ที่อยูใ่ นกลุ่มสยามแก๊ส และลูกค้ารายย่อยทัว่ ไป
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
บริษัทย่ อยที่ดาเนินการ
SLM
รวม

จานวนพาหนะ (ลา)
3
3

ความสามารถในการบรรทุก (ตัน)
2,573
2,573

 การด าเนิ นการขนส่ งผลิ ตภัณฑ์ปิ โตรเคมี อื่น ดาเนิ นการโดยบริ ษทั ย่อยที่ ดาเนิ นการขนส่ ง ก๊าซ LPG ทางน้ า
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นมีคุณสมบัติหลักๆ เหมือนกับก๊าซ LPG ดังนั้นจึงสามารถใช้เรื อบรรทุกก๊าซในการ
ขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นได้ โดยลูกค้าที่ใช้บริ การขนส่ งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นทางบกส่ วนใหญ่เป็ นบริ ษทั ที่
อยูใ่ นกลุ่มบริ ษทั ได้แก่ UGP
โครงสร้ างรายได้ จากการให้ บริการขนส่ งปิ โตรเลียมเหลวและผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีภัณฑ์ อื่นให้ แก่ บุคคลภายนอก
2555
2556
2557
มูลค่ า
ร้ อยละ
มูลค่ า
ร้ อยละ
มูลค่ า
ร้ อยละ
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
รายได้จากการให้ บริการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
การขนส่ งทางน้ า
รวมรายได้จากการให้ บริการขนส่ ง

346.98 56.33
269.18 43.67
616.16 100.00

372.69
250.96
623.65

59.76
40.24
100.00
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354.85
66.41
100.00

84.24
15.76
100.00

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

ฉ)

ธุรกิจผลิตและจาหน่ ายถังก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว

บริ ษทั สยาม ควอลิต้ ี สตีล จากัด (“SQS”) เป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 SQS ประกอบธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ายถังก๊าซ LPG ทั้งในลักษณะของถังก๊าซ LPG ที่ใช้ในครัวเรื อน และถังก๊าซ LPG ที่ใช้ติดตั้งในยานพาหนะ
SQS มีโรงงานผลิตถังก๊าซ LPG 1 แห่ ง ตั้งอยูบ่ นพื้นที่ขนาด 15-2-16 ไร่ ที่เลขที่ 99 หมู่ที่ 17 ถนนสามวา แขวงมีนบุรี
กรุ งเทพมหานคร
SQS จาหน่ายถังก๊าซ LPG ที่ใช้ในครัวเรื อนทั้งหมดให้แก่บริ ษทั และ UGP และจาหน่ ายถังก๊าซ LPG ที่ ใช้ติดตั้งใน
รถยนต์ส่วนใหญ่ให้แก่บุคคลภายนอก
โครงสร้ างรายได้ จากจาหน่ ายถังก๊ าซ LPG ให้ แก่ บุคคลภายนอก

รายได้จากการจาหน่ ายถังก๊าซ LPG
ถังก๊าซ LPG สาหรับครัวเรื อน
ถังก๊าซ LPG สาหรับติดตั้งในยานพาหนะ
รวมรายได้จากการจาหน่ ายถังก๊าซ LPG

2555
มูลค่ า
ร้ อยละ
(ล้านบาท)

2556
มูลค่ า
ร้ อยละ
(ล้านบาท)

มูลค่ า
(ล้านบาท)

ร้ อยละ

10.26 100.00
10.26 100.00

5.20 100.00
5.20 100.00

2.28
2.28

100.00
100.00
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2557

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

ช)

ธุรกิจผลิตและจาหน่ ายเอทานอล

บริ ษ ัท สยาม เอทานอล เอ็ก ซ์ ปอร์ ท จ ากัด (“SEEC”) เป็ นบริ ษ ัท ย่อ ยที่ บ ริ ษ ัท ถื อ หุ ้น ในสัด ส่ ว นร้ อ ยละ 70 SEEC
ประกอบธุ รกิ จผลิตและจาหน่ายเอทานอลจากผลผลิตทางการเกษตร เช่น กากน้ าตาล มันสาปะหลัง เป็ นต้น โดย SEEC มี
โรงงานผลิตเอทานอลจานวน 1 แห่ง ตั้งอยูท่ ี่เลขที่ 88 หมู่ที่ 8 ตาบลหนองละลอก อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

โรงงานผลิตเอทานอล

ผลิตภัณฑ์เอทานอล

ปั จจุบนั SEEC มีกาลังการผลิตเอทานอลบริ สุทธิ์ 95% จานวน 3 ล้านลิตรต่อเดือน ซึ่งเอทานอลที่ผลิตได้จะส่ งออกไปยัง
ต่างประเทศให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้เอทานอลเป็ นวัตถุดิบหรื อใช้เอทานอลในกระบวนการผลิต เช่น โรงงานผลิตสุ รา
เป็ นต้น
ในปี 2553 ได้มีการปรับปรุ งเพิ่มเติมเครื่ องจักรเพื่อให้สามารถผลิตเอทานอลบริ สุทธิ์ 99.5% ได้สาหรับการใช้ในภาค
ขนส่ง โดยเครื่ องจักรจะสามารถดาเนินการผลิตและจาหน่ายเชิงพาณิ ชย์ได้ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2554
ผลิตภัณฑ์ เอทานอล
ปั จจุบนั SEEC มีเครื่ องจักรที่มีกาลังการผลิตเอทานอลประมาณ 100,000 ลิตรต่อวัน หรื อ 25,000 ตันต่อปี โดยมีวตั ถุดิบสาหรับ
การผลิตเป็ นกากน้ าตาล และมันสาปะหลังซึ่งสามารถผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ได้ดงั ดังนี้
- 95% Ethanol or Alcohol (Food Grade)
 เครื่ องจักรและเทคโนโลยีจากประเทศจีน
- 99.5% Ethanol or Alcohol (Fuel Grade)
 เครื่ องจักรและเทคโนโลยีจาก ALAFA LAVAL INDIA LTD.
 Molecular Sieve Separation (สาหรับแยกน้ าจากแอลกอฮอล์)
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
ภาพรวมตลาดและอุตสาหกรรม
ภาพรวมของเอทานอล
เอทานอล (Ethanol) หรื อเอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) (สูตรเคมี C2H5OH) เป็ นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการ
นาเอาพืชมาหมักเพื่อเปลี่ยนแป้ งเป็ นน้ าตาล จากนั้นจึงเปลี่ยนจากน้ าตาลไปเป็ นแอลกอฮอล์ โดยใช้เอนไซม์หรื อกรดบางชนิ ด
ช่วยย่อย เพื่อทาให้เป็ นแอลกอฮอล์บริ สุทธิ์ 95% โดยการกลัน่ ส่ วนใหญ่ผลิตจากพืช 2 ประเภท คือ 1) พืชประเภทน้ าตาล อาทิ
เช่น อ้อย บีทรู ท และ 2) พืชจาพวกแป้ ง อาทิเช่น มันสาปะหลัง ข้าว ข้าวโพด เป็ นต้น
สาหรับการใช้เอทานอลเป็ นเชื้อเพลิง ได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในต่างประเทศ เนื่องจากต่างประเทศกาลังมอง
หาพลังงานเชื้อเพลิงที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมให้สามารถทดแทนน้ ามันได้ โดยมีสหรัฐอเมริ กา และประเทศบราซิ ล เป็ นผูผ้ ลิต
และผูบ้ ริ โภครายใหญ่ของโลก ขณะที่การผลิตของประเทศไทยอยูด่ นั ดับที่ 9 และการบริ โภคอยูอ่ นั ดับที่ 11 ของโลก นับตั้งแต่
ไทยเริ่ มจาหน่ายแก๊สโซฮอล์เมื่อปี 2544 เป็ นต้นมา การใช้แก๊สโซฮอล์ของไทยก็ได้เพิ่มขึ้นเป็ นลาดับ ทาให้การใช้เอทานอล
เพิ่มขึ้นตาม อย่างไรก็ตามการใช้เอทานอลของไทยถือว่ายังต่า เนื่ องจากความไม่มนั่ ใจของผูใ้ ช้รถยนต์ ประกอบกับผูใ้ ช้รถยนต์
บางส่วนได้หนั ไปติดตั้งเครื่ องยนต์เพื่อให้รองรับ LPG หรื อ NGV ที่มีราคาถูกกว่าตามนโยบายอุดหนุนราคาพลังงานทั้ง 2 ชนิ ด
ของรัฐบาล ขณะที่ราคาอ้างอิงเอทานอลซึ่งคานวณตามต้นทุนการผลิต ก็มีราคาสูงกว่าราคาตลาด เนื่ องจากวัตถุดิบมีราคาสู ง ทา
ให้ผปู ้ ระกอบการบางรายชะลอการผลิตหรื อหยุดผลิตชัว่ คราวเนื่องจากประสบภาวะขาดทุน
ปัญหาและอุปสรรคต่ อการเติบโตของธุรกิจเอทานอล
- ขาดแผนงานที่ชดั เจน และนโยบายเชิงรุ กของภาครัฐในการส่ งเสริ มการใช้พลังงานทดแทน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
เช่น มาตรการการชดเชยราคาน้ ามัน ทาให้ราคาน้ ามันถูกลง ส่ งผลต่อการใช้พลังงานทดแทนความเพียงพอน้ ามันเบนซิ น
พื้นฐาน เพื่อใช้ผสมเอทานอลในการผลิตแก๊สโซฮอล์ หากมีการยกเลิกน้ ามันเบนซิน
- ต้นทุนการผลิตที่สูง เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน ซึ่ งเป็ นสิ นค้าเกษตรที่มีราคาสู งและผันผวน รวมทั้ง
การแทรกแซงราคาสิ นค้าเกษตรกรจากภาครัฐ ได้ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตเอทานอล ทาให้ผปู ้ ระกอบการหลายรายชะลอ
การผลิต หรื อบางรายหยุดการผลิตชัว่ คราว
- ปั ญหาระบบโลจิ สติกส์ โดยโรงงานเอทานอลที่ มีที่ต้ งั อยู่ห่างไกล ไม่มีคลังกลางเพื่อเก็บเอทานอลในการนาไปผสมกับ
น้ ามันเบนซินเพื่อผลิตแก๊สโซฮอล์ นอกจากนี้การขนส่งเอทานอล และน้ ามันแก๊สโซฮอล์ไปยังสถานี ผสมน้ ามัน และสถานี
จาหน่ายน้ ามันยังไม่สะดวก มีขอ้ จากัดเรื่ องปริ มาณการขนส่งแต่ละครั้ง ทาให้มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น
- ข้อจากัดทางด้านกฎหมาย ที่ ยงั ไม่เอิ้ออานวยต่อผูป้ ระกอบการ ทาให้ไม่สามารถจาหน่ ายให้กบั อุตสาหกรรมอื่นๆที่มิใช่
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงได้
ลักษณะลูกค้ าและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ลักษณะลูกค้าของ SEEC สามารถแยกออกได้ตามวัตถุประสงค์การไปใช้งาน แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ
1) ลูกค้าที่นาไปใช้แบบ FOOD GRADE (เอทานอล 95%) คือ นาไปใช้เป็ นส่ วนประกอบในการทาเป็ นแอลกอฮอล์หรื อ
สุราที่บริ โภคได้ เช่น โรงงานผลิตสุรา เป็ นต้น
2) ลูกค้าที่นาไปใช้แบบ FUEL GRADE (เอทานอล 99.5%) คือ นาไปใช้เป็ นส่ วนประกอบของน้ ามันเบนซิ น ในการใช้
เป็ นเชื้อเพลิง เป็ นต้น
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
โครงสร้างรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์เอทานอล

รายได้จากการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ เอทานอล
รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์ เอทานอล

2555
มูลค่ า
ร้ อยละ
(ล้านบาท)

2556

2557

มูลค่ า
(ล้านบาท)

ร้ อยละ

มูลค่ า
(ล้านบาท)

ร้ อยละ

177.52 100.00

4.39

100.00

-

-
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

ซ) ธุรกิจค้ าก๊าซปิ โตรเลียมเหลวในต่ างประเทศ
บริ ษทั ได้มีการขยายธุรกิ จค้าก๊าซปิ โตรเลียมเหลวออกไปยังต่างประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ประเทศเวียดนาม
ประเทศสิ งคโปร์ ประเทศจีน และประเทศมาเลเซีย เป็ นต้น
ธุรกิจค้ าก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวในประเทศเวียดนาม (1/3)
SUPERGAS COMPANY LIMITED (“SUPERGAS”) เป็ นบริ ษ ัท ย่อ ยที่ บ ริ ษัท ถื อ หุ ้ น ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 100
SUPERGAS ประกอบธุ รกิ จจาหน่ ายแก๊สปิ โตรเลียมเหลว โดยบริ ษทั ได้เข้าซื้ อหุ ้นสามัญในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของทุนจด
ทะเบียน เมื่อเดือนมีนาคม 2553
SUPERGAS มีคลังและโรงอัดบรรจุแก๊ส ตั้งอยูท่ ี่ GO DAU A PORT, PHUOC THAI COMMUNE, LONG THANH
DISTRICT, DONG NAI PROVINCE ประเทศเวียดนาม
ผลิตภัณฑ์ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
SUPERGAS ประกอบธุ รกิ จค้าก๊าซ LPG ภายใต้เครื่ องหมายการค้า “UNIQUEGAS” ซึ่ งดาเนิ นการโดยบริ ษทั ซึ่ ง
SUPERGAS ได้รับใบอนุญาตรับรองจากกระทรวงวางแผนและการลงทุน (The Ministry of Planning and Investment, MPI)
เลขที่ 471043000102 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2000 เพื่อประกอบกิจการจาหน่ายแก๊สปิ โตรเลียมเหลวในประเทศเวียดนาม
ลักษณะของผลิตภัณฑ์
SUPERGAS เป็ นผูค้ า้ ก๊าซ LPG ในประเทศเวียดนาม โดยจะรับก๊าซ LPG ไปบรรจุใส่ ถงั ก๊าซ LPG ขนาด12 และ 48
กิโลกรัม เพื่อจาหน่ายเป็ นก๊าซหุงต้มต่อไปยังร้านค้าก๊าซ LPG และครัวเรื อน และการจาหน่ายไปยังโรงงานอุตสาหกรรม
การจาหน่ายก๊าซ LPG ของบริ ษทั แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ การจาหน่ายในลักษณะของถังบรรจุขนาดใหญ่ (Bulk) และ
การจาหน่ายในลักษณะของถังบรรจุ (Cylinder) ซึ่งการจาหน่ายในลักษณะของถังบรรจุขนาดใหญ่เป็ นการจาหน่ายก๊าซ LPG ใน
ปริ มาณมากๆ โดยใช้วิธีการถ่ายก๊าซ LPG จากถังบรรจุขนาดใหญ่บนรถบรรทุกก๊าซ LPG ไปยังถังบรรจุขนาดใหญ่ของลูกค้า
โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้ก๊าซ LPG ในปริ มาณมากๆ และมีพ้นื ที่เพียงพอที่ใช้ในการจัดเก็บก๊าซ LPG.ในปริ มาณ
ดังกล่าว ส่วนการจาหน่ายในลักษณะของถังบรรจุน้ นั จะเป็ นการนาก๊าซ LPG มาบรรจุลงถังก๊าซ LPG ขนาด 12 กิโลกรัม และ 48
กิโลกรัม แล้วจึงนาไปจาหน่ายให้กบั ลูกค้า ซึ่ งได้แก่ ร้านค้าก๊าซ LPG ครัวเรื อน และโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้
ก๊าซ LPG ในปริ มาณไม่มากและ/หรื อมีพ้นื ที่ไม่เพียงพอที่ใช้ในการจัดเก็บก๊าซ LPG.ในปริ มาณมากๆ

ถังบรรจุก๊าซ (Cylinder)

ถังบรรจุขนาดใหญ่ (Bulk)
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
ขั้นตอนการจัดหาและการนาก๊าซปิ โตรเลียมเหลวไปใช้
โรงกลัน่ ภายใน
ประเทศ

ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG
ไปใช้เป็ นก๊าซหุงต้ม

โรงบรรจุก๊าซ LPG

ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG
ไปใช้ในงานอุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรม

ร้านค้าก๊าซ LPG

ผูใ้ ช้ก๊าซ LPG
ในครัวเรื อน

คลังเก็บก๊าซ
SUPERGAS

นาเข้าจาก
ต่างประเทศ

SUPERGAS จัดหาก๊าซ LPG มาจากผูผ้ ลิตก๊าซ LPG ภายในประเทศหรื อนาเข้าก๊าซ LPG มาจากต่างประเทศ โดย
SUPERGAS จะนาก๊าซ LPG ที่จดั หามาจัดเก็บไว้ที่คลังเก็บก๊าซ LPG จานวน 20 ใบ มีปริ มาตรความจุรวมกันประมาณ 2,000 ตัน
ในการจัดหาก๊าซ LPG จากผูผ้ ลิต LPG ภายในประเทศ รวมถึงการขนส่ งก๊าซ LPG ไปให้ลูกค้าที่ตอ้ งขนส่ งทางรถ โดย
SUPERGAS มีรถบรรทุกก๊าซ LPG รวมจานวน 3 คัน มีปริ มาตรความจุรวมกันประมาณ 66 ตัน
การตลาดและภาวการณ์ แข่ งขัน
ประเทศเวียดนามมีจานวนประชากรประมาณ 85 ล้านคน ซึ่ งเป็ นจานวนที่มากเป็ นอันดับที่ 3 ของเอเชียตะวันออกเฉี ยง
ใต้ เศรษฐกิจเติบโตอยูใ่ นอัตราร้อยละ 7 ต่อปี และกาลังเปลี่ยนแปลงจากการพึ่งพาเกษตรกรรมเป็ นหลักเป็ นการขับเคลื่อนโดย
ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น จานวนประชากรและเศรษฐกิจกระจุกตัวอยูใ่ นเมืองโฮจิมินท์ทางตอนใต้และฮานอนทางตอนเหนื อ
ของประเทศ
จากการเปลี่ยนแปลงของครัวเรื อนที่ใช้ถ่านหิ นเพื่อประกอบอาหารมาเป็ นพลังงานที่ สะอาดกว่าอย่างก๊าซ LPG ทาให้
ความต้องการก๊าซ LPG คาดหมายว่าอาจจะเติบโตถึงร้อยละ 8 ต่อปี และขยายตัวถึง 2.2 ล้านตันในปี 2018 ซึ่ งความต้องการมี
แนวโน้มที่จะอยูใ่ นหัวเมืองใหญ่เป็ นหลัก
ตลาดก๊าซ LPG ในประเทศเวียดนามมีขนาดประมาณ 1.1 ล้านตันต่อปี ด้วยจานวนประชากรที่มีถึง 86 ล้านคน และการ
เข้าถึงการใช้ก๊าซ LPG มีเพียงร้อยละ 35 ทาให้ศกั ยภาพในการเติบโตของตลาดก๊าซ LPG อยูใ่ นระดับที่สูง นอกจากนั้นการใช้
ก๊าซ LPG สาหรับภาคอุตสาหกรรมและพาณิ ชยกรรมยังมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นจากการไหลเข้ามาของเงินทุนจากต่างชาติ ที่มายัง
ประเทศเวียดนาม
ตลาดก๊าซ LPG ในประเทศเวียดนามเป็ นตลาดที่ไม่มีการควบคุมจากภาครัฐซึ่ งมีผจู ้ าหน่ายจากต่างประเทศ ได้แก่ Shell,
Total และ Petronas และมีผูจ้ าหน่ายภายในประเทศจานวนมากประกอบด้วยผูจ้ าหน่ายก๊าซ LPG รายใหญ่ ได้แก่ PV Gas
Trading Co., Ltd. และมีผจู ้ าหน่ายที่ไม่ได้พฒั นาให้ตราสิ นค้า (BRAND) เป็ นที่รู้จกั อีกกว่า 70 รายทัว่ ประเทศ
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
ลักษณะลูกค้ าและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ลักษณะลูกค้าของ SUPERGAS สามารถแยกออกได้ตามวัตถุประสงค์การนาก๊าซ LPG ไปใช้งาน แบ่งออกได้ 2 ประเภท
คือ
1) ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นก๊าซหุงต้ม
2) ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้ในด้านอุตสาหกรรม
โครงสร้างรายได้จากการจาหน่ายก๊าซ LPG แยกตามลักษณะลูกค้าและช่องทางการจัดจาหน่าย

ลูกค้าที่นาไปใช้งานในครัวเรื อน
ลูกค้าที่นาไปใช้งานด้านอุตสาหกรรม
รวม

ปี 2555
2556
มูลค่ า
ร้ อยละ
มูลค่ า
ร้ อยละ
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
585.91 91.79 1,196.42 99.92
52.39
638.30

8.21
100.00

0.94
1,197.36

0.08
100.00

2557
มูลค่ า
(ล้านบาท)
4,963.51

ร้ อยละ

0.00
4,963.51

0.00
100.00

100.00

รายละเอียดลูกค้ าและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
1) ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นก๊าซหุงต้ม
ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นก๊าซหุ งต้ม ได้แก่ ร้านค้าก๊าซ LPG และครัวเรื อน โดยโรงบรรจุก๊าซ LPG จะนาก๊าซ
LPG ไปแยกบรรจุลงถังบรรจุก๊าซ LPG ขนาดต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของลูกค้าแต่ละ
กลุ่ม และถังบรรจุก๊าซ LPG ดังกล่าวจะถูกส่ งต่อไปยังร้านค้าก๊าซ LPG ซึ่ งร้านค้าก๊าซ LPG จะเป็ นตัวกลางในการ
กระจายผลิตภัณฑ์ก๊าซ LPG ที่บรรจุในถังก๊าซ LPGในขนาดต่างๆ ไปยังครัวเรื อนอีกทอดหนึ่ง
2) ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้ในงานด้านอุตสาหกรรม
ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้ในงานด้านอุตสาหกรรม โดยรู ปแบบของการจาหน่ ายก๊าซ LPG ไปยังลูกค้าที่นาก๊าซ
LPG ไปใช้ในงานด้านอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ ได้แก่
(1) การจาหน่ายในลักษณะของถังก๊าซ LPG ไปยังลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นเชื้อเพลิงในการประกอบอาหาร
(2) การจาหน่ายในลักษณะของถังก๊าซ LPG ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
(3) การจาหน่ายในลักษณะของถังก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
ธุรกิจค้ าก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวในประเทศเวียดนาม (2/3)
CITYGAS NORTH COMPANY LIMITED (“CITYGAS NORTH”) เป็ นบริ ษทั ร่ วมค้าที่บริ ษทั ถือหุน้ ในสัดส่ วนร้อย
ละ 79.64 CITYGAS NORTH ประกอบธุรกิจจาหน่ายแก๊สปิ โตรเลียมเหลว โดยบริ ษทั ได้เข้าซื้ อหุ ้นสามัญในสัดส่ วนร้อยละ
79.64 ของทุนจดทะเบียนจาก SHELL GAS (LPG) HOLDINGS B.V. เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556
CITYGAS NORTH มีคลังและโรงอัดบรรจุแก๊ส ตั้งอยูท่ ี่ NGO QUYEN STREET, NGO QUYEN DISTRICT, HAI
PHONG CITY ประเทศเวียดนาม
ผลิตภัณฑ์ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
CITYGAS NORTH ประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG ภายใต้เครื่ องหมายการค้า “SIAMGAS” ซึ่ งดาเนิ นการโดยบริ ษทั ซึ่ ง
CITYGAS NORTH ได้รับใบอนุญาตรับรองจากกระทรวงวางแผนและการลงทุน (The Ministry of Planning and Investment,
MPI) เลขที่ 1372/GCNDC1/02/1 ลงวันที่ 2 มกราคม 2013 เพื่อประกอบกิ จการจาหน่ ายแก๊สปิ โตรเลี ยมเหลวในประเทศ
เวียดนาม
ลักษณะของผลิตภัณฑ์
CITYGAS NORTH เป็ นผูค้ า้ ก๊าซ LPG ในประเทศเวียดนามทางตอนเหนือ โดยจะรับก๊าซ LPG ไปบรรจุใส่ ถงั ก๊าซ LPG
ขนาด 11 และ12 กิโลกรัมสาหรับใช้ในครัวเรื อน และถังก๊าซ LPG ขนาด 45 กิโลกรัม สาหรับกลุ่มพาณิ ชยกรรม เพื่อใช้ใน
กิจการร้านอาหาร ร้านทาขนมปั ง และธุรกิจอื่นๆ รวมถึงนาไปใช้สาหรับอุตสาหกรรมเพื่อให้ความร้อนและประกอบอาหาร
แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ การจาหน่ายในลักษณะของถังบรรจุขนาดใหญ่ (Bulk) และการจาหน่ายในลักษณะของถัง
บรรจุ (Cylinder) ซึ่ งการจาหน่ายในลักษณะของถังบรรจุขนาดใหญ่เป็ นการจาหน่ายก๊าซ LPG ในปริ มาณมากๆ โดยใช้วิธีการ
ถ่ายก๊าซ LPG จากถังบรรจุขนาดใหญ่บนรถบรรทุกก๊าซ LPG ไปยังถังบรรจุขนาดใหญ่ของลูกค้า โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความ
ต้องการใช้ก๊าซ LPG ในปริ มาณมากๆ และมีพ้ืนที่เพียงพอที่ใช้ในการจัดเก็บก๊าซ LPG.ในปริ มาณดังกล่าว ส่ วนการจาหน่ายใน
ลักษณะของถังบรรจุน้ นั จะเป็ นการนาก๊าซ LPG มาบรรจุลงถังก๊าซ LPG ขนาด 11, 12 กิโลกรัม และ 45 กิโลกรัม แล้วจึงนาไป
จาหน่ายให้กบั ลูกค้า ซึ่งได้แก่ ร้านค้าก๊าซ LPG ครัวเรื อน และโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้ก๊าซ LPG ในปริ มาณไม่
มากและ/หรื อมีพ้นื ที่ไม่เพียงพอที่ใช้ในการจัดเก็บก๊าซ LPG.ในปริ มาณมากๆ
รู ปแบบการจาหน่ายก๊าซ LPG ของบริ ษทั เป็ นการจาหน่ายโดยผ่านตัวแทนจาหน่าย (Distributor Model) ปั จจุบนั มีอยู่ 20
ราย (จานวนของตัวแทนขั้นต่าที่จะต้องมีในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งเป็ นข้อกาหนดโดยภาครัฐของประเทศเวียดนาม) ซึ่ งเป็ นวิธีการ
ที่ มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการทาการตลาดสิ นค้าในส่ วนที่ เป็ นผลิตภัณฑ์สาหรับการขายไปยังลูกค้ากลุ่มครั วเรื อน โดยผูจ้ ัด
จาหน่ายจะรับก๊าซ LPG ที่บรรจุแล้วที่โรงบรรจุก๊าซ LPG ของบริ ษทั โดยข้อกาหนดระหว่างตัวแทนจาหน่ายกับบริ ษทั มีดงั นี้ คือ
1. ขั้นตอนในการกาหนดราคาในการจาหน่าย คือ บริ ษทั ดาเนิ นการจาหน่ายก๊าซ LPG ให้กบั ตัวแทนจาหน่ายในราคา
Wholesale-Posted Price ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือน โดยจะอ้างอิงจากเกณฑ์ CP Plus Margin
2. ข้อตกลงในการจัดจาหน่าย คือ บริ ษทั จะมีการทาบันทึกข้อตกลงในการจาหน่ายให้กบั ตัวแทนจาหน่าย ซึ่ งจะมีขอ้
สัญญาตั้งแต่ 1 ปี – 3 ปี โดยจะระบุถึงพื้นที่ในการจัดจาหน่ายของตัวแทนจาหน่ายแต่ละราย รวมถึงตัวแทนจาหน่ายจะต้อง
จาหน่ายสิ นค้าให้กบั บริ ษทั เพียงรายเดียวเท่านั้น
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

ถังบรรจุก๊าซ (Cylinder)

ด้านหน้าโรงอัดบรรจุ (Front)

ขั้นตอนการจัดหาและการนาก๊าซปิ โตรเลียมเหลวไปใช้
โรงกลัน่ ภายใน
ประเทศ

คลัง/โรงบรรจุ
ก๊าซ CITYGAS
NORTH

ตัวแทนจาหน่าย

ร้านค้าก๊าซ LPG

ผูใ้ ช้ก๊าซ LPG
ในครัวเรื อน

ตัวแทนจาหน่าย
โรงงานอุตสาหกรรม

นาเข้าจาก
ต่างประเทศ

ลูกค้ามารับเอง

CITYGAS NORTH จัดหาก๊าซ LPG มาจากผูผ้ ลิตก๊าซ LPG ภายในประเทศหรื อนาเข้าก๊าซ LPG มาจากต่างประเทศ โดย
CITYGAS NORTH จะนาก๊าซ LPG ที่จดั หามาจัดเก็บไว้ที่คลังเก็บก๊าซ LPG จานวน 3 ใบ มีปริ มาตรความจุรวมกันประมาณ
960 ตัน
การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
ประเทศเวียดนามมีจานวนประชากรประมาณ 85 ล้านคน ซึ่ งเป็ นจานวนที่มากเป็ นอันดับที่ 3 ของเอเชียตะวันออกเฉี ยง
ใต้ เศรษฐกิจเติบโตอยูใ่ นอัตราร้อยละ 7 ต่อปี และกาลังเปลี่ยนแปลงจากการพึ่งพาเกษตรกรรมเป็ นหลักเป็ นการขับเคลื่อนโดย
ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น จานวนประชากรและเศรษฐกิจกระจุกตัวอยูใ่ นเมืองโฮจิมินท์ทางตอนใต้และฮานอนทางตอนเหนื อ
ของประเทศ
จากการเปลี่ยนแปลงของครัวเรื อนที่ใช้ถ่านหิ นเพื่อประกอบอาหารมาเป็ นพลังงานที่ สะอาดกว่าอย่างก๊าซ LPG ทาให้
ความต้องการก๊าซ LPG คาดหมายว่าอาจจะเติบโตถึงร้อยละ 8 ต่อปี และขยายตัวถึง 2.2 ล้านตันในปี 2018 ซึ่ งความต้องการมี
แนวโน้มที่จะอยูใ่ นหัวเมืองใหญ่เป็ นหลัก
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
ตลาดก๊าซ LPG ในประเทศเวียดนามมีขนาดประมาณ 1.1 ล้านตันต่อปี ด้วยจานวนประชากรที่มีถึง 86 ล้านคน และการ
เข้าถึงการใช้ก๊าซ LPG มีเพียงร้อยละ 35 ทาให้ศกั ยภาพในการเติบโตของตลาดก๊าซ LPG อยูใ่ นระดับที่สูง นอกจากนั้นการใช้
ก๊าซ LPG สาหรับภาคอุตสาหกรรมและพาณิ ชยกรรมยังมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นจากการไหลเข้ามาของเงินทุนจากต่างชาติ ที่มายัง
ประเทศเวียดนาม
ตลาดก๊าซ LPG ในประเทศเวียดนามเป็ นตลาดที่ไม่มีการควบคุมจากภาครัฐซึ่ งมีผจู ้ าหน่ายจากต่างประเทศ ได้แก่ Shell,
Total และ Petronas และมีผูจ้ าหน่ายภายในประเทศจานวนมากประกอบด้วยผูจ้ าหน่ายก๊าซ LPG รายใหญ่ ได้แก่ PV Gas
Trading Co., Ltd. และมีผจู ้ าหน่ายที่ไม่ได้พฒั นาให้ตราสิ นค้า (BRAND) เป็ นที่รู้จกั อีกกว่า 70 รายทัว่ ประเทศ
ลักษณะลูกค้ า
ลักษณะลูกค้าของ CITYGAS NORTH สามารถแยกออกได้ตามวัตถุประสงค์การนาก๊าซ LPG ไปใช้งาน แบ่งออกได้ 2
ประเภท คือ
1) ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นก๊าซหุ งต้ม หมายถึง กลุ่มลูกค้าที่ซ้ื อถังบรรจุก๊าซ LPG ขนาด 11 และ 12 กิ โลกรัม
สาหรับประกอบอาหาร
2) ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้ในด้านอุตสาหกรรม หมายถึง กลุ่มลูกค้าที่ซ้ื อถังบรรจุก๊าซ LPG ขนาด 45 กิโลกรัม เพื่อไป
ใช้ในกิจการร้านอาหาร ร้านทาขนมปั ง และอื่นๆ รวมถึงนาไปใช้สาหรับอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในการให้ความร้อน เป็ นต้น
โครงสร้างรายได้จากการจาหน่ายก๊าซ LPG แยกตามลักษณะลูกค้าและช่องทางการจัดจาหน่าย

ลูกค้าที่นาไปใช้งานในครัวเรื อน

ปี 2555
2556*
มูลค่ า
ร้ อยละ
มูลค่ า
ร้ อยละ
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
393.3 100.00

2557
มูลค่ า
(ล้านบาท)
357.05

ร้ อยละ
100.00

ลูกค้าที่นาไปใช้งานด้านอุตสาหกรรม
รวม
393.3 100.00
357.05 100.00
หมายเหตุ : */ บริ ษทั รับโอนจากการซื้ อธุ รกิจเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 สาหรับรายได้ของ CITYGAS NORTH จะไม่แสดงอยู่ใน
รายได้จากการขายเนื่องจากเป็ นธุรกิจร่ วมค้า ตัวเลขดังกล่าวจะแสดงเป็ นส่ วนแบ่งกาไร/(ขาดทุน)จากกิจการร่ วมค้าแทน

รายละเอียดลูกค้ าและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
กลุ่มลูกค้าแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มหลัก คือ 1.กลุ่มที่ใช้ถงั บรรจุก๊าซและติดตราสิ นค้า 2. กลุ่มที่ไม่ใช้ถงั บรรจุก๊าซและไม่ติด
ตราสิ นค้า
1. ลูกค้ากลุ่มที่ใช้ถงั บรรจุก๊าซและติดตราสิ นค้า
บริ ษทั จาหน่ายก๊าซ LPG ที่บรรจุลงถังบรรจุท้ งั หมด 3 ขนาด คือ
- 11 กิโลกรัม และ 12 กิโลกรัม สาหรับกลุ่มลูกค้าครัวเรื อน
- 45 กิโลกรัม สาหรับกลุ่มลูกค้าพาณิ ชยกรรม
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
กลุ่มลูกค้ าครัวเรือน
กลุ่มลูกค้าครัวเรื อนที่ซ้ื อถังแก๊ส LPG ขนาด 11 และ 12 กิโลกรัม มีสัดส่ วนประมาณร้อยละ 70 ของยอดขายรวมของ
บริ ษทั โดยลูกค้าครัวเรื อนเกือบทั้งหมดนาไปใช้ในการประกอบอาหารในบ้าน ซึ่ งเป็ นการจาหน่ายผ่านตัวแทนจาหน่ายจานวน
20 ราย
กลุ่มลูกค้ าพาณิชกรรม
กลุ่มลูกค้าพาณิ ชยกรรมคือ กลุ่มลูกค้าที่ซ้ือก๊าซ LPG ขนาด 45 กิโลกรัม เพื่อนาไปใช้ในกิจการร้านอาหาร ร้านทาขนม
และขนมปั ง และธุรกิจอื่นๆ รวมถึงที่นาไปใช้สาหรับอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในการให้ความร้อนและประกอบอาหาร
2. ลูกค้ากลุ่มที่ไม่ใช้ถงั บรรจุก๊าซและไม่ติดตราสิ นค้า
บริ ษทั มีการจัดจาหน่ายก๊าซ LPG แบบเติมสาหรับลูกค้าประเภทใช้งานในอุตสหากรรม โดยบริ ษทั ใช้รถบรรทุกก๊าซ
LPG ขนส่งก๊าซ LPG ไปถึงผูใ้ ช้โดยตรง ซึ่งจะนาไปเก็บไว้ที่ถงั ขนาดใหญ่ (BULK) ที่โรงงานของลูกค้า
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
ธุรกิจค้ าก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวในประเทศเวียดนาม (3/3)
CITYGAS COMPANY LIMITED (“CITYGAS”) เป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 100.00 CITYGAS
ประกอบธุรกิจจาหน่ ายแก๊สปิ โตรเลียมเหลว โดยบริ ษทั ได้เข้าซื้ อหุ ้นสามัญในสัดส่ วนร้อยละ 79.64 ของทุนจดทะเบียนจาก
SHELL GAS (LPG) HOLDINGS B.V. เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556
CITYGAS มีสานักงานตั้งอยู่ที่ KCN GO DAU, LONG THANH DISTRICT, DONG NAI PROVINCE ประเทศ
เวียดนาม
ผลิตภัณฑ์ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
CITYGAS ประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG ภายใต้เครื่ องหมายการค้า “SIAMGAS” ซึ่ งดาเนิ นการโดยบริ ษทั ซึ่ ง CITYGAS
ได้รับใบอนุ ญาตรับรองจากกระทรวงวางแผนและการลงทุน (The Ministry of Planning and Investment, MPI) เลขที่
1461B/GCNDC6/47/2 ลงวันที่ 11 มกราคม 2013 เพื่อประกอบกิจการจาหน่ายแก๊สปิ โตรเลียมเหลวในประเทศเวียดนาม
ลักษณะของผลิตภัณฑ์
CITYGAS เป็ นผูค้ า้ ก๊าซ LPG ในประเทศเวียดนามทางตอนใต้ โดย CITYGAS ไม่มีโรงอัดบรรจุถงั ก๊าซ LPG แต่จะเป็ น
การว่าจ้างโรงบรรจุก๊าซ LPG อื่นๆบรรจุก๊าซให้กบั ทาง CITYGAS เนื่ องจาก CITYGAS ไม่มีสินทรัพย์อื่นที่ใช้ในการดาเนิ น
ธุรกิจนอกจากถังบรรจุก๊าซเท่านั้น โดยถังบรรจุก๊าซที่ CITYGAS มีจาหน่ายอยูใ่ นตลาดก๊าซ LPG ในเวียดนามมีขนาด 11 และ12
กิโลกรัมสาหรับใช้ในครัวเรื อน และถังก๊าซ LPG ขนาด 45 กิโลกรัม สาหรับกลุ่มพาณิ ชยกรรม เพื่อใช้ในกิจการร้านอาหาร ร้าน
ทาขนมปั ง และธุรกิจอื่นๆ รวมถึงนาไปใช้สาหรับอุตสาหกรรมเพื่อให้ความร้อนและประกอบอาหารโดยจาหน่ายผ่านตัวแทน
จาหน่าย (Distributor) ทั้งหมด
แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ การจาหน่ายในลักษณะของถังบรรจุขนาดใหญ่ (Bulk) และการจาหน่ายในลักษณะของถัง
บรรจุ (Cylinder) ซึ่ งการจาหน่ายในลักษณะของถังบรรจุขนาดใหญ่เป็ นการจาหน่ายก๊าซ LPG ในปริ มาณมากๆ โดยใช้วิธีการ
ถ่ายก๊าซ LPG จากถังบรรจุขนาดใหญ่บนรถบรรทุกก๊าซ LPG ไปยังถังบรรจุขนาดใหญ่ของลูกค้า โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความ
ต้องการใช้ก๊าซ LPG ในปริ มาณมากๆ และมีพ้ืนที่เพียงพอที่ใช้ในการจัดเก็บก๊าซ LPG.ในปริ มาณดังกล่าว ส่ วนการจาหน่ายใน
ลักษณะของถังบรรจุน้ นั จะเป็ นการนาก๊าซ LPG มาบรรจุลงถังก๊าซ LPG ขนาด 11, 12 กิโลกรัม และ 45 กิโลกรัม แล้วจึงนาไป
จาหน่ายให้กบั ลูกค้า ซึ่งได้แก่ ร้านค้าก๊าซ LPG ครัวเรื อน และโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้ก๊าซ LPG ในปริ มาณไม่
มากและ/หรื อมีพ้นื ที่ไม่เพียงพอที่ใช้ในการจัดเก็บก๊าซ LPG.ในปริ มาณมากๆ
รู ปแบบการจาหน่ายก๊าซ LPG ของบริ ษทั เป็ นการจาหน่ายโดยผ่านตัวแทนจาหน่าย (Distributor Model) ปั จจุบนั มีอยู่ 20
ราย (จานวนของตัวแทนขั้นต่าที่จะต้องมีในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งเป็ นข้อกาหนดโดยภาครัฐของประเทศเวียดนาม) ซึ่ งเป็ นวิธีการ
ที่มีประสิ ทธิภาพสูงสุดในการทาการตลาดสิ นค้าในส่ วนที่เป็ นผลิตภัณฑ์สาหรับการขายไปยังลูกค้ากลุ่มครัวเรื อน โดยตัวแทน
จะเป็ นผูม้ ารับถังบรรจุก๊าซ LPG ที่ CITYGASได้ว่าจ้างให้โรงบรรจุก๊าซอื่นบรรจุลงถังบรรจุของ CITYGAS ภายใต้แบรนด์
“SIAMGAS” ในจุดกระจายสิ นค้าของบริ ษทั โดยข้อกาหนดระหว่างตัวแทนจาหน่ายกับบริ ษทั มีดงั นี้ คือ
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
1. ขั้นตอนในการกาหนดราคาในการจาหน่ าย คือ บริ ษทั ดาเนิ นการจาหน่ ายก๊าซ LPG ให้กบั ตัวแทนจาหน่ ายในราคา
Wholesale-Posted Price ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือน โดยจะอ้างอิงจากเกณฑ์ CP Plus Margin
2. ข้อตกลงในการจัดจาหน่ าย คือ บริ ษทั จะมีการทาบันทึ กข้อตกลงในการจาหน่ ายให้กบั ตัวแทนจาหน่ าย ซึ่ งจะมีขอ้
สัญญาตั้งแต่ 1 ปี – 3 ปี โดยจะระบุถึงพื้นที่ในการจัดจาหน่ายของตัวแทนจาหน่ายแต่ละราย รวมถึงตัวแทนจาหน่าย
จะต้องจาหน่ายสิ นค้าให้กบั บริ ษทั เพียงรายเดียวเท่านั้น

ถังบรรจุก๊าซ (Cylinder)

ด้านหน้าสานักงาน (Front)

ขั้นตอนการจัดหาและการนาก๊าซปิ โตรเลียมเหลวไปใช้
ว่าจ้างโรงบรรจุ
บรรจุถงั

จุดกระจายสิ นค้า
CITYGAS

ตัวแทนจาหน่าย

ร้านค้าก๊าซ LPG

ผูใ้ ช้ก๊าซ LPG
ในครัวเรื อน

ตัวแทนจาหน่าย
โรงงานอุตสาหกรรม
ลูกค้ามารับเอง

CITYGAS ไม่มีสินทรัพย์อื่นที่ใช้ในการดาเนินธุรกิจนอกจากถังบรรจุก๊าซ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ LPG ของ CITYGAS จะมา
จากการว่าจ้างให้โรงบรรจุของผูค้ า้ รายอื่นๆ ทาการบรรจุก๊าซ LPG ลงถังบรรจุของ CITYGAS ภายใต้แบรนด์ “SIAMGAS”
และจะดาเนินการจาหน่ายโดยผ่านตัวแทนจาหน่าย (Distributor) ทั้งหมดไปยังผูบ้ ริ โภคในแต่ละกลุ่ม
การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
ประเทศเวียดนามมีจานวนประชากรประมาณ 85 ล้านคน ซึ่ งเป็ นจานวนที่มากเป็ นอันดับที่ 3 ของเอเชียตะวันออกเฉี ยง
ใต้ เศรษฐกิจเติบโตอยูใ่ นอัตราร้อยละ 7 ต่อปี และกาลังเปลี่ยนแปลงจากการพึ่งพาเกษตรกรรมเป็ นหลักเป็ นการขับเคลื่อนโดย
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น จานวนประชากรและเศรษฐกิจกระจุกตัวอยูใ่ นเมืองโฮจิมินท์ทางตอนใต้และฮานอนทางตอนเหนื อ
ของประเทศ
จากการเปลี่ ยนแปลงของครัวเรื อนที่ใช้ถ่านหิ นเพื่อประกอบอาหารมาเป็ นพลังงานที่ สะอาดกว่าอย่างก๊าซ LPG ทาให้
ความต้องการก๊าซ LPG คาดหมายว่าอาจจะเติบโตถึงร้อยละ 8 ต่อปี และขยายตัวถึง 2.2 ล้านตันในปี 2018 ซึ่ งความต้องการมี
แนวโน้มที่จะอยูใ่ นหัวเมืองใหญ่เป็ นหลัก
ตลาดก๊าซ LPG ในประเทศเวียดนามมีขนาดประมาณ 1.1 ล้านตันต่อปี ด้วยจานวนประชากรที่มีถึง 86 ล้านคน และการ
เข้าถึงการใช้ก๊าซ LPG มีเพียงร้อยละ 35 ทาให้ศกั ยภาพในการเติบโตของตลาดก๊าซ LPG อยูใ่ นระดับที่สูง นอกจากนั้นการใช้
ก๊าซ LPG สาหรับภาคอุตสาหกรรมและพาณิ ชยกรรมยังมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นจากการไหลเข้ามาของเงินทุนจากต่างชาติ ที่มายัง
ประเทศเวียดนาม
ตลาดก๊าซ LPG ในประเทศเวียดนามเป็ นตลาดที่ไม่มีการควบคุมจากภาครัฐซึ่ งมีผจู ้ าหน่ายจากต่างประเทศ ได้แก่ Shell,
Total และ Petronas และมีผูจ้ าหน่ายภายในประเทศจานวนมากประกอบด้วยผูจ้ าหน่ายก๊าซ LPG รายใหญ่ ได้แก่ PV Gas
Trading Co., Ltd. และมีผจู ้ าหน่ายที่ไม่ได้พฒั นาให้ตราสิ นค้า (BRAND) เป็ นที่รู้จกั อีกกว่า 70 รายทัว่ ประเทศ
ลักษณะลูกค้ า
ลักษณะลูกค้าของ CITYGAS สามารถแยกออกได้ตามวัตถุประสงค์การนาก๊าซ LPG ไปใช้งาน แบ่งออกได้ 2 ประเภท
คือ
1) ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นก๊าซหุ งต้ม หมายถึง กลุ่มลูกค้าที่ซ้ื อถังบรรจุก๊าซ LPG ขนาด 11 และ 12 กิ โลกรัม
สาหรับประกอบอาหาร
2) ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้ในด้านอุตสาหกรรม หมายถึง กลุ่มลูกค้าที่ซ้ื อถังบรรจุก๊าซ LPG ขนาด 45 กิโลกรัม เพื่อไป
ใช้ในกิจการร้านอาหาร ร้านทาขนมปั ง และอื่นๆ รวมถึงนาไปใช้สาหรับอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในการให้ความร้อน เป็ นต้น
โครงสร้างรายได้จากการจาหน่ายก๊าซ LPG แยกตามลักษณะลูกค้าและช่องทางการจัดจาหน่าย

ลูกค้าที่นาไปใช้งานในครัวเรื อน

ปี 2555
2556*
มูลค่ า
ร้ อยละ
มูลค่ า
ร้ อยละ
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
514.47 100.00

ลูกค้าที่นาไปใช้งานด้านอุตสาหกรรม
รวม
514.47
หมายเหตุ : */ บริ ษทั รับโอนจากการซื้อธุรกิจเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556

100.00

2557
มูลค่ า
(ล้านบาท)
446.06

ร้ อยละ

446.06

100.00

100.00

รายละเอียดลูกค้ าและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
กลุ่มลูกค้าแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มหลัก คือ 1.ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นก๊าซหุ งต้ม 2.ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้ใน
ด้านอุตสาหกรรม
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
1. ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นก๊าซหุงต้ม
เป็ นกลุ่มลูกค้าครัวเรื อนที่ซ้ื อถังแก๊ส LPG ขนาด 11 และ 12 กิโลกรัม มีสัดส่ วนประมาณร้อยละ 70 ของยอดขายรวม
ของบริ ษทั โดยลูกค้าครัวเรื อนเกือบทั้งหมดนาไปใช้ในการประกอบอาหารในบ้าน ซึ่ งเป็ นการจาหน่ายผ่านตัวแทนจาหน่ าย
จานวน 20 ราย
2. ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้ในด้านอุตสาหกรรม
เป็ นกลุ่มลูกค้าพาณิ ชยกรรมคือ กลุ่มลูกค้าที่ซ้ือก๊าซ LPG ขนาด 45 กิโลกรัม เพื่อนาไปใช้ในกิจการร้านอาหาร ร้านทา
ขนมและขนมปั ง และธุรกิจอื่นๆ รวมถึงที่นาไปใช้สาหรับอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในการให้ความร้อนและประกอบอาหาร
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
ธุรกิจค้ าก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวในประเทศสิงคโปร์ (1/2)
SINGGAS LPG PTE. LTD. (“SINGGAS”) เป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 100 SINGGAS ประกอบ
ธุรกิจจาหน่ายแก๊สปิ โตรเลียมเหลว โดยบริ ษทั ได้เข้าซื้อหุน้ สามัญในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน เมื่อเดือนสิ งหาคม
2553 และได้ขายหุน้ สัดส่วนร้อยละ 5 ให้กบั THOUSAND STAR CORPORATE LIMITED เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ทาให้
ปั จจุบนั บริ ษทั ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 95
SINGGAS มีโรงอัดบรรจุแก๊สและโรงเก็บถังบรรจุก๊าซ โดยมีสานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่ NO.31, DEFU LANE9, 539271
ประเทศสิ งคโปร์
ผลิตภัณฑ์ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
SINGGAS ประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG ภายใต้เครื่ องหมายการค้า “SINGGAS” ซึ่งดาเนินการโดยบริ ษทั ซึ่ง SINGGAS
ได้รับใบอนุญาตให้เป็ นผูค้ า้ ก๊าซ เพื่อประกอบกิจการจาหน่ายแก๊สปิ โตรเลียมเหลวในประเทศสิ งคโปร์
ลักษณะของผลิตภัณฑ์
SINGGAS เป็ นผูค้ า้ ก๊าซ LPG ในประเทศสิ งคโปร์ โดยจะรั บก๊าซ LPG ไปบรรจุใส่ ถงั ก๊าซ LPG ขนาด 12 14 และ 50
กิโลกรัม เพื่อจาหน่ายเป็ นก๊าซหุงต้มตามครัวเรื อน และการจาหน่ายเชิงพาณิ ชย์ไปยังโรงงานอุตสาหกรรม
การจาหน่ายก๊าซ LPG ของบริ ษทั แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ การจาหน่ายในลักษณะของถังบรรจุขนาดใหญ่ (Bulk) และ
การจาหน่ายในลักษณะของถังบรรจุ (Cylinder) ซึ่งการจาหน่ายในลักษณะของถังบรรจุขนาดใหญ่เป็ นการจาหน่ายก๊าซ LPG ใน
ปริ มาณมากๆ โดยใช้วิธีการถ่ายก๊าซ LPG จากถังบรรจุขนาดใหญ่บนรถบรรทุกก๊าซ LPG ไปยังถังบรรจุขนาดใหญ่ของลูกค้า
โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้ก๊าซ LPG ในปริ มาณมากๆ และมีพ้นื ที่เพียงพอที่ใช้ในการจัดเก็บก๊าซ LPG ในปริ มาณ
ดังกล่าว ส่ วนการจาหน่ ายในลักษณะของถังบรรจุน้ นั จะเป็ นการนาก๊าซ LPG มาบรรจุลงถังก๊าซ LPG ขนาด 12 14 และ 50
กิโลกรัม จากนั้นนาไปเก็บไว้ยงั ศูนย์กระจายสิ นค้า (Warehouse) ของบริ ษทั แล้วจึงนาไปจาหน่ายให้กบั ลูกค้าโดยผ่านตัวแทน
จาหน่าย ซึ่ งได้แก่ ร้านค้าก๊าซ LPG ครัวเรื อน และโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้ก๊าซ LPG ในปริ มาณไม่มากและ/
หรื อมีพ้นื ที่ไม่เพียงพอที่ใช้ในการจัดเก็บก๊าซ LPG.ในปริ มาณมากๆ

ลานบรรจุก๊าซ (Filling Plants)

ด้านหน้าโรงอัดบรรจุ (Front)
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
ขั้นตอนการจัดหาและการนาก๊าซปิ โตรเลียมเหลวไปใช้
โรงกลัน่ ภายใน
ประเทศ

ศูนย์กระจายสิ นค้า
ของบริ ษทั

ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG
ไปใช้เป็ นก๊าซหุงต้ม

ร้านค้าก๊าซ LPG

ผูใ้ ช้ก๊าซ LPG
ในครัวเรื อน

ศูนย์กระจายสิ นค้า
ของลูกค้า

โรงบรรจุก๊าซ
SINGGAS

ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG
ไปใช้ในงานอุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรม

SINGGAS จัดหาก๊าซ LPG มาจากผูผ้ ลิตก๊าซ LPG ภายในประเทศ โดย SINGGAS จะนาก๊าซ LPG ที่จดั หามาจัดเก็บไว้ที่
โรงบรรจุก๊าซ LPG ซึ่งมีถงั เก็บจานวน 3 ใบ มีปริ มาตรความจุรวมกันประมาณ 75 ตัน
ในการจัดหาก๊าซ LPG จากผูผ้ ลิต LPG ภายในประเทศ รวมถึงการขนส่ งก๊าซ LPG ไปให้ลูกค้าที่ตอ้ งขนส่ งทางรถ โดย
SINGGAS มีรถบรรทุกก๊าซ LPG รวมจานวน 4 คัน มีปริ มาตรความจุรวมกันประมาณ 30 ตัน
การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
ปั จจุบนั ผูป้ ระกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG รายใหญ่ในประเทศสิ งคโปร์ มีจานวนน้อยราย เนื่องจากตลาดก๊าซ LPG ในประเทศ
สิ งคโปร์น้ นั มีอตั ราการเติบโตที่ไม่สูงนัก อีกทั้งการซื้อขายก๊าซ LPG เป็ นราคาตลาด ไม่ถูกควบคุมโดยภาครัฐ
ลักษณะลูกค้ าและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ลักษณะลูกค้าของ SINGGAS สามารถแยกออกได้ตามวัตถุประสงค์การนาก๊าซ LPG ไปใช้งาน แบ่งออกได้ 2 ประเภท
คือ
1) ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นก๊าซหุงต้ม
2) ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้ในด้านอุตสาหกรรม
โครงสร้างรายได้จากการจาหน่ายก๊าซ LPG แยกตามลักษณะลูกค้าและช่องทางการจัดจาหน่าย

ลูกค้าที่นาไปใช้งานในครัวเรื อน
ลูกค้าที่นาไปใช้งานด้านอุตสาหกรรม
รวม

ปี 2555
2556
มูลค่ า
ร้ อยละ
มูลค่ า
ร้ อยละ
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
917.10 93.62
839.19 94.93
62.47
979.57

6.38
100.00

44.81
884.00

5.07
100.00
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2557
มูลค่ า
(ล้านบาท)
763.19

ร้ อยละ

6.85
770.04

0.89
100.00

99.11

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
รายละเอียดลูกค้ าและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
1) ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นก๊าซหุงต้ม
ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นก๊าซหุ งต้ม ได้แก่ ร้านค้าก๊าซ LPG และครัวเรื อน โดยโรงบรรจุก๊าซ LPG จะนาก๊าซ
LPG ไปแยกบรรจุลงถังบรรจุก๊าซ LPG ขนาดต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของลูกค้าแต่ละ
กลุ่ม และถังบรรจุก๊าซ LPG ดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังศูนย์กระจายสิ นค้า (Warehouse) ของบริ ษทั จากนั้นจะถูกส่ ง
ต่อไปยังร้านค้าก๊าซ LPG ซึ่ งร้านค้าก๊าซ LPG จะเป็ นตัวกลางในการกระจายผลิตภัณฑ์ก๊าซ LPG ที่บรรจุในถังก๊าซ
LPGในขนาดต่างๆ ไปยังครัวเรื อนอีกทอดหนึ่ง
2) ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้ในงานด้านอุตสาหกรรม
ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้ในงานด้านอุตสาหกรรม โดยรู ปแบบของการจาหน่ ายก๊าซ LPG ไปยังลูกค้าที่นาก๊าซ
LPG ไปใช้ในงานด้านอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ ได้แก่
(1) การจาหน่ายในลักษณะของถังก๊าซ LPG ไปยังลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นเชื้อเพลิงในการประกอบอาหาร
(2) การจาหน่ายในลักษณะของถังก๊าซ LPG ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
(3) การจาหน่ายในลักษณะของถังก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ส่ วนที่ 1 – ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ - หน้า 67

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
ธุรกิจค้ าก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวในประเทศสิงคโปร์ (2/2)
SIAM GAS TRADING PTE. LTD. (“SGT”) เป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 100 SGT ประกอบธุรกิจ
ในการนาเข้าและส่งออกแก๊สปิ โตรเลียมเหลว โดยบริ ษทั ได้จดั ตั้งขึ้นเมื่อ 27 พฤษภาคม 2554
SGT มีสานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่ NO.31, DEFU LANE9, 539271 ประเทศสิ งคโปร์
ผลิตภัณฑ์ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
SGT ประกอบธุรกิจนาเข้าและส่ งออกก๊าซ LPG ซึ่ ง SGT ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ที่ประเทศสิ งคโปร์ เพื่อประกอบ
กิจการจาหน่ายแก๊สปิ โตรเลียมเหลว
ลักษณะของผลิตภัณฑ์
SGT เป็ นผูค้ า้ ก๊าซ LPG ในประเทศสิ งคโปร์ โดยจะรับก๊าซ LPG ด้วยเรื อบรรทุกก๊าซปิ โตรเลียมเหลวขนาดใหญ่
(VLGC) มีความสามารถในการบรรทุกได้ 45,000 ตัน เพื่อเข้าไปไว้ที่คลังเก็บขนาดใหญ่ที่มีลกั ษณะเป็ นถ้ า (Cavern) ที่อยูใ่ ต้ดิน
จานวน 2 แห่ ง และเรื อบรรทุ กก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ (VLGC) 1 ลา คื อ 1.คลังก๊าซ LPG ขนาดบรรจุ 200,000 ตัน ที่
SINOSIAMGAS ประเทศจีน 2.คลังก๊าซ LPG ขนาดบรรจุ 100,000 ตัน ที่ SOGEL ประเทศจีน และ 3.เรื อบรรทุกก๊าซ LPG
ขนาดใหญ่ (VLGC) ขนาดบรรจุ 45,000 ตันที่บริ ษทั ใช้เป็ นคลังลอยน้ า (Floating Storage) โดยจะอยูบ่ ริ เวณประเทศสิ งคโปร์
การจาหน่ายก๊าซ LPG ของ SGT เป็ นการจาหน่ายในลักษณะของถังบรรจุขนาดใหญ่โดยทางเรื อ เป็ นการจาหน่ายก๊าซ
LPG ในปริ มาณมากๆ โดยใช้วธิ ีการถ่ายก๊าซ LPG จากคลังเก็บขนาดใหญ่ที่เป็ นถ้ าที่อยูใ่ ต้ดินไปยังถังบรรจุขนาดใหญ่ของลูกค้า
ที่ใช้เรื อบรรทุกก๊าซ LPG เข้ามารับที่ท่าเรื อ 2 แห่ งที่ประเทศจีน รวมถึงจาหน่ายก๊าซ LPG จากคลังลอยน้ าที่เป็ นเรื อ VLGC ที่
ประเทศสิ งคโปร์ ซึ่ งคลังทั้ง 2 แห่ งในประเทศจี น และคลังลอยน้ าที่เป็ นเรื อ VLGC ถือเป็ นคลังสิ นค้าทัณฑ์บน (BONDED
WAREHOUSE) การนาเข้าก๊าซ LPG เพื่อจาหน่ายออกนอกประเทศให้กบั ลูกค้าจะไม่เสี ยภาษีการนาเข้าสิ นค้าดังกล่าว
ขั้นตอนการจัดหาและการนาก๊าซปิ โตรเลียมเหลวไปใช้
คลัง/ท่าเรื อ
2 แห่ง ในจีน

ผูค้ า้ ก๊าซ LPG ตอนเหนือ
ของ South East Asia และ East Asia เช่น ฮ่องกง มาเก๊า
เวียดนามเหนือ ฟิ ลิปปิ นส์ เป็ นต้น

นาเข้า LPG
จากต่างประเทศ
คลังลอยน้ า
(เรื อ VLGC)

ผูค้ า้ ก๊าซ LPG ตอนใต้
ของ South East Asia เช่น เวียดนามใต้ สิ งคโปร์
มาเลเซีย เป็ นต้น
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

คลังก๊าซและท่าเรื อ(จูไห่) | SINOSIAM

คลังก๊าซและท่าเรื อ(ซัวเถา) | SOGEL

คลังลอยน้ า (เรื อ VLGC)
ลักษณะลูกค้ าและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ลักษณะลูกค้าของ SGT จะเป็ นลูกค้าขนาดใหญ่ที่มีการปริ มาณความต้องการซื้ อในปริ มาณที่มาก และมีจานวนการซื้ อที่
แน่นอน แต่ไม่มีสถานที่เก็บที่สามารถรองรับได้อย่างเพียงพอ ซึ่งลูกค้าส่วนมากจะเป็ นลูกค้าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และลูกค้า
ที่เป็ นลักษณะที่เป็ นค้าส่ งขนาดใหญ่อีกทอดหนึ่ ง โดยการซื้ อขายระหว่างผูซ้ ้ื อและผูจ้ าหน่ายจะมีการทาสัญญาการระหว่างกัน
ซึ่งจะมีการทบทวนสัญญาดังกล่าวทุกปี ทั้งปริ มาณการซื้อและราคาจาหน่าย สาหรับราคาจาหน่ายนั้นจะถูกกาหนดโดยอ้างอิงกับ
ราคาก๊าซ LPG ตลาดโลก
โครงสร้างรายได้จากการจาหน่ายก๊าซ LPG แยกตามลักษณะลูกค้าและช่องทางการจัดจาหน่าย
ปี 2554
ปี 2555
2556*
มูลค่ า
ร้ อยละ
มูลค่ า
ร้ อยละ
มูลค่ า
ร้ อยละ
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
- 23,923.58 100.00

2557
มูลค่ า
(ล้านบาท)
18,260.04

ลูกค้าแบบค้าส่ งขนาดใหญ่
(WHOLESALES)
รวม
- 23,923.58 100.00 18,260.04
หมายเหตุ : */ SGT เริ่ มดาเนินธุรกิจนาเข้าและส่ งออกก๊าซปิ โตรเลียมเหลวในต่างประเทศตั้งแต่เดือนมกราคม 2556
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ร้ อยละ
100.00
100.00

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
ธุรกิจค้ าก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวในประเทศจีน (เมืองจูไห่ ) (1/2)
SINO SIAM GAS AND PETROCHEMICALS CO., LTD. (“SINOSIAM”) เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมที่บริ ษทั ถือหุ ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 100 SINOSIAM ประกอบธุรกิจจาหน่ายแก๊สปิ โตรเลียมเหลว โดยบริ ษทั ได้เข้าซื้ อหุ ้นสามัญในสัดส่ วนร้อยละ
100 ของทุนจดทะเบียน เมื่อเดือนธันวาคม 2553
SINOSIAM มีคลังเก็บแก๊สขนาดใหญ่ที่มีท่าเรื อ โดยมีสานักงานตั้งอยู่เลขที่ 566 YINHUA ROAD, XIANGZHOU
DISTRICT, ZHUHAI, GUANGDONG P.R. CHINA 519002 ประเทศจีน
ผลิตภัณฑ์ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
SINOSIAM ประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG ภายใต้เครื่ องหมายการค้า “SG GAS” ซึ่ งดาเนิ นการโดยบริ ษทั ซึ่ ง SINOSIAM
ได้รับใบอนุญาตให้เป็ นผูค้ า้ ก๊าซ เพื่อประกอบกิจการจาหน่ายแก๊สปิ โตรเลียมเหลวในประเทศจีน
ลักษณะของผลิตภัณฑ์
SINOSIAM เป็ นผูค้ า้ ก๊าซ LPG ในประเทศจี น โดยจะรับก๊าซ LPG ด้วยเรื อบรรทุกก๊าซปิ โตรเลียมเหลวขนาดใหญ่
(VLGC) มีความสามารถในการบรรทุกได้ 40,000 ตัน เพื่อเข้าไปไว้ที่คลังเก็บขนาดใหญ่ที่มีลกั ษณะเป็ นถ้ า (Cavern) ที่อยูใ่ ต้ดิน
มีความสามารถในการจัดเก็บประมาณ 200,000 ตัน ถังเก็บก๊าซแบบ Spheres อีกจานวน 4 ใบ ความสามารถในการจัดเก็บรวม
ประมาณ 3,000 ตัน และถังเก็บก๊าซแบบ Bullet อีกจานวน 2 ใบ ความสามารถในการจัดเก็บรวมประมาณ 100 ตัน เพื่อจาหน่าย
ไปยังลูกค้ากลุ่มต่างๆภายในประเทศ
การจาหน่ายก๊าซ LPG ของบริ ษทั แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ การจาหน่ายในโดยขนส่ งทางรถบรรทุกก๊าซ (Bulk) และ
ทางเรื อ และการจาหน่ายในลักษณะของถังบรรจุ (Cylinder) ซึ่ งการจาหน่ายในลักษณะของการขนส่ งถังบรรจุขนาดใหญ่โดย
ทางรถ เป็ นการจาหน่ายก๊าซ LPG ในปริ มาณมากๆ โดยใช้วิธีการถ่ายก๊าซ LPG จากถังบรรจุขนาดใหญ่บนรถบรรทุกก๊าซ LPG
ไปยังถังบรรจุขนาดใหญ่ของลูกค้า โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้ก๊าซ LPG ในปริ มาณมากๆ และมีพ้นื ที่เพียงพอที่ใช้
ในการจัดเก็บก๊าซ LPG ในปริ มาณดังกล่าว สาหรับการจาหน่ายในลักษณะของถังบรรจุขนาดใหญ่โดยทางเรื อ เป็ นการจาหน่าย
ก๊าซ LPG ในปริ มาณมากๆ โดยใช้วธิ ีการถ่ายก๊าซ LPG จากคลังเก็บขนาดใหญ่ที่เป็ นถ้ าที่อยูใ่ ต้ดิน ไปยังถังบรรจุขนาดใหญ่ของ
ลูกค้าที่ใช้เรื อบรรทุกก๊าซ LPG เข้ามารับที่ท่าเรื อของบริ ษทั และสาหรับการจาหน่ายในลักษณะของถังบรรจุน้ นั จะเป็ นการนา
ก๊าซ LPG มาบรรจุลงถังก๊าซ LPG ขนาด 2 5 15 และ 50 กิโลกรัม จากนั้นจัดส่ งไปยังร้านค้าปลีก LPG ของบริ ษทั จานวน 10
ร้านค้า แล้วจึงนาไปจาหน่ายให้กบั ลูกค้า ซึ่งได้แก่ ครัวเรื อน และโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้ก๊าซ LPG ในปริ มาณ
ไม่มากและ/หรื อมีพ้นื ที่ไม่เพียงพอที่ใช้ในการจัดเก็บก๊าซ LPG ในปริ มาณมากๆ
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

คลังก๊าซและท่าเรื อ (Terminals and Jetty)

โรงบรรจุก๊าซ LPG (Filling Plant)

ขั้นตอนการจัดหาและการนาก๊าซปิ โตรเลียมเหลวไปใช้

โรงกลัน่ ภายใน
ประเทศจีน

คลังก๊าซ/ท่าเรื อ
SINOSIAM

นาเข้าจาก
ต่างประเทศ

โรงบรรจุก๊าซ LPG
ของบริ ษทั
โรงบรรจุก๊าซ LPG
ของลูกค้า
คลังลูกค้าใน
จีนตอนใต้

ร้านค้าก๊าซ LPG

ผูใ้ ช้ก๊าซ LPG
ในครัวเรื อน
ผูใ้ ช้ก๊าซ LPG
ในภาคธุรกิจ
ผูใ้ ช้ก๊าซ LPG
ในภาคอุตสาหกรรม

ผูค้ า้ ก๊าซ LPG
ในภูมิภาค

การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
ปั จจุบนั ผูป้ ระกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG รายใหญ่ในประเทศจีน มีเป็ นจานวนมาก เนื่ องจากตลาดก๊าซ LPG ในประเทศจีน
นั้น มีแนวโน้มอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง จากจานวนประชากรที่มีเป็ นจานวนมาก กอปรกับความสามารถในการกลัน่ ของ
โรงกลัน่ ภายในประเทศ ไม่สามารถรองรับปริ มาณความต้องการบริ โภค LPG ภายในประเทศได้เพียงพอ รัฐบาลภายในประเทศ
จึงส่งเสริ มให้มีการนาเข้าก๊าซ LPG โดยการปรับลดภาษีนาเข้าจากเดิมร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 2 อีกทั้งการซื้ อขายก๊าซ LPG เป็ น
ราคาตลาด ไม่ถูกควบคุมโดยภาครัฐ
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
ลักษณะลูกค้ าและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ลักษณะลูกค้าของ SINOSIAM สามารถแยกออกได้ตามวัตถุประสงค์การนาก๊าซ LPG ไปใช้งาน แบ่งออกได้ 2 ประเภท
คือ
1) ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นก๊าซหุงต้ม
ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นก๊าซหุ งต้ม ได้แก่ ร้านค้าก๊าซ LPG และครัวเรื อน โดยโรงบรรจุก๊าซ LPG จะนาก๊าซ
LPG ไปแยกบรรจุลงถังบรรจุก๊าซ LPG ขนาดต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของลูกค้าแต่ละ
กลุ่ม และถังบรรจุก๊าซ LPG ดังกล่าวจะถูกส่ งต่อไปยังศูนย์กระจายสิ นค้า (Warehouse) ของบริ ษทั จากนั้นจะถูกส่ ง
ต่อไปยังร้านค้าก๊าซ LPG ซึ่ งร้านค้าก๊าซ LPG จะเป็ นตัวกลางในการกระจายผลิตภัณฑ์ก๊าซ LPG ที่บรรจุในถังก๊าซ
LPGในขนาดต่างๆ ไปยังครัวเรื อนอีกทอดหนึ่ง
2) ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้ในด้านอุตสาหกรรม
ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้ในงานด้านอุตสาหกรรม โดยรู ปแบบของการจาหน่ายก๊าซ LPG ไปยังลูกค้าที่นาก๊าซ LPG
ไปใช้ในงานด้านอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ ได้แก่
(1) การจาหน่ายในลักษณะของถังก๊าซ LPG ไปยังลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นเชื้อเพลิงในการประกอบอาหาร
(2) การจาหน่ายในลักษณะของถังก๊าซ LPG ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
(3) การจาหน่ายในลักษณะของถังก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
โครงสร้างรายได้จากการจาหน่ายก๊าซ LPG แยกตามลักษณะลูกค้าและช่องทางการจัดจาหน่าย

ลูกค้าที่นาไปใช้งานในครัวเรื อน
ลูกค้าที่นาไปใช้งานด้านอุตสาหกรรม
รวม

ปี 2555
2556
มูลค่ า
ร้ อยละ
มูลค่ า
ร้ อยละ
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
1,457.65 95.64 4,342.68 98.63
66.47
1,524.12

4.36
100.00

60.06
4,402.74

1.37
100.00
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2557
มูลค่ า
(ล้านบาท)
3,574.55

ร้ อยละ

42.20
3,616.75

1.17
100.00

98.83

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
ธุรกิจค้ าก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวในประเทศจีน (เมืองซัวเถา) (2/2)
SIAM OCEAN GAS AND ENERGY CO., LTD. (“SOGEL”) เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมที่บริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อย
ละ 100 SOGEL ประกอบธุรกิจจาหน่ายแก๊สปิ โตรเลียมเหลว โดยบริ ษทั ได้เข้าซื้ อหุ ้นสามัญในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของทุนจด
ทะเบียน เมื่อเดือนมิถุนายน 2554
SOGEL มีคลังเก็บแก๊สขนาดใหญ่ที่มีท่าเรื อ โดยมีสานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่ หม่าเออเดลต้า (MAER DELTA) หมู่บา้ น
กวานกาว (GUANGAO VILLAGE) ถนนกวานกาว เขตหาวเจียง ซัวเถา มณฑลกวางตุง้ 515071 ประเทศจีน
ผลิตภัณฑ์ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
SOGEL ประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG ภายใต้เครื่ องหมายการค้า “SG GAS” ซึ่งดาเนิ นการโดยบริ ษทั ซึ่ ง SOGEL ได้รับ
ใบอนุญาตให้เป็ นผูค้ า้ ก๊าซ เพื่อประกอบกิจการจาหน่ายแก๊สปิ โตรเลียมเหลวในประเทศจีน
ลักษณะของผลิตภัณฑ์
SOGEL เป็ นผูค้ า้ ก๊าซ LPG ในประเทศจี น โดยจะรับก๊าซ LPG ด้วยเรื อบรรทุกก๊าซปิ โตรเลี ยมเหลวขนาดใหญ่
(VLGC) มีความสามารถในการบรรทุกได้ 40,000 ตัน เพื่อเข้าไปไว้ที่คลังเก็บขนาดใหญ่ที่มีลกั ษณะเป็ นถ้ า (Cavern) ที่อยูใ่ ต้ดิน
มีความสามารถในการจัดเก็บประมาณ 100,000 ตัน เพื่อจาหน่ายไปยังลูกค้ากลุ่มต่างๆภายในประเทศ
การจาหน่ายก๊าซ LPG ของบริ ษทั แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ การจาหน่ายในโดยขนส่งทางรถบรรทุกก๊าซ (Bulk) และ
ทางเรื อ ซึ่งการจาหน่ายในลักษณะของการขนส่งถังบรรจุขนาดใหญ่โดยทางรถ เป็ นการจาหน่ายก๊าซ LPG ในปริ มาณมากๆ โดย
ใช้วธิ ีการถ่ายก๊าซ LPG จากถังบรรจุขนาดใหญ่บนรถบรรทุกก๊าซ LPG ไปยังถังบรรจุขนาดใหญ่ของลูกค้า โรงงานอุตสาหกรรม
ที่มีความต้องการใช้ก๊าซ LPG ในปริ มาณมากๆ และมีพ้ืนที่เพียงพอที่ใช้ในการจัดเก็บก๊าซ LPG ในปริ มาณดังกล่าว สาหรับการ
จาหน่ายในลักษณะของถังบรรจุขนาดใหญ่โดยทางเรื อ เป็ นการจาหน่ายก๊าซ LPG ในปริ มาณมากๆ โดยใช้วิธีการถ่ายก๊าซ LPG
จากคลังเก็บขนาดใหญ่ที่เป็ นถ้ าที่อยูใ่ ต้ดิน ไปยังถังบรรจุขนาดใหญ่ของลูกค้าที่ใช้เรื อบรรทุกก๊าซ LPG เข้ามารับที่ท่าเรื อของ
บริ ษทั

สถานีรับแก๊สทางรถ (Truck Loading Rack)

ท่ารับแก๊สทางเรื อ (Berth)
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
ขั้นตอนการจัดหาและการนาก๊าซปิ โตรเลียมเหลวไปใช้

โรงกลัน่ ภายใน
ประเทศจีน

คลังก๊าซ/ท่าเรื อ
SINOSIAM

นาเข้าจาก
ต่างประเทศ

โรงบรรจุก๊าซ LPG
ของบริ ษทั *
โรงบรรจุก๊าซ LPG
ของลูกค้า
คลังลูกค้าใน
จีนตอนใต้

ร้านค้าก๊าซ LPG *

ผูใ้ ช้ก๊าซ LPG
ในครัวเรื อน
ผูใ้ ช้ก๊าซ LPG
ในภาคธุรกิจ
ผูใ้ ช้ก๊าซ LPG
ในภาคอุตสาหกรรม

ผูค้ า้ ก๊าซ LPG
ในภูมิภาค

หมายเหตุ * แผนการลงทุนในอนาคต

การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
ปั จจุบนั ผูป้ ระกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG รายใหญ่ในประเทศจีน มีเป็ นจานวนมาก เนื่ องจากตลาดก๊าซ LPG ในประเทศจีน
นั้น มีแนวโน้มอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง จากจานวนประชากรที่มีเป็ นจานวนมาก กอปรกับความสามารถในการกลัน่ ของ
โรงกลัน่ ภายในประเทศ ไม่สามารถรองรับปริ มาณความต้องการบริ โภค LPG ภายในประเทศได้เพียงพอ รัฐบาลภายในประเทศ
จึงส่งเสริ มให้มีการนาเข้าก๊าซ LPG โดยการปรับลดภาษีนาเข้าจากเดิมร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 2 อีกทั้งการซื้ อขายก๊าซ LPG เป็ น
ราคาตลาด ไม่ถูกควบคุมโดยภาครัฐ
ลักษณะลูกค้ าและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ลักษณะลูกค้าของ SOGEL สามารถแยกออกได้ตามวัตถุประสงค์การนาก๊าซ LPG ไปใช้งาน แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ
1) ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นก๊าซหุงต้ม (ครัวเรื อน)
ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นก๊าซหุ งต้ม ได้แก่ ร้านค้าก๊าซ LPG และครัวเรื อน โดยโรงบรรจุก๊าซ LPG จะ
นาก๊าซ LPG ไปแยกบรรจุลงถังบรรจุก๊าซ LPG ขนาดต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของลูกค้า
แต่ละกลุ่ม และถังบรรจุก๊าซ LPG ดังกล่าวจะถูกส่ งต่อไปยังศูนย์กระจายสิ นค้า (Warehouse) ของบริ ษทั จากนั้นจะ
ถูกส่งต่อไปยังร้านค้าก๊าซ LPG ซึ่งร้านค้าก๊าซ LPG จะเป็ นตัวกลางในการกระจายผลิตภัณฑ์ก๊าซ LPG ที่บรรจุในถัง
ก๊าซ LPGในขนาดต่างๆ ไปยังครัวเรื อนอีกทอดหนึ่ ง ทั้งนี้ ถังก๊าซ LPG ภายใต้เครื่ องหมายการค้า “SG GAS” โดย
ปั จจุบนั คลังก๊าซ SOGEL ยังไม่มีโรงบรรจุถงั ก๊าซ และร้านค้าก๊าซในการกระจายสิ นค้าไปยังผูบ้ ริ โภคโดยตรง
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2) ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้ในด้านอุตสาหกรรม
ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้ในงานด้านอุตสาหกรรม โดยรู ปแบบของการจาหน่ายก๊าซ LPG ไปยังลูกค้าที่นาก๊าซ LPG
ไปใช้ในงานด้านอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ ได้แก่
(1) การจาหน่ายในลักษณะของถังก๊าซ LPG ไปยังลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นเชื้อเพลิงในการประกอบอาหาร
(2) การจาหน่ายในลักษณะของถังก๊าซ LPG ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
(3) การจาหน่ายในลักษณะของถังก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
โครงสร้างรายได้จากการจาหน่ายก๊าซ LPG แยกตามลักษณะลูกค้าและช่องทางการจัดจาหน่าย

ลูกค้าที่นาไปใช้งานในครัวเรื อน
ลูกค้าที่นาไปใช้งานด้านอุตสาหกรรม
รวม

ปี 2555
2556
มูลค่ า
ร้ อยละ
มูลค่ า
ร้ อยละ
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
949.64
949.64

100.00
100.00

4,898.89
4,898.89

100.00
100.00
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2557
มูลค่ า
(ล้านบาท)
-

ร้ อยละ

5,719.24
5,719.24

100.00
100.00

-
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ธุรกิจค้ าก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวในประเทศมาเลเซีย
MYGAZ SDN.BHD. (“MYGAZ”) เป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 70 MYGAZ ประกอบธุรกิจจาหน่าย
แก๊สปิ โตรเลียมเหลว โดยบริ ษทั ได้เข้าซื้ อทรัพย์สินและธุรกิจก๊าซปิ โตรเลียมเหลว จาก SHELL TIMUR SDN. BHD. เมื่อวันที่
29 พฤษภาคม 2556
MYGAZ มีโรงอัดบรรจุแก๊สและโรงเก็บถังบรรจุก๊าซ โดยมีสานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่ SUITE 13.03, 13th Floor, Menara Tan
& Tan, 207 Jalan Tun Razak 50400, Kuala Lumpur, MALAYSIA
ผลิตภัณฑ์ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
MYGAZ ประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG ภายใต้เครื่ องหมายการค้า “MYGAZ” ซึ่งดาเนินการโดยบริ ษทั ซึ่ ง MYGAZ ได้รับ
ใบอนุญาตให้เป็ นผูค้ า้ ก๊าซ เพื่อประกอบกิจการจาหน่ายแก๊สปิ โตรเลียมเหลวในประเทศมาเลเซีย
ลักษณะของผลิตภัณฑ์
MYGAZ เป็ นผูค้ า้ ก๊าซ LPG ในประเทศมาเลเซี ยตะวันออก จาหน่ายผ่านโรงบรรจุของบริ ษทั เองที่ Sepangar Bay (Kota
Kinabalu) และโรงบรรรจุที่มีการร่ วมทุนกับ Petronas ที่ Tawau และโรงบรรจุของบุคคลอื่นที่ Senari (Kuching)
การจาหน่ายก๊าซ LPG ของบริ ษทั แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ 1. การจาหน่ายในโดยขนส่ งทางรถบรรทุกก๊าซ (Bulk) ซึ่ ง
การจาหน่ายในลักษณะของการขนส่งถังบรรจุขนาดใหญ่โดยทางรถ เป็ นการจาหน่ายก๊าซ LPG ในปริ มาณมากๆ โดยใช้วิธีการ
ถ่ายก๊าซ LPG จากถังบรรจุขนาดใหญ่บนรถบรรทุกก๊าซ LPG ไปยังถังบรรจุขนาดใหญ่ของลูกค้า โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความ
ต้องการใช้ก๊าซ LPG ในปริ มาณมากๆ และมีพ้ืนที่เพียงพอที่ใช้ในการจัดเก็บก๊าซ LPG ในปริ มาณดังกล่าว และ 2. สาหรับการ
จาหน่ายในลักษณะของถังบรรจุขนาดเล็ก (Branded Pack) นั้นจะเป็ นการนาก๊าซ LPG มาบรรจุลงถังก๊าซ LPG ขนาด 10 14 และ
50 กิโลกรัม จากนั้นจัดส่งไปยังศูนย์จดั จาหน่าย โดยหากตัวแทนจาหน่ายที่มีศูนย์จาหน่ายเป็ นของตนเองก็สามารถมารับได้โดย
ตรงที่โรงบรรจุของบริ ษทั จากนั้นตัวแทนจาหน่ายจึงนาไปจาหน่ายให้กบั ลูกค้า ซึ่งได้แก่ ครัวเรื อน และโรงงานอุตสาหกรรมที่มี
ความต้องการใช้ก๊าซ LPG ในปริ มาณไม่มากและ/หรื อมีพ้นื ที่ไม่เพียงพอที่ใช้ในการจัดเก็บก๊าซ LPG ในปริ มาณมากๆ

ถังบรรจุก๊าซ (Cylinder)

โรงบรรจุก๊าซ – SEPANGAR BAY
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ขั้นตอนการจัดหาและการนาก๊าซปิ โตรเลียมเหลวไปใช้

นาเข้าจาก
ต่างประเทศ

ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG
ไปใช้เป็ นก๊าซหุ งต้ม

ศูนย์กระจายสิ นค้า
ของบริ ษทั

ร้านค้าก๊าซ LPG

ผูใ้ ช้ก๊าซ LPG
ในครัวเรื อน

ศูนย์กระจายสิ นค้า
ของลูกค้า

โรงบรรจุก๊าซ
MYGAZ

ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG
ไปใช้ในงานอุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรม

การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
ตลาดก๊าซ LPG ในมาเลเซียตะวันออกมีเสถียรภาพสูง โดยมีอตั ราการเติบโตที่ 1.5% ซึ่ งอุปสงค์ที่แข็งแกร่ งมาจากภาค
การท่องเที่ยวที่อยูใ่ นแนวโน้มที่ดี รวมถึงการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ วของโครงการพาณิ ชยกรรมต่างๆ คุณภาพในการบริ การเป็ นข้อ
แตกต่างในการแข่งขัน ซึ่งมี Petronas Dagangan Berhad (PDB) เท่านั้นเป็ นผูท้ าการตลาด LPG ในมาเลเซียตะวันออก
ราคา LPG สาหรับจาหน่ ายให้แก่ลูกค้าประเภทครัวเรื อนถูกควบคุมโดยรัฐบาลประเทศมาเลเซี ยโดยใช้ Automated
Pricing Mechanism (APM) เป็ นบรรทัดฐาน สาหรับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม และกลุ่มลูกค้าประเภทบรรจุถงั ขนาดใหญ่ราคาจะ
ผันผวนไปตามสภาพตลาด
ลักษณะลูกค้ าและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ลักษณะลูกค้าของ MYGAZ สามารถแยกออกได้ตามวัตถุประสงค์การนาก๊าซ LPG ไปใช้งาน แบ่งออกได้ 2 ประเภท
คือ
1) กลุ่มลูกค้าที่ใช้ถงั บรรจุขนาดเล็ก (BRANDED PACK)
ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นก๊าซหุ งต้มในครัวเรื อนและในอุตสาหกรรม โดยโรงบรรจุก๊าซ LPG จะนาก๊าซ LPG
ไปแยกบรรจุลงถังบรรจุก๊าซ LPG ขนาดต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
และถังบรรจุก๊าซ LPG ดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังศูนย์กระจายสิ นค้า (Warehouse) ของบริ ษทั จากนั้นจะถูกส่ งต่อไป
ยังร้านค้าก๊าซ LPG ซึ่งร้านค้าก๊าซ LPG จะเป็ นตัวกลางในการกระจายผลิตภัณฑ์ก๊าซ LPG ที่บรรจุในถังก๊าซ LPGใน
ขนาดต่างๆ ไปยังครัวเรื อนอีกทอดหนึ่ง ทั้งนี้
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2) กลุม่ ลูกค้าที่ใช้ถงั บรรจุขนาดใหญ่ (BULK)
ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้ในงานด้านอุตสาหกรรม โดยใช้รถบรรทุกก๊าซ LPG ขนส่ งก๊าซ LPG ไปถึงผูใ้ ช้โดยตรง
หรื อลูกค้านารถขนส่งมารับเองที่คลัง ซึ่ งจะนาไปเก็บไว้ที่ถงั ขนาดใหญ่ (BULK) ที่โรงงานของลูกค้า สาหรับลูกค้า
ในกลุ่มนี้คิดเป็ นร้อยละ 6 จากยอดจาหน่ายทั้งหมดในมาเลเซียตะวันออก
โครงสร้างรายได้จากการจาหน่ายก๊าซ LPG แยกตามลักษณะลูกค้าและช่องทางการจัดจาหน่าย

ลูกค้าที่นาไปใช้งานในครัวเรื อน

ปี 2555
2556
มูลค่ า
ร้ อยละ
มูลค่ า
ร้ อยละ
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
- 1,792.71 100.00

2557
มูลค่ า
(ล้านบาท)
2,946.16

ร้ อยละ
94.20

ลูกค้าที่นาไปใช้งานด้านอุตสาหกรรม
63.23
181.25
5.80
รวม
- 1,855.94 100.00
3,127.41 100.00
หมายเหตุ : * บริ ษทั ได้ซ้ือสิ นทรัพย์และธุรกิจก๊าซ LPG จาก Shell Timur Sdn. Bhd. เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 และเริ่ มดาเนินธุรกิจภายใต้
ชื่อ MYGAZ Sdn. Bhd. ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556
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3. ปัจจัยความเสี่ยง
3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
3.1.1 ความเสี่ยงจากนโยบายของรัฐบาล
(1) นโยบายการลอยตัวราคาก๊ าซ(ในประเทศไทย)
ปั จจุบนั ราคาจาหน่ายก๊าซ LPG มีลกั ษณะกึ่งลอยตัวกึ่งควบคุม คือ รัฐบาลยังคงควบคุมราคา ณ โรงกลัน่ /ราคา ณ
โรงแยกก๊าซ/ราคานาเข้าก๊าซ LPG และราคาขายส่ งก๊าซ LPG ณ คลังเก็บก๊าซ LPG ของ บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) (“ปตท.”)
(ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตก๊าซ LPG รายใหญ่ที่สุดของประเทศ) จานวน 5 แห่ง คือ ลาปาง นครสวรรค์ ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และหาดใหญ่
ให้เท่ากับราคาขายส่งก๊าซ LPG หน้าโรงกลัน่ และโรงแยกก๊าซ สาหรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG รัฐบาลปล่อยให้ลอยตัวอย่างเสรี
ยกเว้นราคาขายปลีกก๊าซ LPG สาหรับครัวเรื อนเพื่อใช้เป็ นก๊าซหุ งต้ม ทั้งนี้ เนื่ องจากรัฐบาล โดยกรมการค้าภายใน กระทรวง
พาณิ ชย์ ได้พิจารณาว่าก๊าซ LPG ที่ใช้เป็ นก๊าซหุงต้มเป็ นสิ นค้าที่มีความจาเป็ นต่อการดารงชีวิตของประชาชน จึงกาหนดให้ก๊าซ
LPG ที่เป็ นก๊าซหุ งต้มเป็ นสิ นค้าควบคุม ซึ่ งส่ งผลให้หากผูค้ า้ ก๊าซ LPG ที่เป็ นก๊าซหุ งต้มมีความประสงค์ที่จะปรับเปลี่ยนราคา
จาหน่าย จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมการค้าภายใน
กล่าวโดยสรุ ปคือ ราคาขายส่ งก๊าซ LPG ทุกประเภทที่ คลังเก็บก๊าซ LPG ของปตท. ทั้ง 5 แห่ ง ถูกกาหนดให้
เท่ากับราคาขายส่ งก๊าซ LPG หน้าโรงกลัน่ และโรงแยกก๊าซ LPG สาหรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ที่ใช้ในครัวเรื อนถูกควบคุม
โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ในขณะที่ราคาขายปลีกก๊าซ LPG สาหรับการนาไปใช้เป็ นเชื้อเพลิงในรถยนต์และการ
นาไปใช้ในอุตสาหกรรมจะไม่มีการควบคุม
ตั้งแต่ปลายปี 2554 เป็ นต้นมา ภาครัฐได้มีนโยบายปรับโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบโดยให้ทยอยลอยตัว
ราคาก๊าซธรรมชาติสาหรับรถยนต์ (NGV) และก๊าซ LPG โดยในเดือนกรกฎาคม 2554 ได้เริ่ มทยอยปรับขึ้นราคาจาหน่ายสาหรับ
การนาไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมก่อน และในเดือนมกราคม 2555 เริ่ มทยอยปรับขึ้นราคาจาหน่ ายสาหรับการนาไปใช้เป็ น
เชื้อเพลิงในรถยนต์ ส่ วนต่างของราคาที่ปรับขึ้นทั้ง 2 ประเภทการใช้งานนี้ ผูค้ า้ ก๊าซ LPG ตามมาตรา 7 ซึ่ งรวมถึงบริ ษทั ด้วย มี
หน้าที่ส่งคืนภาครัฐเพื่อนาเข้ากองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง
ณ สิ้ นสุ ดเดือนธันวาคม 2555 รัฐบาลได้ปรับขึ้นราคาก๊าซเพื่อนาส่ งคืนเข้าของทุนน้ ามันเชื้อเพลิงไปแล้ว 11.20
บาทต่อกิ โลกรั มสาหรั บการนาไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่ งมี การเปลี่ ยนแปลงไปในทิ ศทางเดี ยวกับราคาก๊าซ LPG ใน
ตลาดโลก และสาหรับการนาก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นเชื้อเพลิงในรถยนต์รัฐบาลได้ปรับขึ้นไปแล้วจานวน 3.04 บาทต่อกิโลกรัมและ
ตรึ งไว้จนถึงปั จจุบนั
ในปี 2556 รัฐบาลเริ่ มแผนปรับราคา LPG ในส่ วนของภาคครัวเรื อน กพช.มีมติให้ทยอยปรับราคา LPG ภาค
ครัวเรื อน โดยเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2556 เป็ นต้นไป ราคาขายปลีก LPG ภาคครัวเรื อนทยอยปรับขึ้นเดือนละ 0.50 บาท/
กิโลกรัม โดยจะปรับขึ้นไปให้สะท้อนต้นทุนโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่ 24.82 บาทต่อกิโลกรัม
ในปี 2557 ภาครัฐได้มีการปรับราคาก๊าซ LPG ในช่วงต่างๆดังนี้
วันที่ 1 มิ.ย. 2557 ภาครัฐได้มีคาสั่งให้ชะลอการปรับขึ้นราคาก๊าซหุ งต้ม หรื อ แอลพีจี ในรอบวันที่ 1 มิถุนายน
ออกไป จากเดิมที่ตอ้ งมีการปรับขึ้นราคาอีก 50 สตางค์ต่อกิโลกรัม โดยยังให้คงราคาแอลพีจีภาคครัวเรื อนไว้ที่ 22.63 บาทต่อ
กิโลกรัม จนกว่าจะมีการปรับโครงสร้างพลังงานที่ชดั เจน
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วันที่ 1 ต.ค. 2557 ภาครัฐได้มีคาสั่งให้ปรับราคาขายปลีก LPG ภาคขนส่ ง เพิ่มขึ้น 0.62 บาทต่อกิโลกรัม จาก
21.38 บาท ต่อกิโลกรัม เป็ น 22.00 บาท ต่อกิโลกรัม โดยให้ผคู ้ า้ น้ ามันส่ งเงินเข้ากองทุนน้ ามันฯ เพิ่ม จากเดิม 3.0374 บาท ต่อ
กิโลกรัม เป็ น 3.6168 บาท ต่อกิ โลกรัม เพื่อให้ราคา LPG ภาคขนส่ งสะท้อนต้นทุนมากขึ้น ลดการลักลอบใช้ผิดประเภท ลด
ภาระกองทุนน้ ามันฯ และสามารถที่จะลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ ามันฯ ของน้ ามันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ได้
วันที่ 21 ต.ค. 2557 ภาครัฐได้มีคาสัง่ ให้ปรับราคาขายปลีก LPG ภาคขนส่ง 0.63 บาทต่อกิโลกรัม จากปั จจุบนั อยูท่ ี่
22 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อให้ราคาขึ้นมาเท่ากับราคาขายปลีก LPG ภาคครัวเรื อนที่ 22.63 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อป้ องกันการลักลอบ
การใช้ผิดประเภท
วันที่ 18 พ.ย. 2557 ภาครัฐมีคาสั่งให้ลดการอุดหนุนราคาขายปลีก LPG ภาคครัวเรื อนและภาคขนส่ งลง 0.4673
บาท/กก. เพื่อให้สะท้อนต้นทุนแท้จริ งของตลาด โดยจะส่ งผลให้ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรื อน และขนส่ งเพิ่มขึ้น 0.50
บาท/กก. โดยขยับจากราคา 22.63 บาท/กก. เป็ น 23.13 บาท/กก.
วันที่ 3 ธ.ค. 2557 ภาครัฐได้มีคาสั่งให้ปรับราคาขายปลีก LPG ภาคครัวเรื อนและภาคขนส่ งเพิ่มขึ้น 1.03 บาทต่อ
กิโลกรัม จากปั จจุบนั อยูท่ ี่ 23.13 บาท/กก. เป็ น 24.16 บาท/กก. เพื่อให้สะท้อนต้นทุนแท้จริ งของตลาด
ในอนาคต มีแนวโน้มที่รัฐบาลจะยกเลิกการการชดเชยราคาจาหน่ายก๊าซ LPG ในประเทศจากเงินสนับสนุนของ
กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง และลอยตัวราคาจาหน่ายก๊าซ LPG อย่างสมบูรณ์ในทุกประเภทการใช้งานรวมถึงราคาขายปลีกก๊าซ LPG
สาหรับครัวเรื อนหรื อเพื่อใช้ในการหุงต้ม ซึ่งจะทาให้ราคาจาหน่ายก๊าซ LPG ในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปตามกลไกราคาของ
ตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ รวมทั้งสะท้อนต้นทุนการจาหน่ายก๊าซ LPG อย่างแท้จริ ง
ผลกระทบจากนโยบายลอยตัวราคาจาหน่ายก๊าซ LPG อย่างสมบูรณ์จะส่ งผลให้ผคู ้ า้ ก๊าซ LPG ซึ่ งรวมถึงบริ ษทั มี
ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาจาหน่ายก๊าซ LPG กล่าวคือ บริ ษทั อาจมีผลประกอบการขาดทุน หรื ออาจมีกาไรลดลง
หากราคาขายปลีกก๊าซ LPG ปรับตัวลดลง ในทางตรงข้าม บริ ษทั อาจมีกาไรเพิ่มขึ้น หากราคาขายปลีกก๊าซ LPG ปรับตัวสูงขึ้น
นอกจากนี้หากราคาก๊าซ LPG เพิม่ สูงขึ้นมาก อาจทาให้ผบู ้ ริ โภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริ โภคไปใช้พลังงาน
ทดแทนชนิดอื่นที่มีราคาถูกกว่า ซึ่งจะทาให้ปริ มาณความต้องการใช้ก๊าซ LPG ลดลงและส่ งผลต่อรายได้ของผูค้ า้ ก๊าซ LPG ตาม
มาตรา 7 ซึ่งรวมถึงบริ ษทั ด้วย
(2) นโยบายการเปิ ดเสรีการจาหน่ ายก๊ าซ LPG ทีเ่ ป็ นก๊ าซหุงต้ ม
จากการเปิ ดเสรี ทางการค้าตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO) อาจทาให้ผปู ้ ระกอบการรายใหญ่ของโลก
จากต่างประเทศรายใหม่หรื อผูค้ า้ ในประเทศที่มีความพร้อมทั้งในด้านเงินทุนและเทคโนโลยีเข้ามาแข่งขันในตลาด ซึ่ งจะส่ งผล
ให้การแข่งขันในธุรกิจนี้มีความรุ นแรงมากขึ้น
อย่างไรก็ตามผูป้ ระกอบการจากต่างประเทศหรื อผูป้ ระกอบการภายในประเทศก็อาจจะประสบปั ญหาในเรื่ อง
ความไม่คุน้ เคยกับสภาวะตลาด รวมทั้งยังไม่มีประสบการณ์ในธุรกิจค้าก๊าซ LPG และสายสัมพันธ์กบั ผูค้ า้ ก๊าซ LPG ตลอดจน
เครื อข่ายของธุรกิจในประเทศไทยดีพอ ซึ่งอาจเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ประสบความสาเร็ จทางการตลาดได้ยาก
(3) นโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้ อม
บริ ษ ัทและ UGP ในฐานะเจ้าของคลัง เก็ บ ก๊า ซ LPG โรงบรรจุ ก๊ าซ LPG และสถานี บ ริ การก๊า ซ LPG ต้อ ง
ดาเนิ นการขออนุญาตในการก่อสร้างและต้องได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอเพื่อให้คลัง
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เก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานี บริ การก๊าซ LPG มีความปลอดภัยและเป็ นไปตามมาตรฐานที่หน่ วยงานราชการ
กาหนด ซึ่งบริ ษทั และ UGP ก็ได้ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด โดยคลังเก็บ
ก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริ การก๊าซ LPG ของบริ ษทั และ UGP มีสภาพและคุณภาพอยูใ่ นมาตรฐานที่หน่วยงาน
ราชการกาหนดมาโดยตลอด
ในอนาคต ปั ญหาเรื่ องสิ่ งแวดล้อมและสิ ทธิของผูบ้ ริ โภคมีแนวโน้มที่จะมีความสาคัญเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งรัฐบาลบาล
อาจมีการออกกฎหมายเพิ่มเติมในส่ วนของการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผใู ้ ช้ก๊าซ LPG รวมถึงการรณรงค์ในเรื่ องของการรักษา
สิ่ งแวดล้อม ซึ่ งอาจจะมีผลกระทบต่อต้นทุนการดาเนิ นงาน และกาไรในอนาคตของกลุ่มบริ ษทั บริ ษทั และ UGP ในฐานะผู ้
ประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG ได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึงได้มีการพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีความ
ปลอดภัยมาโดยตลอด โดยถังบรรจุก๊าซ LPG คลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานี บริ การก๊าซ LPG ของบริ ษทั และ
UGP จะต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภคและสิ่ งแวดล้อมเป็ นไปตามที่ หน่ วยงานราชการที่ มีหน้าที่ กากับดูแลได้
กาหนดไว้
(4) นโยบายส่ งเสริมการใช้ ก๊าซธรรมชาติในรถยนต์
จากการที่ราคาน้ ามันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้ประชาชนเปลี่ยนมาใช้ก๊าซ LPG เป็ นเชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้น ส่ งผล
ให้ความต้องการใช้ก๊าซ LPG เพื่อเป็ นเชื้อเพลิงในรถยนต์เพิ่มมากขึ้น จนอาจทาให้เกิดการขาดแคลนก๊าซ LPG เพื่อนาไปใช้เป็ น
ก๊าซหุงต้ม และอาจทาให้ประเทศไทยต้องนาเข้าก๊าซ LPG จากต่างประเทศ รัฐบาลจึงส่งเสริ มให้ประชาชนหันมาใช้ก๊าซ NGV
เป็ นเชื้อเพลิงในรถยนต์มากขึ้น เนื่ องจากประเทศไทยสามารถผลิตก๊าซ NGV ได้เอง ไม่ตอ้ งนาเข้าจากต่างประเทศ และการใช้
ก๊าซ NGV ยังช่วยลดปั ญหาด้านมลพิษในอากาศอีกด้วย ซึ่ งปั จจุบนั รัฐบาลได้มีโครงการดัดแปลงรถแท็กซี่ และรถยนต์ของ
หน่วยงานราชการ โดยเริ่ มจาก รถโดยสารขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ และรถเก็บขยะของกรุ งเทพมหานครก่อน จากนั้นจึงขยาย
จานวนไปยังรถกลุ่มอื่นต่อไป พร้อมทั้งเพิ่มจานวนสถานี บริ การก๊าซ NGV เพื่อให้สามารถรองรับปริ มาณความต้องการใช้ก๊าซ
NGV ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ได้วิเคราะห์ถึงผลกระทบจากนโยบายดังกล่าว และพบว่าการนาก๊าซ NGV มาใช้เป็ น
เชื้อเพลิงในรถยนต์มีขอ้ ด้อยและข้อจากัดหลายประการเมื่อเปรี ยบเทียบกับการใช้ก๊าซ LPG เป็ นเชื้อเพลิงในรถยนต์ เช่น การ
ดัดแปลงเครื่ องยนต์ให้สามารถใช้ก๊าซ NGV ได้จะมีตน้ ทุนสู งเนื่ องจากต้องนาเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศ การติดตั้งถังก๊าซ
NGV ในรถยนต์ทาได้ยากกว่าการติดตั้งถังก๊าซ LPG ในรถยนต์ ระยะเวลาที่ใช้ในการเติมก๊าซ NGV ใช้เวลานานกว่าการเติม
ก๊าซ LPG และจานวนสถานี บริ การก๊าซ NGV ในปั จจุบนั มีอยูจ่ านวน 476 แห่ ง ซึ่ งมีจานวนน้อยกว่าจานวนสถานี บริ การก๊าซ
LPG ที่มีกระจายอยูจ่ านวน 1,855 แห่งทัว่ ประเทศ
3.1.2

ความเสี่ยงจากการเพิม่ ขึน้ ของผู้ค้าก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว
หากพิจารณาปริ มาณการจาหน่ายก๊าซ LPG ภายในประเทศในช่วงระหว่างปี 2545 – 2556 จะพบว่าปริ มาณการ
จาหน่ายก๊าซ LPG เพิ่มขึ้นจาก 2,096 ล้านกิโลกรัมในปี 2545 เป็ น 4,784 ล้านกิโลกรัมในปี 2556 โดยมีอตั ราการขยายตัวในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าวเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 7.63 โดยหากถ้าพิจารณาจากการขยายตัวในช่วง 5 ปี ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2551 – 2555 มีการ
เติบโตเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 9.25 ซึ่ งแนวโน้มและอัตราการขยายตัวดังกล่าวอาจเป็ นเหตุจูงใจให้ผูป้ ระกอบการรายใหม่เข้ามา
แข่งขันในธุรกิจค้าก๊าซ LPG
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ตารางแสดงปริ มาณการจาหน่ายก๊าซ LPG ในปี 2545 – 2557
ปี
ปริมาณการจาหน่ าย (ล้ านกิโลกรัม)
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
2556
4,784
2557
4,739
ที่มา

อัตราการขยายตัว (ร้ อยละ)
4.12
2.40
1.51
8.15
14.18
13.65
16.31
-2.08
11.54
10.53
9.96
1.33
(0.94)

: สานักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน

สาหรับปริ มาณการจาหน่ายก๊าซ LPG ภายในประเทศปี 2557 เทียบกับปี 2556 มีประมาณการจาหน่ายลดลงร้อย
ละ 0.94 จาก 4,784.0 ล้านกิโลกรัม เป็ น 4,739.0 ล้านกิโลกรัม
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2553 ได้มีผคู ้ า้ ตามมาตรา 7 รายใหม่เพิ่มขึ้นจานวน 4 ราย และเมื่อสิ้ นปี 2555 มีผคู ้ า้ รายใหม่
ทั้งสิ้ นจานวน 8 ราย โดยเปลี่ยนสถานะจากเจ้าของสถานี บริ การก๊าซ มาเป็ นผูค้ า้ ตามมาตรา 7 โดยที่ได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของ
การที่ จะเป็ นผูค้ า้ ก๊าซ LPG ที่ ได้รับให้เป็ นผูค้ า้ น้ ามันตามมาตรา 7 นั้นต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่ กระทรวงพาณิ ชย์
กาหนด เช่น ต้องมีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีเงินทุนหมุนเวียนขั้นต่า 100 ล้านบาท ต้องมีคลังเก็บก๊าซ LPG เพื่อ
สารองตามกฎหมายร้อยละ 0.5 ของปริ มาณที่จะทาการค้าในระยะเวลา 1 ปี ต้องมีปริ มาณการค้าก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประจาปี
(ปริ มาณที่นาเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลัน่ ผลิต หรื อได้มาในปี หนึ่ ง) มากกว่า 50,000 ตัน อย่างไรก็ตามการเป็ นผูค้ า้ รายใหม่
จะต้องใช้เงิ นทุน และระยะเวลาในการสร้างให้เครื่ องหมายการค้าของตนเป็ นที่ ยอมรับของผูบ้ ริ โภค และยั งต้องแข่งขันกับ
ผูป้ ระกอบการรายเดิมที่มีฐานลูกค้าอยูแ่ ล้วด้วย และการเก็บสารองตามกฎหมายจะเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 1 เดือนกันยายน 2554 ซึ่ ง
จาเป็ นต้องใช้เงินทุนเพิม่ ขึ้นอีกเท่าตัวในการสร้างคลังเก็บสารองตามกฎหมาย อีกทั้งหากผูป้ ระกอบการรายใหม่จะเข้ามาแข่งขัน
ในภาคหุงต้มนั้น จะต้องลงทุนในถังก๊าซ LPG เพื่อใช้หมุนเวียนในตลาด ซึ่ งจะต้องมีการลงทุนไม่ต่ากว่า 1 ล้านใบ คิดเป็ นเงิน
ลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวเป็ นการจากัดโอกาสในการเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้ของผูป้ ระกอบการรายใหม่
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3.1.3

ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของถังก๊ าซ LPG
เนื่องจากก๊าซ LPG เป็ นก๊าซไวไฟและติดไฟง่าย หากเกิดการระเบิดของถังก๊าซ LPG ก็อาจก่อให้เกิดอันตรายและ
ความเสี ยหายต่อชีวติ และทรัพย์สินขึ้นได้ ซึ่งหากเกิดความเสี ยหายขึ้น บริ ษทั และ UGP ในฐานะผูค้ า้ ก๊าซ LPG และเจ้าของโรง
บรรจุก๊าซ LPG จะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้น ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อชื่อเสี ยงและการดาเนิ นงานของกลุ่ม
บริ ษทั
อย่างไรก็ตาม ในการผลิตถังก๊าซ LPG จะต้องได้รับการตรวจสอบให้เป็ นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
ที่กาหนดขึ้นโดยสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ กรมธุรกิ จพลังงาน กระทรวง
พลังงานยังกาหนดให้มีการตรวจสอบถังก๊าซ LPG ที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว 5 ปี ด้วยการทดสอบสภาพการรับแรงดันของถัง
(Hydro Test) และตรวจสอบถังที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว 10 ปี ด้วยการทดสอบใหญ่ ซึ่ งประกอบไปด้วย การทดสอบสภาพการ
รับแรงดันของถัง (Hydro Test) และการทดสอบสภาพการยืดตัวของเนื้ อเหล็กของถัง (Expansion Test) และทุกๆ 5 ปี ภายหลังปี
ที่ 10 จะต้องทาการทดสอบใหญ่ ซึ่ งประกอบไปด้วย การทดสอบสภาพการรับแรงดันของถัง (Hydro Test) และการทดสอบ
สภาพการยืดตัวของเนื้ อเหล็กของถัง (Expansion Test) ทุกครั้ง ซึ่ งหากถังก๊าซ LPG ไม่ผ่านการทดสอบจะไม่สามารถนาไป
บรรจุก๊าซ LPG ได้อีกและจะต้องทาลายทิ้ง
นอกจากการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของหน่วยราชการอย่างเคร่ งครัดแล้ว บริ ษทั และ UGP ยังจัดให้มีหน่วยงาน
ภายในที่ ทาหน้าที่ ตรวจสอบสภาพถังก๊าซ LPG และหากพบถังก๊าซ LPG ที่ เสื่ อมสภาพหรื อสงสัยว่าจะเสื่ อมสภาพ บริ ษทั จะ
ว่าจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการประเมินสภาพถังก๊าซ LPG ที่เป็ นอิสระมาทาการตรวจสอบสภาพถังก๊าซ LPG โดยประสานงาน
ร่ วมกับกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ ถังก๊าซ LPG ของบริ ษทั และ UGP ที่หมุนเวียนอยูใ่ นท้องตลาดมี
ความปลอดภัยตามมาตรฐานที่ทางราชการกาหนดไว้ และในระยะเวลา 5 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั และ UGP ไม่เคยประสบปั ญหาเรื่ อง
ความปลอดภัยของถังก๊าซ LPG เลย ดังนั้นบริ ษทั จึงมีความมัน่ ใจว่ากลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงเรื่ องความปลอดภัยของถังบรรจุก๊าซ
LPG น้อยมาก
3.1.4 ความเสี่ ยงในการเกิดอุบัติภัยขึน้ กับคลังเก็บก๊ าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊ าซ LPGของกลุ่ม
บริษัท
บริ ษทั และ UGP มีคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานี บริ การก๊าซ LPG โดยแยกเป็ นสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั และ UGP ดังนี้
ตารางแสดงคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานี บริ การก๊าซ LPG ที่เป็ นสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และ UGP (หน่วย : แห่ ง)
บริษทั
UGP
รวม
คลังเก็บก๊าซ LPG
5
2
7
โรงบรรจุก๊าซ LPG
22
13
35
สถานีบริ การก๊าซ LPG
38
38
หมายเหตุ : * ณ วันที่ 31ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีโรงบรรจุก๊าซ LPG ที่บริ ษทั ดาเนิ นการเอง (โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO (Company

Own – Company Operate)) จานวน 22 แห่ ง โรงบรรจุก๊าซ LPG ที่บริ ษทั ให้บุคคลภายนอกเช่าเพื่อดาเนิ นการ (โรงบรรจุก๊าซ
LPG ประเภท CODO (Company Own – Dealer Operate)) จานวน 15 แห่ง
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ซึ่งหากเกิดอุบตั ิภยั ขึ้นกับคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานี บริ การก๊าซ LPG ของบริ ษทั และ/หรื อ
UGP ก็อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสี ยงและการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
อย่างไรก็ตาม ในการก่อสร้างคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานี บริ การก๊าซ LPG บริ ษทั และ UGP
ได้กาหนดลักษณะและรายละเอียดของสิ่ งปลูกสร้างดังกล่าวให้เป็ นไปตามกฎระเบี ยบของหน่ วยราชการที่ ทาหน้าที่ ควบคุม
รวมทั้งได้รับอนุ ญาตในการดาเนิ นการก่อสร้างสิ่ งปลูกสร้างดังกล่าวจากกรมธุ รกิ จพลังงาน กระทรวงพลังงาน นอกจากนี้
บริ ษทั และ UGP ได้ทาประกันคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริ การก๊าซ LPG ประเภทการประกันความเสี่ ยง
ภัยทรัพย์สิน และทาประกันภัยประเภทความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม ทั้งนี้เพื่อเป็ นการลดผลกระทบที่จะมีต่อบริ ษทั และ UGP
ในกรณี ที่เกิดอุบตั ิภยั ขึ้นกับคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานี บริ การก๊าซ LPGของกลุ่มบริ ษทั ให้นอ้ ยที่สุด โดย
วงเงินเอาประกันภัยหากได้รับความเสี ยหาย มีจานวนรวมเท่ากับ 1,452.64 ล้านบาท
ในส่ วนของโรงบรรจุก๊าซ LPG ที่บริ ษทั และ UGPให้ผอู ้ ื่นเช่าช่วงนั้น บริ ษทั และ UGP ได้ระบุไว้ในสัญญาเช่า
ช่วงอย่างชัดเจนว่า ผูเ้ ช่าช่วงจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบความเสี ยหายต่อทรัพย์สินที่เช่าจากบริ ษทั และ UGP ทรัพย์สินและความเสี ยหาย
ของบุคคลที่สาม ตลอดจนความเสี ยหายจากมลภาวะต่อสภาพแวดล้อมอันเกิดจากการปฏิบตั ิงานของผูเ้ ช่าช่วง ดังนั้นหากผูเ้ ช่า
ช่วงก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อโรงบรรจุก๊าซ LPG ของกลุ่มบริ ษทั ผูเ้ ช่าช่วงจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้น และ
จะต้องชดใช้ค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับโรงบรรจุก๊าซ LPG ที่เป็ นสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และ UGP ด้วย
3.1.5

ความเสี่ยงในการขนส่ งก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว
บริ ษทั มีบริ ษทั ย่อยที่ ประกอบธุ รกิ จขนส่ งน้ ามัน LPG แอมโมเนี ยและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นเป็ นธุ รกิ จหลัก
จานวน 3 บริ ษทั ได้แก่ LCR และ SLM นอกจากนี้ UGP ซึ่งประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG แอมโมเนียและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่น
เป็ นธุรกิจหลักก็มีพาหนะที่ใช้สาหรับขนส่ งก๊าซ LPG ด้วย ซึ่ งในระหว่างการขนส่ งอาจเกิดอุบตั ิเหตุหรื อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
ขึ้นที่จะนามาซึ่งความสูญเสี ย และอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสี ยงและการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ย่อยที่ประกอบธุรกิจขนส่งน้ ามัน ก๊าซ LPG และปิ โตรเคมีภณั ฑ์อื่นๆ ทั้ง 3 บริ ษทั และ UGP
ต่างก็ได้รับใบอนุญาตให้เป็ นผูข้ นส่ งน้ ามันเชื้อเพลิงจากกรมธุ รกิจพลังงาน โดยพาหนะที่ใช้ในการขนส่ งทั้งรถบรรทุกน้ ามัน
รถบรรทุกก๊าซ LPG รถบรรทุกแอมโมเนี ย เรื อบรรทุกก๊าซ LPG และเรื อบรรทุกแอมโมเนี ยต่างก็ได้รับอนุญาตและได้รับการ
ตรวจสอบอย่างสม่าเสมอจากกรมการขนส่งทางบก และ กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิ ชย์นาวี พนักงานขับรถและเรื อของกลุ่ม
บริ ษทั ก็ได้รับการฝึ กอบรมจากกลุ่มบริ ษทั และได้รับใบอนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ กลุม่ บริ ษทั
ได้ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของหน่วยงานราชการที่ทาหน้าที่ควบคุมอย่างเคร่ งครัดและเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
นอกจากนี้ บริ ษทั ย่อยได้ทาประกันภัยเรื อบรรทุกน้ ามัน เรื อบรรทุกก๊าซ LPG และเรื อบรรทุกแอมโมเนี ยของบริ ษทั ย่อยรวม 21
ลา (เรื อทั้ง 22 ลามีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 1,921.32 ล้านบาท) และทาประกันภัยรถบรรทุกน้ ามัน
รถบรรทุกก๊าซ LPG และรถบรรทุกแอมโมเนี ยของบริ ษทั ย่อยทั้ง 316 คันแล้ว ซึ่ งการประกันภัยดังกล่าวได้ครอบคลุมถึงความ
เสี ยหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่สามด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็ นการลดผลกระทบที่จะมีต่อกลุ่มบริ ษทั ในกรณี ที่เกิดอุบตั ิเหตุหรื อเหตุการณ์ที่
ไม่คาดคิดขึ้นดังกล่าวให้นอ้ ยที่สุด
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3.1.6

ความเสี่ยงจากการทีส่ ัญญาเช่ าทีด่ นิ ทีค่ ลังเก็บก๊ าซ LPG ทีส่ าธุประดิษฐ์ ไม่ ได้ รับการต่ อสัญญา
คลังเก็บก๊าซ LPG ของบริ ษทั และ UGP ทุกแห่งตั้งอยูบ่ นที่ดินที่เป็ นสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และ UGP ยกเว้นคลังเก็บ
ก๊าซ LPG ที่สาธุประดิษฐ์เพียงแห่งเดียวที่ต้ งั อยูบ่ นที่ดินเช่า ซึ่งหากเจ้าของที่ดินไม่ต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวให้แก่บริ ษทั ก็
จะทาให้บริ ษทั ได้รับผลกระทบในการดาเนิ นธุ รกิ จ เนื่ องจากคลังเก็บก๊าซ LPG ที่ สาธุ ประดิ ษฐ์อยู่ภายในกรุ งเทพ จึ งเป็ นจุด
ได้เปรี ยบในการเป็ นศูนย์กลางในการกระจายผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ให้แก่ลูกค้าภายในกรุ งเทพ จากการที่มีสถานที่ต้ งั อยูไ่ ม่ไกล
จากโรงแยกก๊าซ มี ท่าเรื อซึ่ งทาให้การขนส่ งก๊าซ LPG จากโรงแยกก๊าซที่ ศรี ราชาและระยองสามารถดาเนิ นการได้สะดวก
รวมทั้งอยูใ่ กล้ทางด่วนซึ่งทาให้การขนส่งก๊าซ LPG ทางบกสามารถดาเนิ นการได้สะดวก โดยสัญญาเช่าฉบับปั จจุบนั มีอายุ 3 ปี
ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เพื่อลดความเสี่ ยงที่บริ ษทั อาจจะไม่ได้ต่อสัญญาเช่าที่ดินที่สาธุประดิษฐ์ในอนาคต และเพื่อเป็ นการรองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจ ในปี 2551 บริ ษทั ได้ซ้ื อที่ดินขนาด 89-3-40 ไร่ ที่อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อใช้ก่อสร้าง
ท่าเรื อและคลังเก็บก๊าซ LPG แห่งใหม่ ซึ่งบริ ษทั ได้รับใบอนุญาตการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (EIA) ในเดือนพฤศจิกายน
2553 โดยจะเริ่ มแผนการก่อสร้างในส่วนของคลังก๊าซปิ โตรเลียมเหลวขนาด 2,000 ตัน ภายหลังหากได้รับใบอนุญาตดาเนิ นการ
ต่างๆเป็ นที่เรี ยบร้อย โดยจะใช้ระยะเวลาในการดาเนินการก่อสร้างประมาณ 6 เดือน
3.1.7

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาก๊ าซ LPG ในตลาดโลก
ต้นทุนวัตถุดิบและราคาจาหน่ าย LPG ในต่างประเทศของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่ อยู่ในต่างประเทศ มีการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามตลาดโลก ที่ผา่ นมาราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลกมีความผันผวนสู ง เนื่ องจากหลากหลายปั จจัย ซึ่ งบริ ษทั
ไม่อาจควบคุมได้ ส่ งผลให้บริ ษทั ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยความผันผวนของราคา LPG ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลาย
ประการ ได้แก่
 ภาวะเศรษฐกิจโลกและในแต่ละภูมิภาคของโลก
 การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ อุปทานและปริ มาณสารองของก๊าซ LPGในตลาดโลก
 การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ ามันดิบในตลาดโลก
 เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศผูผ้ ลิตและส่งออกปิ โตรเลียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิภาคตะวันออกกลาง
ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตและส่งออกรายใหญ่
 สภาพภูมิอากาศ
 การแข่งขันโดยพลังงานทดแทน
ที่ผา่ นมาผูบ้ ริ หารบริ ษทั มีนโยบายเพื่อบริ หารความเสี่ ยงด้านราคาวัตถุดิบทั้งราคาซื้ อและราคาจาหน่าย โดยการทา
สัญญาซื้ อและขายระหว่างบริ ษทั และคู่คา้ โดยมีการกาหนดเป้ าหมายของราคา ปริ มาณ และระยะเวลาในการดาเนิ นการบริ หาร
ความเสี่ ยงที่เหมาะสม และให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริ ษทั รวมถึงการบริ หารสิ นค้าคงเหลือให้มีปริ มาณเพียงพอต่อการ
จาหน่ ายในเดื อนถัดไป โดยไม่มีนโยบายในการเก็บสต๊อกสิ นค้า เพื่ อลดความเสี่ ยงจากการเปลี่ ยนแปลงของราคาก๊าซ LPG
ตลาดโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือน
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ข้อมูลแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาก๊าซ LPG อ้างอิงตลาดโลกตั้งแต่ปี 2554 – 2557
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3.1.8

ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่ างประเทศ
บริ ษทั มีแผนการลงทุนด้านพลังงานในต่างประเทศ ซึ่ งจะเป็ นการต่อยอดธุ รกิ จปั จจุบนั และเพิ่มโอกาสในการ
เติบโตในระยะยาวของบริ ษทั โดยปั จจุบันบริ ษทั มี นโยบายขยายธุ รกิ จอย่างต่อเนื่ องในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเทศที่บริ ษทั ยังไม่เคยมีการค้าขาย ดังนั้นความเสี่ ยงอันอาจเกิ ดจากการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศนั้น ขึ้นกับปั จจัย
หลายประการได้แก่
 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศเป้ าหมาย รวมถึงประเทศคู่คา้ ของประเทศดังกล่าว
 การเปลี่ยนแปลงด้านการปกครอง นโยบายสนับสนุ นการลงทุน กฎหมายและกฎเกณฑ์ดา้ นภาษีและด้าน
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนทางการเงิน
 ขีดความสามารถขององค์กรในการเข้าไปลงทุนในประเทศนั้นๆ
 การลงทุนในโครงการที่ มีลกั ษณะเป็ นการสร้างใหม่ (Greenfield) ซึ่ งมีความต้องการใช้เงิ นลงทุนมาก ใช้
เวลาในการพัฒนา อันอาจมีผลต่อระยะเวลาคืนทุนของโครงการ
เพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ บริ ษทั ได้มีการศึ กษาและวิเคราะห์ในรายละเอียดด้าน
กฎหมาย นโยบายของรัฐ และประเด็นต่างๆ ด้านภาษี รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจขึ้นต่อ
ธุรกิจ และนาผลการประเมินดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน และภายหลังจากการลงทุนแล้ว ได้
มีการจัดระบบและหน่ วยงานภายในเพื่อประมวลผลการประกอบการและปั จจัยความเสี่ ยงของโครงการที่ ลงทุนไปแล้วอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งเร่ งพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รองรับการขยายการดาเนิ นงานและการ
ลงทุนในต่างประเทศ
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3.2 ความเสี่ยงด้ านการเงิน
3.2.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน
กิ จกรรมของกลุ่มบริ ษทั ย่อมมี ความเสี่ ยงทางการเงิ นที่ หลากหลายซึ่ งได้แก่ ผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย แผนการจัดการความเสี่ ยงโดยรวมของกลุ่มบริ ษทั จึงมุ่งเน้น
ความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทาให้เสี ยหายต่อผลการดาเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้ กลุ่มบริ ษทั จึงใช้เครื่ องมืออนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงเท่าที่จาเป็ น
การจัดการความเสี่ ยงดาเนินงานโดยฝ่ ายบริ หารเงินส่วนกลาง (ส่วนงานบริ หารเงินของกลุ่มบริ ษทั ) เป็ นไปตามนโยบาย
ที่อนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษทั ส่วนงานบริ หารเงินของกลุ่มบริ ษทั จะชี้ประเด็น ประเมิน และป้ องกันความเสี่ ยงทางการเงินด้วย
การร่ วมมือกันทางานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ภายในกลุ่มบริ ษทั
3.2.2

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น

ความเสี่ ยงจากอัต ราแลกเปลี่ ยนเกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ ย นเงิ นตราต่างประเทศซึ่ งก่ อ ให้เกิ ด
ผลกระทบแก่กลุ่มบริ ษทั ในงวดปั จจุบนั และในปี ต่อ ๆไป กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ทาสัญญาป้ องกันความเสี่ ยงไว้เนื่ องจากผูบ้ ริ หาร
ประเมิ นว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่ เปลี่ยนแปลงไปจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เป็ นเงิ นตรา
ต่างประเทศ โดยในส่ วนที่จะเกิดความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนั้น เป็ นการทาธุรกิจก๊าซ LPG ในต่างประเทศ สามารถแบ่ง
ออกเป็ นสองส่วนหลักคือ
1. การขายก๊าซ LPG ให้แก่ลูกค้าภายนอกกลุม่ บริ ษทั เป็ นการขายก๊าซ LPG ผ่าน SGT ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั
ไม่มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก SGT ซื้อและขายก๊าซ LPG เป็ นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ
2. การขายก๊าซ LPG ให้แก่บริ ษทั ในกลุม่ (ไม่รวมประเทศไทย เนื่ องจากในประเทศไทยบริ ษทั จัดหาก๊าซ LPG จาก
โรงแยกก๊าซ LPG ในประเทศ) โดยบริ ษทั ขายก๊าซ LPG ผ่าน SGT ให้แก่บริ ษทั ในกลุ่มซึ่งตั้งอยูใ่ นต่างประเทศเป็ นเงินสกุลดอล
ล่าร์สหรัฐ ในขณะที่บริ ษทั ในกลุ่ม มีรายได้เป็ นเงินสกุลท้องถิ่น ดังนั้นเมื่อบริ ษทั ในกลุ่มจะชาระค่าก๊าซ LPG ให้แก่ SGT จะต้อง
แลกเปลี่ ยนเงิ นท้องถิ่นเป็ นเงิ นสกุลดอลล่าร์ สหรั ฐก่ อน ซึ่ งอาจทาให้เกิ ดความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยน อย่างไรก็ตามฝ่ าย
บริ หารเงินส่วนกลางได้ ติดตามและ บริ หาร อัตราแลกเปลี่ยนในกลุ่มบริ ษทั เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกลุ่มบริ ษทั
3.3 ความเสี่ยงด้ านการบริหารจัดการ
3.3.1 ความเสี่ยงจากกรณีทมี่ กี ลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถือหุ้นมากกว่ าร้ อยละ 75
ณ วัน ที่ 25 สิ งหาคม 2557 กลุ่ มวีร บวรพงศ์เป็ นผูถ้ ื อหุ ้น ใหญ่ ในบริ ษ ัท ในสัดส่ ว นร้ อ ยละ 61.22 ของทุ น จด
ทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว ซึ่งทาให้กลุ่มวีรบวรพงศ์มีอานาจในการควบคุมบริ ษทั และมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของบริ ษทั ใน
ทุกเรื่ องที่ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ยกเว้นเรื่ องที่กฎหมายหรื อข้อบังคับบริ ษทั กาหนดให้ตอ้ งได้รับเสี ยง
ส่วน 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนั้นผูถ้ ือหุน้ รายอื่นของบริ ษทั จึงมีความเสี่ ยงจากการที่ไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสี ยงเพื่อ
ตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ ใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา

ส่ วนที่ 1 – ข้อ 3 ปัจจัยความเสี่ ยง - หน้า 87

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้แต่งตั้งกรรมการที่ ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารจานวน 4 ท่าน โดยเป็ นกรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบจานวน 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารอีก 1 ท่าน จากจานวนกรรมการบริ ษทั ทั้งหมด 9 ท่าน1 เพื่อทาหน้าที่
ถ่วงดุลอานาจในการบริ หาร กลัน่ กรองวาระที่จะเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา รวมทั้งตรวจสอบการทางานของกรรมการ
และผูบ้ ริ หารที่เป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ดว้ ย
3.3.2

ความเสี่ยงจากการได้ รับผลกระทบจากการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่ อย
ผลการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั นอกจากจะขึ้ นอยู่กับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั แล้ว ยังขึ้ นอยู่กับผลการ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยด้วย ซึ่ งหากบริ ษทั ย่อยประสบปั ญหาในการดาเนิ นงานก็จะส่ งผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ในงบการเงินรวม ซึ่งบริ ษทั ได้กาหนดมาตรการในการกาหนดนโยบายการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ในเครื อ
เพื่อควบคุมและตรวจสอบการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ในเครื อ รวมทั้งการส่งตัวแทนของบริ ษทั เข้าไปเป็ นกรรมการ
ในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ในเครื อเพื่อกาหนดนโยบายและรั กษาผลประโยชน์ของกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มบริ ษทั มี การ
ดาเนิ นงานไปในทิ ศทางเดี ยวกัน ซึ่ งจะส่ งผลไปสู่ การบริ หารจัดการต้นทุนให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และการดาเนิ นงานให้มี
ประสิ ทธิภาพสูงสุด
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

4. สินทรัพย์ ทใี่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 สินทรัพย์ ทใี่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจมีมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่ อมราคาสะสม
เท่ากับ 15,120.86 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภท/ ลักษณะทรัพย์ สิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7..
8.
9.

ที่ดิน
อาคารระบบสาธารณูปโภคและส่วน
ปรับปรุ งที่ดิน
คลังสถานีบรรจะและบริ การก๊าซ และ
อุปกรณ์เก็บก๊าซ
เรื อบรรทุกก๊าซ
ถังบรรจุก๊าซ
เครื่ องจักรและเครื่ องมือในโรงงาน
เครื่ องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์
สานักงาน
ยานพาหนะ
งานระหว่างก่อสร้าง
รวมทรัพย์ สิน

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์
เจ้าของ
เจ้าของ

มูลค่ า
(ล้ านบาท)
3,401.02
3,404.95

ภาระผูกพัน
-

เจ้าของ

1,132.73

-

เจ้าของ

1,921.32

เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ

1,892.56
1,480.27
473.73

เรื อบางลาเป็ นหลักประกันในการกูย้ มื
เงิน
-

เจ้าของ
เจ้าของ

532.31
881.97
15,120.86
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-

-

-

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

ทีด่ นิ
ประเภท/ ลักษณะทรัพย์ สิน

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
(ล้ านบาท)

ลักษณะกรรมสิทธิ์

1. ที่ดิน จานวน 39 แห่ง

2,712.63

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ

2. ที่ดิน จานวน 9 แห่ง

379.13

บริ ษทั ย่อย UGP
เป็ นเจ้าของ

3. ที่ดิน จานวน 1 แห่ง

111.90

บริ ษทั ย่อย SQS
เป็ นเจ้าของ

4. ที่ดิน จานวน 1 แห่ง

197.36

บริ ษทั ย่อย SEEC
เป็ นเจ้าของ

รวมทีด่ นิ

วัตถุประสงค์

ภาระผูกพัน

การถือครอง
-คลังก๊าซและโรงบรรจุ
ก๊าซ 3 แห่ง
-ท่าเรื อ คลังก๊าซ และ
โรงบรรจุก๊าซ 1 แห่ง
-ท่าเรื อ และคลังก๊าซ 3
แห่ง
-โรงบรรจุก๊าซ 20 แห่ง
-สถานีบริ การก๊าซ 12
แห่ง
-ท่าเรื อ คลังก๊าซ และ
โรงบรรจุก๊าซ 2 แห่ง
-โรงบรรจุก๊าซ 6 แห่ง
-ไม่ได้ใช้ดาเนินงาน 1
แห่ง
โรงงานผลิตถังก๊าซและ
ภาชนะบรรจุของเหลว

-

โรงงานผลิตเอทานอล

-

3,401.02
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-

-

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

อาคาร ระบบสาธารณูปโภคและส่ วนปรับปรุงทีด่ นิ
ประเภท/ ลักษณะทรัพย์ สิน
1. คลังก๊าซ/โรงบรรจุก๊าซ/
สถานีบริ การก๊าซ
2. คลังก๊าซ/โรงบรรจุก๊าซ/
สถานีบริ การก๊าซ
3.โรงงานผลิตถังก๊าซและ
ภาชนะบรรจุของเหลว
4. โรงงานผลิตเอทานอล
5. คลังก๊าซ/ท่าเทียบเรื อ/
รถบรรทุกก๊าซ/โรงบรรจุ
ก๊าซ
6. คลังก๊าซ/โรงบรรจุก๊าซ

7. คลังก๊าซ/โรงบรรจุก๊าซ

8. ถ้ าเก็บก๊าซ /ท่าเทียบเรื อ /
อาคารควบคุม ซ่อมบารุ ง
จ่ายก๊าซ /อาคารสานักงาน
รวมอาคารและส่ วนปรับปรุง

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
(ล้ านบาท)
174.70

ลักษณะกรรมสิทธิ์
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
(ที่ดินเช่า 1 แห่ง)

วัตถุประสงค์
การถือครอง
เพื่อการดาเนินงาน

89.34 บริ ษทั ย่อย UGP เป็ น เพื่อการดาเนินงาน
เจ้าของ
(ที่ดินเช่า 6 แห่ง)
27.32 บริ ษทั ย่อย SQS เป็ น เพือ่ การดาเนินงาน
เจ้าของ

ภาระผูกพัน
-

-

135.80

บริ ษทั ย่อย SEEC
เป็ นเจ้าของ

เพื่อการดาเนินงาน

-

1,174.15

บริ ษทั ย่อย SOGEL
เป็ นเจ้าของ

เพื่อการดาเนินงาน

-

22.11

บริ ษทั ย่อย
SUPERGAS เป็ น
เจ้าของ
บริ ษทั ย่อย
SINGGAS เป็ น
เจ้าของ
บริ ษทั ย่อย
SINOSIAM เป็ น
เจ้าของ

เพื่อการดาเนินงาน

-

เพื่อการดาเนินงาน

-

เพื่อการดาเนินงาน

-

73.91

1,707.62

3,404.95
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

คลังสถานีบรรจุ และบริการก๊ าซ และอุปกรณ์ เก็บก๊ าซ
ประเภท/ ลักษณะทรัพย์ สิน
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
(ล้ านบาท)
1. คลังสถานีบรรจุ และบริ การก๊าซ
489.77
และอุปกรณ์เก็บก๊าซ
จานวน 64 แห่ง
2. คลังสถานีบรรจุ และบริ การก๊าซ
409.95
และอุปกรณ์เก็บก๊าซ
จานวน 17 แห่ง
3. คลังสถานีบรรจุ และบริ การก๊าซ
47.29
และอุปกรณ์เก็บก๊าซ
จานวน 2 แห่ง
4. คลังสถานีบรรจุ และบริ การก๊าซ
10.52
และอุปกรณ์เก็บก๊าซ
จานวน 1 แห่ง
5.. ถังก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ (Bulk)
149.06
รถบรรทุก LPG
จานวน 362 คัน
6. อุปกรณ์ก๊าซ
26.06
7. อุปกรณ์ก๊าซ
รวมคลังสถานีบรรจุ และบริการ
ก๊ าซ และอุปกรณ์ เก็บก๊ าซ
เรือบรรทุกก๊ าซ
ประเภท/ ลักษณะทรัพย์ สิน

0.08

ลักษณะกรรมสิทธิ์

วัตถุประสงค์
การถือครอง

ภาระผูกพัน

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ

-

บริ ษทั ย่อย UGP
เป็ นเจ้าของ

-

บริ ษทั ย่อย Super Gas
เป็ นเจ้าของ

-

บริ ษทั ย่อย Sino
เป็ นเจ้าของ

-

บริ ษทั ย่อย LCR
เป็ นเจ้าของ

-

บริ ษทั ย่อย Sing Gas
เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั ย่อย City Gas
เป็ นเจ้าของ

-

1,132.73

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
(ล้ านบาท)

1. เรื อบรรทุกก๊าซ LPG 18 ลา และ
บรรทุกแอมโมเนีย 3 ลา
2. เรื อบรรทุกก๊าซ LPG 1 ลา

1,896.45

รวมเรือบรรทุกก๊ าซ

1,921.32

24.87

ลักษณะกรรมสิทธิ์

วัตถุประสงค์

ภาระผูกพัน

การถือครอง
บริ ษทั ย่อย SLM เป็ น
เจ้าของ
บริ ษทั ย่อย UGP เป็ น
เจ้าของ

ส่ วนที่ 1 - ข้อ 4 สิ นทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ – หน้าที่ 92

เพื่อการดาเนินงาน

จานอง
จานวน 7 ลา

เพื่อการดาเนินงาน

-

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

ถังบรรจุก๊าซ
ประเภท/ ลักษณะทรัพย์ สิน
1. ถังบรรจุก๊าซ
2. ถังบรรจุก๊าซ
3. ถังบรรจุก๊าซ
4. ถังบรรจุก๊าซ
5. ถังบรรจุก๊าซ
6. ถังบรรจุก๊าซ
7. ถังบรรจุก๊าซ

รวมถังบรรจุก๊าซ
เครื่องจักรและเครื่องมือในโรงงาน
ประเภท/ ลักษณะทรัพย์ สิน
1. เครื่ องจักรที่เกี่ยวกับการผลิตถังก๊าซและ
ภาชนะบรรจุของเหลว

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
(ล้ านบาท)
424.55
825.82
72.11
37.93
13.09
335.71
183.35
1,892.56

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั ย่อย UGP เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั ย่อย SUPERGAS เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั ย่อย SINGGAS เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั ย่อย SINOSIAM เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั ย่อย MY GAZ เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั ย่อย CITY GAS เป็ นเจ้าของ

-

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ลักษณะกรรมสิทธิ์
(ล้ านบาท)
27.13 บริ ษทั ย่อย SQS เป็ นเจ้าของ

ภาระผูกพัน
-

2. เครื่ องจักรที่เกี่ยวกับการผลิตเอทานอล

156.97 บริ ษทั ย่อ SEEC เป็ นเจ้าของ

-

3. เครื่ องจักรและอุปกรณ์ควบคุมที่เกี่ยวกับการ
รับจ่ายก๊าซ
4. เครื่ องจักรและอุปกรณ์ควบคุมที่เกี่ยวกับการ
รับจ่ายก๊าซ

239.08 บริ ษทั ย่อย SOGEL เป็ นเจ้าของ

-

971.69 บริ ษทั ย่อย SINO เป็ นเจ้าของ

-

5. เครื่ องจักรและอุปกรณ์ควบคุมที่เกี่ยวกับการ
รับจ่ายก๊าซ
รวมเครื่องจักรและเครื่องมือในโรงงาน

85.40 บริ ษทั ย่อย MYGAZ เป็ นเจ้าของ

ยานพาหนะ
ประเภท/ ลักษณะทรัพย์ สิน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
กลุ่มขนส่ง
อื่นๆ
รวมยานพาหนะ

1,480.27

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ลักษณะกรรมสิทธิ์
(ล้ านบาท)
134.86 บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
397.27 บริ ษทั ย่อย LCR, SLM เป็ นเจ้าของ
0. 18 บริ ษทั ย่อย SQS, SEEC เป็ นเจ้าของ
532.31
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ภาระผูกพัน
-

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

4.2 อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน-สุ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ทรัพย์ สิน
ทีด่ นิ
1.
2.

พืน้ ที่
(ไร่ -งาน-ตรว.)

ทีต่ ้งั
72 ซ.จรัลสนิทวงศ์ 78 แขวงบางอ้อ เขตบาง
พลัด จ.กรุ งเทพฯ
ต.บ้านเป้ า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จากคดีซ้ือ
ทรัพย์ขายทอดตลาดนายเชษฐา หิมอนุกลู

0-0-69

0. 48

3-2-77

0. 45

รวมมูลค่า
ลาดับที่

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
(ล้ านบาท)

บริ ษทั ย่อย UGP เป็ น
เจ้าของ
บริ ษทั ย่อย UGP เป็ น
เจ้าของ

วัตถุประสงค์
การถือครอง

ภาระผูกพัน

สิ่ งปลูกสร้าง ให้เช่า

-

ที่ดินเปล่ายังไม่ได้ใช้
ประโยชน์

-

0. 93
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
(ล้ านบาท)

ทีต่ ้งั

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ลักษณะกรรมสิทธิ์

วัตถุประสงค์
การถือครอง

ภาระผูกพัน

อาคาร
1.

72 ซ.จรัลสนิทวงศ์ 78 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด จ.กรุ งเทพฯ

0.10

รวมมูลค่ า

0.10

รวมทั้งสิ้น

1.03

บริ ษทั ย่อย UGP เป็ น
เจ้าของ
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สิ่ งปลูกสร้าง

-

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

4.3 สั ญญาเช่ าทรัพย์สินต่ างๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
นอกเหนือทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังได้มีการเช่าทรัพย์สินหลักอื่นๆ ที่จาเป็ นต่อการประกอบธุรกิจ โดยมีสรุ ปรายละเอียดของสัญญาดังนี้
สัญญาเช่าอาคารเพื่อเป็ นสานักงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการเช่าสัญญาเช่าอาคารเพื่อเป็ นสานักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลาดับ

ผู้เช่ า

ทีต่ ้งั

ผู้ให้ เช่ า

พืน้ ที่
(ตรม.)
201.00
(ใช้สาหรับ
เก็บเอกสาร)

ค่ าเช่ าต่ อ
(ตรม.)
(บาท)
350.00

ค่ าเช่ าต่ อ
เดือน
(บาท)
70,350.00

1.

SGP

ชั้น 8 – 9 อาคารศูนย์การค้า โบ๊เบ๊
ทาวเวอร์ 498/997 – 999 ถนน
ดารงรักษ์ แขวงคลองมหานาค
เขตป้ อมปราบศัตรู พา่ ย กรุ งเทพฯ

บริ ษทั พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน
จากัด

2.

SGP

บจก.เกรทไชน่า มิลเลนเนียม (ไทย
แลนด์)

760,946.86
924,056.55

3.

SGP

ชั้น 29-32 , 36-37 อาคารเดอะ
พาลาเดียม 553 ถ.ราชปรารภ
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุ งเทพฯ
ชั้น 28 อาคารเดอะพาลาเดียม 553
ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขต
ราชเทวี กรุ งเทพฯ

บจก.เกรทไชน่า มิลเลนเนียม (ไทย
แลนด์)

233,031.23
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ระยะเวลาเช่ า
จานวนปี ที่ วันเริ่มสัญญาเช่ า วันสิ้นสุ ดสัญญา
เช่ า
(ปี )
เช่ า
รายเดือน
1 ม.ค –31 ม.ค
31 ม.ค 55
55
(หลังจากสิ้นสุด
ตามสัญญา จะ
(สัญญาเช่าเดือน ดาเนินการจ่ายค่า
ต่อเดือน)
เดือนต่อเดือน)
3 ปี
1 ก.ย. 55
31 ส.ค. 58
3 ปี
1 ก.ย. 58
31 ส.ค. 61

1 ปี

1 ก.ค. 57

31 ส.ค. 58

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

สัญญาเช่าอาคารเพื่อเป็ นสานักงาน (ต่อ)

ลาดับ

ผู้เช่ า

ทีต่ ้งั

ผู้ให้ เช่ า

ชั้น 29,32,34-35,38 อาคารเดอะ
พาลาเดียม 553 ถนนราชปรารภ
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุ งเทพฯ
ชั้น 27 อาคารเดอะพาลาเดียม 553
ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ

บริ ษทั เกรทไชน่า มิลเลนเนียม(ไทย
แลนด์) จากัด

2,623.72

ค่ าเช่ าต่ อ
(ตรม.)
(บาท)
269.38

บริ ษทั เกรทไชน่า มิลเลนเนียม(ไทย
แลนด์) จากัด

965.08

269.38

259,968.77

1ปี 2เดือน

1 ก.ค. 57

31 ส.ค. 58

บริ ษทั เกรทไชน่า มิลเลนเนียม(ไทย
แลนด์) จากัด

3,588.80

250.43

898,743.09

3 ปี

1 ก.ย. 58

31 ส.ค. 61

135

350.00

47,250.00

รายเดือน

1 ม.ค. 57

31 ธ.ค. 57

435.43

229.66

100,000.00

รายเดือน

1 ม.ค. 57

31 ธ.ค. 57

4.

UGP

5.

UGP

6.

UGP

7.

UGP

ชั้น 27,29,32,34-35,38 อาคาร
เดอะพาลาเดียม 553 ถนนราช
ปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราช
เทวี กรุ งเทพฯ
ห้องเก็บสิ นค้าชั้น6 A และชั้นที่ 9

8.

UGP

ห้องเก็บเอกสารชั้น 7

บริ ษทั พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน
จากัด
บริ ษทั พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน
จากัด

พืน้ ที่
(ตรม.)
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ค่ าเช่ าต่ อ
เดือน
(บาท)
706,779.76

ระยะเวลาเช่ า
จานวนปี ที่ วันเริ่มสัญญาเช่ า วันสิ้นสุ ดสัญญา
เช่ า
(ปี )
เช่ า
3 ปี
1 ก.ย. 55
31 ส.ค. 58

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

สัญญาเช่าอาคารเพื่อเป็ นสานักงาน (ต่อ)

ลาดับ

ผู้เช่ า

9.

LCR

10.

LCR

11.

SLM

12.

SLM

ทีต่ ้งั
ชั้น 7 อาคารโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ เลขที่
488 ถนนดารงรักษ์ แขวงคลอง
มหานาค เขตป้ อมปราบศรัตรู พา่ ย
กรุ งเทพฯ
ชั้น 29-31,33 อาคารเดอะพาลา
เดียม เลขที่ 553 ถ. ราชปรารภ
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุ งเทพฯ
ชั้น 29-31,33 อาคารเดอะพาลา
เดียม เลขที่ 553 ถ. ราชปรารภ
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุ งเทพฯ
ชั้น 10 อาคารโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ เลขที่
488 ถนนดารงรักษ์ แขวงคลอง
มหานาค เขตป้ อมปราบศรัตรู พา่ ย
กรุ งเทพฯ

53

ค่ าเช่ าต่ อ
(ตรม.)
(บาท)
350.00

ค่ าเช่ าต่ อ
เดือน
(บาท)
18,550.00

บริ ษทั เกรทไชน่า มิลเลนเนียม
(ไทยแลนด์) จากัด

884.84

269.38

238,358.90

3 ปี

1 ก.ย.55

31 ส.ค.58

บริ ษทั เกรทไชน่า มิลเลนเนียม
(ไทยแลนด์) จากัด

884.84

269.38

238,358.90

3 ปี

1 ก.ย.55

31 ส.ค.58

53

350.00

18,550.00

รายเดือน

1 ม.ค.55

31 ม.ค. 55
(หลังจากสิ้นสุด
ตามสัญญา จะ
ดาเนินการจ่ายค่า
เดือนต่อเดือน)

ผู้ให้ เช่ า
บริ ษทั พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน
จากัด

บริ ษทั พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน
จากัด

พืน้ ที่
(ตรม.)

ส่วนที่ 1 - ข้อ 4 สิ นทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ – หน้าที่ 97

ระยะเวลาเช่ า
จานวนปี ที่ วันเริ่มสัญญาเช่ า วันสิ้นสุ ดสัญญา
เช่ า
(ปี )
เช่ า
3 ปี
1 มี.ค.56
29 ก.พ.59

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

สัญญาเช่าที่ดิน และที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการเช่าทรัพย์สินประเภทที่ดินเปล่า จานวน 44 แห่ง จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เพื่อก่อสร้างโรงบรรจุก๊าซ LPG หรื อสถานีบริ การก๊าซ LPG โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลาดับ

ผู้เช่ า

ทีต่ ้งั

ดาเนินธุรกิจ

1.

SGP

ปั๊ มนวลจันทร์
คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพฯ

สถานีบริ การก๊าซ

2.

SGP

สถานีบริ การก๊าซ

3.

SGP

4.

SGP

5.

SGP

6.

SGP

7.

SGP

ปั๊ มกรุ งเกษม
กรุ งเกษม เขตสาเพ็ง กรุ งเทพฯ
ปั๊ มปิ่ นเกล้า
บางบาหรุ เขตบางพลัด กรุ งเทพฯ
โรงบรรจุบางน้ าจืด
ต.บางน้ าจืด อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สุมทรสาคร
ปั๊ มรามคาแหง
รามคาแหง เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ
ปั๊ มดารงรักษ์
ดารงรักษ์ เขตป้ อมปราบ กรุ งเทพฯ
คลังชลบุรี
ต. บ้านสวน อ. เมือง จ.ชลบุรี

ระยะเวลาเช่ า
พืน้ ที่
ค่ าเช่ าต่ อเดือน
(ไร่ -งาน-ตรว.)
(บาท)
จานวนปี ทีเ่ ช่ า (ปี ) วันเริ่มสัญญาเช่ า วันสิ้นสุ ดสัญญาเช่ า
2-0-0
ตามมิเตอร์ตจู ้ ่ายLPGลิตรละ
1 ปี
1 พ.ย. 57
31 ต.ค 58
0.50บาทหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย
หากไม่บอกเลิกสัญญา
แต่ตอ้ งไม่ต่ากว่า 50,000 บาท
ต่ออีกครั้งละ 1เดือน
0-2-16
80,000.00
3 ปี
1 ก.ค. 56
30 มิ.ย. 59

สถานีบริ การก๊าซ

0-0-167

40,000.00

3 ปี

12 ก.ค. 57

12 ก.ค. 60

โรงบรรจุก๊าซ

4-1-65

95,000.00 -135,000.00

20 ปี

1 ก.พ. 56

31 ม.ค. 76

สถานีบริ การก๊าซ

1-0-32

140,000.00

2 ปี

1 ส.ค. 56

31 ก.ค. 58

สถานีบริ การก๊าซ

1-0-69

170,000.00

1 ปี

1 เม.ย. 57

31 มี.ค.58

คลังก๊าซ

2-3-37

6,000.00 -7,000.00

13 ปี

3 มี.ค. 51

3 มี.ค 64
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

สัญญาเช่าที่ดิน และที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง (ต่อ)
ลาดับ

ผู้เช่ า

8.

SGP

9.

SGP

10.

SGP

11.

SGP

12.

SGP

13.

SGP

14.

SGP

15.

SGP

16.

SGP

ทีต่ ้งั
คลังฯ สาธุประดิษฐ์
แขวงบางโพงพาง เขตยานาวา กรุ งเทพฯ
ปั๊ มหาดใหญ่
ต. คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา
ปั๊ ม อ.เมือง จ.ชลบุรี
ต. ห้วยกระปิ อ.เมือง จ. ชลบุรี
ปั๊ มพัทยา
ต.โป่ ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ปั๊ มโคราช
ต.หัวทะเล อ.นครราชสี มา จ.นครราชสี มา
ปั๊ มอุบลฯ
ต.หัวเรื อ อ.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
ปั๊ มสระบุรี
ต.ปากเพรี ยว อ.เมือง จ. สระบุรี
ปั๊ มธรรมศาลา
ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม
ปั๊ มหัวหมาก
ต.หัวหมาก อ.บางกะปิ จ.กรุ งเทพฯ

พืน้ ที่
(ไร่ -งาน-ตรว.)
ท่าเรื อ คลังก๊าซและโรง
9-3-17
บรรจุก๊าซ
สถานีบริ การก๊าซ
2-0-0
ดาเนินธุรกิจ

ค่ าเช่ าต่ อเดือน
(บาท)
416,666.67

ระยะเวลาเช่ า
จานวนปี ทีเ่ ช่ า (ปี ) วันเริ่มสัญญาเช่ า
3 ปี
1 ม.ค. 57

วันสิ้นสุ ดสัญญาเช่ า
31 ธ.ค. 59

36,000.00

3 ปี

1 ม.ค. 57

31 ธ.ค. 59

สถานีบริ การก๊าซ

2-2-24

30,000.00 - 35,000.00

7 ปี 8 เดือน

31 ต.ค. 51

27 ก.ค. 59

สถานีบริ การก๊าซ

0-0-666.27

50,000.00

3 ปี

1 ก.ย. 57

31 ส.ค. 60

สถานีบริ การก๊าซ

0-0-478.73

50,000.00

3 ปี

1 ก.ย. 57

31 ส.ค. 60

สถานีบริ การก๊าซ

0-0-666.27

50,000.00

3 ปี

1 ก.ย. 57

31 ส.ค. 60

สถานีบริ การก๊าซ

0-0-822.60

50,000.00

3 ปี

1 ก.ย. 57

31 ส.ค. 60

สถานีบริ การก๊าซ

4-1-59

66,000.00

3 ปี

1 ส.ค. 55

31 ก.ค. 58

สถานีบริ การก๊าซ

1-2-83

137,000.00 - 137,500.00

4 ปี

1 ต.ค. 55

14 พ.ย. 59
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

สัญญาเช่าที่ดิน และที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง (ต่อ)

ปั๊ มหนองแขม
หลักสอง เขตหนองแขม กรุ งเทพฯ
ปั๊ มพัทยากลาง
ต.หนองปรื อ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

สถานีบริ การก๊าซ
สถานีบริ การก๊าซ

1-0-2

20,000.00

7 ปี 4 เดือน

4 เม.ย. 55

13 ส.ค. 62

SGP

ปั๊ มบางแคเหนือ
บางแค เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพฯ

สถานีบริ การก๊าซ

1-2-25

45,626.00

5 ปี 11 เดือน

22 ธ.ค. 53

13 พ.ย. 59

20.

SGP

ปั๊ มเจริ ญนคร
บางลาภูล่าง เขตคลองสาน กรุ งเทพฯ

สถานีบริ การก๊าซ

0-3-83

30,000.00

4 ปี 8 เดือน

29 พ.ย. 53

16 ส.ค. 58

21.

SGP

สถานีบริ การก๊าซ

0-1-92

130,000.00 - 143,000.00

10 ปี 4 เดือน

27 ม.ค. 54

26 พ.ค. 64

22.

SGP

โรงบรรจุก๊าซ

3

30,000.00 – 83,805.36

25 ปี

14 ก.ค. 54

13 ก.ค. 79

23.

SGP

ปั๊ มรามอินทรา
ต.วังทองหลาง อ.บางกะปิ จ.กรุ งเทพฯ
โรงบรรจุสมุทรสาคร (เมืองใหม่)
ต.คลองกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ปั๊ มดอนเมือง
ต.สายไหม อ.บางเขน กรุ งเทพฯ

สถานีบริ การก๊าซ

2-1-65

2 ปี

24 ก.ค. 56

14 ก.ค. 58

ผู้เช่ า

17.

SGP

18.

SGP

19.

ทีต่ ้งั

ดาเนินธุรกิจ

ค่ าเช่ าต่ อเดือน
(บาท)
45,000.00

ระยะเวลาเช่ า
จานวนปี ทีเ่ ช่ า (ปี ) วันเริ่มสัญญาเช่ า
5 ปี
26 เม.ย. 53

พืน้ ที่
(ไร่ -งาน-ตรว.)
1-3-40

ลาดับ

70,000.00
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วันสิ้นสุ ดสัญญาเช่ า
30 เม.ย. 58

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

สัญญาเช่าที่ดิน และที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง (ต่อ)
ลาดับ

ผู้เช่ า

24.

SGP

25.

SGP

26.

SGP

27.

SGP

28.

SGP

29.

SGP

30.

SGP

31.

UGP

ระยะเวลาเช่ า
จานวนปี ทีเ่ ช่ า (ปี ) วันเริ่มสัญญาเช่ า
14 ปี
18 ม.ค. 55

สถานีบริ การก๊าซ

พืน้ ที่
(ไร่ -งาน-ตรว.)
3-2-77

ค่ าเช่ าต่ อเดือน
(บาท)
20,000.00 - 55,000.00

สถานีบริ การก๊าซ

1-0-68

200,000.00 - 255,256.31

19 ปี

ต.ค. 53

ก.ย. 72

สถานีบริ การก๊าซ

1-2-24

23,438.00 - 39,062.00

10 ปี 3 เดือน

4 ต.ค. 55

4 ม.ค.66

สถานีบริ การก๊าซ,โรง
อัดบรรจุก๊าซ

8-1-78

40,000.00 - 60,000.00

20 ปี 5 เดือน

18 มี.ค.57

สถานีบริ การก๊าซ

0-2-55

25,000

10 ปี

11 ธ.ค.56

17 มี.ค.77
5 เดือนสุดท้ายยกเว้น
(18 มี.ค.77-17 ส.ค.78)
11 ธ.ค.66

สถานีบริ การก๊าซ

40-80

80,000 - 100,000

10ปี

1 ต.ค. 55

30 ก.ย. 65

สถานีบริ การก๊าซ

1-1-90

50,000

2 ปี 6 เดือน

ลานจอดรถบรรทุก/โรง
ซ่อมบารุ ง/ลานเติมก๊าซ

8-1-55

100,000

3 ปี

นับตั้งแต่เริ่ มจ่าย
ค่าเช่า
1 เม.ย. 57

31 มี.ค. 60

ทีต่ ้งั

ดาเนินธุรกิจ

ปั๊ มถนนสายเอเชีย ขาเข้า
ต.คลองจิก อ.บางปะอิน พระนครศรี อยุธยา
ปั๊ มรัชดา (อัยการ)
สานักงานอัยการสูงสุด อาคารถนน
รัชดาภิเษก กรุ งเทพฯ
ปั๊ มบายพาส สระบุรี
ตาบลกุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
ปั๊ มปราณบุรี
ตาบลวังก์พง(ปราณบุรี) อ.ปราณบุรี
จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
ปั๊ ม จ.สุราษฎร์ กม.19
ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
ปั๊ มบายพาส สุราษฎร์
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
ปั๊ มบางปะกง
ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
จ. ฉะเชิงเทรา
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วันสิ้นสุ ดสัญญาเช่ า
18 ม.ค. 69

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

สัญญาเช่าที่ดิน และที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง (ต่อ)
ลาดับ

ผู้เช่ า

ทีต่ ้งั

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

UGP
UGP
UGP
UGP
UGP
UGP
UGP
UGP
UGP
UGP
UGP

จ. ฉะเชิงเทรา
จ. ฉะเชิงเทรา
พระประแดง จ. สมุทรปราการ
พระประแดง จ. สมุทรปราการ
พระประแดง จ. สมุทรปราการ
จ.เพชรบุรี
หาดใหญ่ จ.สงขลา
จ.สระบุรี
จ.นครสวรรค์
จ.นครสวรรค์
อ.ยานนาวา

43.
44.

UGP
UGP

อ.ยานนาวา
จ.นครปฐม

ยังไม่ได้ดาเนินการใดๆ
โรงบรรจุก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ
ให้เช่า

พืน้ ที่
(ไร่ -งาน-ตรว.)
10-2-07
20-1-15
1-0-42
2-0-75
0-1-72
3-3-87
5-0-87
4-3-14
0-2-31
4-0-0
5-0-62

ค่ าเช่ าต่ อเดือน
(บาท)
14,514.17
383,900
22,041.00
36,736
7,347.00
8,333.00
50,400.00
37,291.67
5,000.00
30,000.00
26,682.23

ให้เช่า
ให้เช่า

1400 ตรม.
2322 ตรม.

62,816.83
50,000.00

ดาเนินธุรกิจ
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จานวนปี ทีเ่ ช่ า
3 ปี
3 ปี
15 ปี
15 ปี
15 ปี
20 ปี
10 ปี
19 ปี 9 เดือน
10 ปี
10 ปี
2 ปี

ระยะเวลาเช่ า
วันเริ่มสัญญาเช่ า
1 ม.ค. 55
15 มิ.ย.57
1 ม.ค. 50
1 ม.ค. 50
1 ม.ค. 50
18 เม.ย. 40
1 ธ.ค. 52
1 เม.ย. 39
9 ธ.ค. 53
9 ธ.ค. 53
1 ม.ค. 57

วันสิ้นสุ ดสัญญาเช่ า
31 ธ.ค. 57
15 มิ.ย. 60
31 ธ.ค. 64
31 ธ.ค. 64
31 ธ.ค. 64
17 เม.ย. 60
30 พ.ย. 62
31 ม.ค 59
8 ธ.ค. 63
8 ธ.ค. 63
31 ธ.ค. 58

1 ปี
3 ปี

1 ม.ค. 57
15 ก.พ.56

31 ธ.ค. 57
14 ก.พ.59

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

สัญญาเช่าทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการดาเนินงาน - บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลาดับ

ผู้เช่ า

ทีต่ ้งั

56,835 บาท
(37,890,000 VND)
23,172.87 บาท
(15,448,578 VND)
76,500 บาท
(51,000,000 VND)
จานวน 2 คัน
363,046.45 บาท
(36,499.92 RM)

2 ปี

1 ก.พ. 56

31 ม.ค. 58

5 ปี

1 ก.ค. 53

30 มิ.ย. 58

1 ปี

1 ม.ค. 57

31 ธ.ค. 57

-

29 พ.ค. 56

-

283,070.72 บาท
(28,459.33 RM)
4,838,145 บาท
(486,416.83 RM)

-

29 พ.ค. 56

-

-

23 พ.ค. 56

31 มี.ค.58

150

2.

CITYGAS
3A Khanh Hoi 2 ,Ben Van don ,
(เช่าสานักงาน) Ward 1 ,District 4 ,Ho Chi Minh ,VN
CITYGAS
Go Dau , Long Thanh , Dong Nai, VN
(เช่าที่ดิน)
CITYGAS
Ho Chi Minh City
(เช่ายานพาหนะ)

KHAHOMEX
SONADEZI LONG
BINH
Green world

8,742.2

5.

MYGAZ

SHELL TIMUR SDN.
BHD.

-

6.

MYGAZ

-

7.

MYGAZ

PETRONAS
DAGANGAN BHD
ASSAR CHEMICALS
SDN BHD

Cost Allocation Agreement for
Sepangar Bay LPG Filling Plant,
Sepangar Bay, Kota Kinabalu, Sabah.
LPG JOINT FACILITIES IN AT
PST TERMINAL TAWAU, SABAH
Supplemental Operating Services
Agreement

วันสิ้นสุ ดสัญญาเช่ า
30 มิ.ย. 65

ค่ าเช่ าต่ อเดือน
(บาท)
83,588.75 บาท
(55,725,833 VND)

SUPERGAS
(เช่าที่ดิน)

4.

Dong Nai Port Joint
Stock

จานวนปี ทีเ่ ช่ า (ปี )
10 ปี

ระยะเวลาเช่ า
วันเริ่มสัญญาเช่ า
1 ก.ค. 55

พืน้ ที่
(ตรม.)
12,000

1.

3.

Long Binh Tan distric Bien Hoa city
Dong Nai Province

ผู้ให้ เช่ า

-

-

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน ณ. 31 ธันวาคม 2557 1 VND = 0.0015 บาท
อัตราแลกเปลี่ยน ณ.31 ธันวาคม 2557 1 RM = 9.9465 บาท
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

สัญญาเช่าทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการดาเนินงาน - บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ (ต่อ)
ลาดับ

ผู้เช่ า

ทีต่ ้งั

ผู้ให้ เช่ า

8.

MYGAZ

FORKLIFT LEASE AGREEMENT
in Sepanggar Bay, Kota Kinabalu
Sabah

UMW INDUSTRIES
SDN BHD

9.

MYGAZ

10.

MYGAZ

Kota Kinabalu Office
Menara MAA, Suite 6-6-4, Level 6,
No.6, Lorong Api-Api 1,
88000 Kota Kinabalu
Kuching Office,
Survey Lot No.11978 of Parent Lot
7691 Block 15 Kuching Central Land
District

TANAH PERMAI
HOLDINGS SDN BHD
KOTA KINABALU,
SABAH
LAI CHUNG HEE
KUCHING,
SARAWAK

พืน้ ที่
2 units

2,292sq.ft

131.7sqm

ค่ าเช่ าต่ อเดือน
(บาท)
57,689.70 บาท
(5,800 RM) และ
37,796.70 บาท
(3,800 RM)
53,711.10 บาท
( 5,400 RM)

15,914.40 บาท
(1,600 RM)

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน ณ. 31 ธันวาคม 2557 1 VND = 0.0015 บาท
อัตราแลกเปลี่ยน ณ.31 ธันวาคม 2557 1 RM = 9.9465 บาท
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จานวนปี ทีเ่ ช่ า (ปี )
-

ระยะเวลาเช่ า
วันเริ่มสัญญาเช่ า
29 พ.ค. 56

วันสิ้นสุ ดสัญญาเช่ า
-

3

01 มิ.ย 57

31 พ.ค 60

3

01 ม.ค. 56

31 ธ.ค 58

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

4.4 การควบคุมดูแลบริษัทย่ อย
บริ ษทั ได้จัดส่ งตัวแทนของบริ ษ ัทเพื่อ เข้า ไปเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อยของบริ ษ ทั เพื่อ ทาหน้าที่ ก าหนด
นโยบายการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ย่อยให้สอดคล้องกับแผนการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั และเนื่ องจากบริ ษทั
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของ UGP ในสัดส่วนร้อยละ 99.59 และเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของ LCR ในสัดส่วนร้อยละ 99.9 จึง
ทาให้บริ ษทั สามารถกาหนดกรรมการของบริ ษทั ย่อยทั้งสองได้ท้ งั คณะ โดยปั จจุบนั กรรมการอิสระของบริ ษทั
จานวน 3 ท่าน ได้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระใน UGP เช่นเดียวกัน

4.5 นโยบายการลงทุน
บริ ษทั มีนโยบายลงทุนในกิจการที่ดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และเอื้อประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั เพื่อ
เป็ นการเสริ มศักยภาพในการดาเนิ นธุ รกิจและการแข่งขัน โดยการลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั จะควบคุมหรื อ
กาหนดนโยบายการบริ หาร ตลอดจนการส่ งตัวแทนเข้าร่ วมเป็ นกรรมการตามสัดส่ วนการถือหุ ้น และเข้าร่ วม
ประชุ ม ในฐานะผูถ้ ื อหุ ้น โดยผูแ้ ทนของบริ ษ ัท มี ห น้าที่ อ อกเสี ย งในที่ ป ระชุ ม ตามแนวทางหรื อ ทิ ศ ทางที่
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาไว้

ส่ วนที่ 1 - ข้อ 4 สิ นทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ – หน้าที่ 105

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสี ยหายต่อบริ ษทั สูงกว่าร้อยละ 5 ของส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้ และไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจอย่างมีนยั สาคัญ
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6. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสำคัญอืน่
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
918,931,500 บาท
918,931,500 หุน้
1.00 บาท
918,931,500 บาท

(ก) นายทะเบียน
ชื่อ
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชั้น 4, 6-7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(662) 229-2800
(662) 359-1259

(ข) ผูด้ ูแลผลประโยชน์
- ไม่มี -
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(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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ส่ วนที่ 2 : การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้วเท่ากับ 918,931,500 บาท แบ่งออกเป็ นหุ ้น
สามัญจานวน 918,931,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
7.2 ผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 12 มีนาคม 2558 ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั มีดงั นี้
ลาดับที่
1

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อผู้ถือหุ้น
กลุ่มตระกูลวีรบวรพงศ์
นายวรวิทย์
วีรบวรพงศ์
นายศุภชัย
วีรบวรพงศ์
นางพัชรา
วีรบวรพงศ์
นางสาวพัชราวดี วีรบวรพงศ์
รวมจานวนหุ้นทีถ่ ือโดยตระกูลวีรบวรพงศ์
UOB KAYHIAN PRIVATE LIMITED
นายโกมล
จึงรุ่ งเรื องกิจ
บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
State Street Bank and Trust Company
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
นายเกียรติ
ศรี จอมขวัญ
น.ส. วรางคณา กมลทิพย์
State Street Bank Europe Limited
นายธนะสิ น
พิพฒั น์กิตติกลุ
รวม

จานวนหุ้น
441,881,599
50,871,000
50,000,000
20,000,000
562,752,599
70,000,000
24,380,700
15,121,100
9,232,700
7,256,200
7,141,600
5,650,100
5,301,600
5,200,000
712,036,599

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ร้ อยละ
48.09
5.54
5.44
2.18
61.25
7.62
2.65
1.65
1.00
0.79
0.78
0.61
0.58
0.57
77.50

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

7.3 การออกหลักทรัพย์ อนื่
ก) หุน้ กู้
บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด(มหาชน) มีการเสนอขายหุน้ กู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ครั้งที่ 1 : มูลค่าหุน้ กูร้ วม 4,500.0 ล้านบาท อันดับความน่าเชื่อถือหุน้ กูร้ ะดับ BBB+ (โดยทริ สเรทติ้ง)
ประเภทของหุน้ กู้ : หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
วันที่เสนอขาย : วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2555
หุน้ กูอ้ ายุ 2 ปี
ดอกเบี้ย ปี ที่ 1
4.75% ต่อปี
วันที่ครบกาหนด
9 ก.พ. 2557
ดอกเบี้ย ปี ที่ 2
5.00% ต่อปี
วันที่ครบกาหนด
หุน้ กูอ้ ายุ 3 ปี
ดอกเบี้ย ปี ที่ 1-2
5.00% ต่อปี
วันที่ครบกาหนด
9 ก.พ. 2558
ดอกเบี้ย ปี ที่ 2
5.50% ต่อปี
วันที่ครบกาหนด
หุน้ กูอ้ ายุ 4 ปี
ดอกเบี้ย ปี ที่ 1-2
5.00% ต่อปี
วันที่ครบกาหนด
ดอกเบี้ย ปี ที่ 3
5.50% ต่อปี
วันที่ครบกาหนด 9 ก.พ. 2559
ดอกเบี้ย ปี ที่ 4
5.90% ต่อปี
วันที่ครบกาหนด
ครั้งที่ 2 : มูลค่าหุน้ กูร้ วม 1,300.0 ล้านบาท อันดับความน่าเชื่อถือหุน้ กูร้ ะดับ BBB (โดยทริ สเรทติ้ง)
ประเภทของหุน้ กู้ : หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
วันที่เสนอขาย : วันที่ 27-29 มกราคม 2557
หุน้ กูอ้ ายุ 3 ปี
ดอกเบี้ย ปี ที่ 1-3
5.20% ต่อปี
วันที่ครบกาหนด
30 ม.ค. 2560
ข) ตัว๋ แลกเงินระยะสั้น
บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด(มหาชน) มีมูลค่าคงค้างของตัว๋ แลกเงินระยะสั้น อายุไม่
เกิน 270 วัน ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2557 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,805 ล้านบาท
7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษี
เงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริ ษทั อาจกาหนดให้มีการ
จ่ายเงินปั นผลในอัตราน้อยกว่าที่ กาหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กบั ผลการดาเนิ นงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง
ความจาเป็ นในการใช้เงิ นทุ นหมุนเวียนในการดาเนิ นงาน การขยายธุ รกิ จ และปั จจัยอื่ นๆที่ เกี่ ยวข้องในการ
บริ หารงานของบริ ษทั ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เห็นสมควร
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8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย คณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ
บริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ งพระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่ องการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ทุกประการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริ ษทั มี
จานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ-สกุล
พล.อ.ชัยสิ ทธิ์ ชินวัตร
นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์
นางพัชรา วีรบวรพงศ์
นายศุภชัย วีรบวรพงศ์
นายสุทธิพงศ์ วสุวณิ ชพันธ์
นายสมชาย กอประสพสุข
นายวิโรจน์ คลังบุญครอง
นายหาญ เชี่ยวชาญ
นางสุดจิต ทิวารี

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางจินตณา กิ่งแก้ว เป็ นเลขานุการบริ ษทั

กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่ อแทนบริ ษทั คือ นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ นางพัชรา วีรบวรพงศ์ นายศุภชัย วีรบวรพงศ์
นายสุ ทธิ พงศ์ วสุ วณิ ชพันธ์ นายสมชาย กอประสพสุ ข สองในห้าท่านนี้ ลงลายมือชื่ อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของ
บริ ษทั
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รายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2557
ชื่อ-สกุล

ปี 2557
จานวนครั้งการ
ประชุม
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1. พล.อ.ชัยสิ ทธิ์ ชินวัตร
2. นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์
3. นางพัชรา วีรบวรพงศ์
4. นายศุภชัย วีรบวรพงศ์
5. นายสุทธิพงศ์ วสุวณิ ชพันธ์
6. นายสมชาย กอประสพสุข
7. นายวิโรจน์ คลังบุญครอง
8. นายหาญ เชี่ยวชาญ
9. นางสุดจิต ทิวารี

จานวนครั้งทีเ่ ข้ าร่ วม
การประชุม
4
5
5
3
5
5
4
5
4

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริ ษทั ในการปฏิบตั ิหน้าที่
รับผิดชอบในการสอบทานคุณภาพและความน่ าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน ตลอดจน
กระบวนการรายงานทางการเงินของบริ ษทั
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 มีมติต่อวาระคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษทั โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจานวน 3 คน ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
1. นายวิโรจน์ คลังบุญครอง
2. นายหาญ เชี่ยวชาญ
3. นางสุดจิต ทิวารี 1/

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางจันทิรา ศรี ม่วงพันธ์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : 1/ กรรมการตรวจสอบผูม้ ีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
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8.3 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการบริ หารจานวน 4 ท่านดังต่อไปนี้
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
1 นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์
รองประธานกรรมการ
2 นายศุภชัย วีรบวรพงศ์
กรรมการ
3 นางพัชรา วีรบวรพงศ์
กรรมการ
4 นายสุทธิพงศ์ วสุวณิ ชพันธ์
กรรมการ
8.4 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั มีท้ งั สิ้น 5 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
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
5 นายสมชาย กอประสพสุข
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายคลังสิ นค้า – โรงบรรจุก๊าซและจัดส่ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีโครงสร้างการบริ หารจัดการภายในบริ ษทั ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

กรรมการผู้จดั การ
นายศุภชัย วีรบวรพงศ์

รองกรรมการผู้จดั การ

รองกรรมการผู้จดั การ

รองกรรมการผู้จดั การ

( ฝ่ ายขายและการตลาด )

ฝ่ ายจัดซื้ อ

ฝ่ ายจัดหา /บัญชีและการเงิน

นายสุ ทธิพงศ์ วสุวณิ ชพันธ์

นางจินตณา กิ่งแก้ว

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ

นายอนุวฒั น์ ภู่สันติพงษ์

คลังสิ นค้าและโรงอัดบรรจุ
นายสมชาย กอประสพสุ ข

ผู้จัดการ

ผู้จัดการ

ผู้จัดการ

ผู้จัดการ

ผู้จัดการ

ผู้จัดการ

ผู้จัดการ

ผู้จัดการ

ฝ่ ายขาย

ฝ่ ายวิศวกรรม

ฝ่ ายสารสนเทศ

ฝ่ ายกฎหมายและนิติกรรม

ฝ่ ายจัดซื้ อ

ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ ายจัดหา

ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

นายพิทยา นันทนรุ่ งเรื อง

นายวินยั กระจ่างเย่า

นายอดิศร จักรแก้ว

นายฐิติพงษ์ ชิตเดชะ

นายชุสิทธิ์ ศรี สุบรรณ์

นางปิ ยะฉัตร เวชชะ

นางวรรณสิ ริ ภคเมธาวี
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8.5 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางจินตณา กิ่งแก้ว ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 8 สิ งหาคม
2551
8.6 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(ก) ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
 กรรมการ
ที่ ประชุ ม สามัญ ของผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2557 เมื่ อวันที่ 25 เมษายน 2557 กาหนดค่าตอบแทนให้แ ก่
คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
10,000
10,000
10,000
10,000

ค่าตอบแทนรายปี
3,216,230
804,058
804,058
-

ทั้งนี้บริ ษทั ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริ หาร
ค่าเบี้ยประชุม (บาท)

ปี 2556
กรรมการ

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

พลเอกชัยสิ ทธิ์ ชินวัตร1/
นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์
นางพัชรา วีรบวรพงศ์
นายศุภชัย วีรบวรพงศ์
นายสุ ทธิพงศ์ วสุ วณิ ชพันธ์
นายสมชาย กอประสพสุ ข
นายวิโรจน์ คลังบุญครอง2/
นายหาญ เชี่ยวชาญ2/
นางสุ ดจิต ทิวารี 2/
รวม

ปี 2557
กรรมการ
ตรวจสอบ

30,000
30,000
30,000
40,000
40,000
30,000

200,000

กรรมการ

กรรมการ
ตรวจสอบ

40,000
50,000
50,000
30,000
50,000
50,000
200,000
200,000
200,000
600,000

270,000

200,000
210,000
200,000
610,000

หมายเหตุ : 1/ บริ ษทั กาหนดค่าตอบแทนรายปี นอกเหนือจากเบี้ยประชุม ให้แก่ พลเอกชัยสิ ทธิ ชิ นวัตร จานวน 3,216,230 บาท ในปี
2557
2/ บริ ษทั กาหนดค่าตอบแทนรายปี นอกเหนื อจากเบี้ยประชุม ให้แก่กรรมการตรวจสอบท่านละ 804,058 บาท ในปี 2557
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 ผู้บริหาร

ค่ าตอบแทน(บาท)
จานวน (คน)
- เงินเดือน
- โบนัส
- เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
- อื่นๆ
รวม

ปี 2556

ปี 2557

7

7

35,170,596
5,695,793
1,114,012
93,600
42,074,001

37,264,800
7,501,725
1,180,193
117,000
46,063,718

(2) ค่ าตอบแทนอืน่ ๆ
ไม่มี
8.7 บุคลากร
จานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 SGP และ UGP มีพนักงาน (ไม่รวมผูบ้ ริ หาร) จานวนทั้งสิ้ น 1,348 คน แบ่งเป็ นพนักงานฝ่ าย
ต่างๆ ของ SGP และ UGP ดังนี้
จานวนพนักงานของ SGP แบ่ งตามฝ่ ายต่ างๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
สายงาน
พนักงานประจาสานักงานใหญ่
พนักงานประจา คลังก๊าซ - โรงบรรจุก๊าซ

31 ธ.ค. 2557
153
624
777

พนักงานของ UGP แบ่ งตามฝ่ ายต่ างๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
สายงาน
พนักงานประจาสานักงานใหญ่
พนักงานประจา คลังก๊าซ - โรงบรรจุก๊าซ

31 ธ.ค. 2557
118
453
571
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พนักงานของกลุ่มบริษัทย่ อยอืน่ ๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ย่อยรวมกันทั้งสิ้น 1,196 คน
ค่ าตอบแทนพนักงาน (ไม่ นับรวมผู้บริหาร)
ในปี 2557 บริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานทั้งกลุ่มบริ ษทั จานวน 2,544 คน รวมเป็ นเงิน 663.62 ล้านบาท ตามลาดับ
โดยเป็ นค่าตอบแทนในรู ปเงินเดือน
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ได้จัดตั้งกองทุ นส ารองเลี้ ยงชี พ ตั้งแต่เ ดื อนเมษายน 2549 โดยมี ว ตั ถุประสงค์เพื่ อสร้ างขวัญและกาลัง ใจให้แ ก่
พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทางานกับบริ ษทั ในระยะยาว ทั้งนี้ บริ ษทั ได้เริ่ มสมทบเงินเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชี พ
ให้แก่พนักงานตั้งแต่เดือนเมษายน 2549 โดยปั จจุบนั มี บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การไทยพาณิ ชย์ จากัด เป็ นผูจ้ ดั การกองทุน
นโยบายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานเนื่องจากพนักงานที่มีความรู ้ความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่งงานเป็ นกลไก
สาคัญ ในการน าความส าเร็ จ มาสู่ อ งค์ก รโดยรวม ดัง นั้น บริ ษ ัท จึ ง มี ก ารด าเนิ น การที่ จ ะส่ ง เสริ ม ให้พ นัก งานมี ค วามรู ้
ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ เพื่อน าไปสู่ การปฏิ บัติงานได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยบริ ษทั มี ก ารฝึ กอบรม
พนักงานในทุกระดับชั้นตามโครงการการฝึ กอบรมประจาปี หลายๆ โครงการ ซึ่ งจัดอย่างเป็ นระบบตามระเบียบปฏิบตั ิการ
ฝึ กอบรมพนักงานของบริ ษทั
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมายจากผูถ้ ือ
หุน้ ของบริ ษทั ให้ทาหน้าที่กากับดูแลบริ ษทั ให้มีการบริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและโปร่ งใส เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้เกิด
ขึ้นกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย บริ ษทั ได้ดาเนิ นธุ รกิ จโดยยึดถือปฏิ บตั ิตามหลักการกากับดู แลกิ จการที่ ดี บริ ษทั จึ งได้กาหนด
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ใน
การกากับดูแลกิจการของบริ ษทั โดยสามารถแบ่งได้เป็ น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริ ษทั ตระหนักและให้ความสาคัญในสิ ทธิ พ้นื ฐานต่างๆ ของผูถ้ ือหุน้ ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะ
เจ้าของบริ ษทั เช่น สิ ทธิในการซื้อ ขายหรื อ โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิ ทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกาไรจากบริ ษทั สิ ทธิ
ในการได้รับข้อมูลของบริ ษทั อย่างเพียงพอ สิ ทธิ ต่างๆ ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น สิ ทธิ ในการแสดงความคิดเห็ น สิ ทธิ ในการร่ วม
ตัดสิ นใจในเรื่ องสาคัญของบริ ษทั เช่น การจัดสรรเงิ นปั นผล การแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี การ
อนุมตั ิธุรกรรมที่สาคัญและมีผลต่อทิ ศทางในการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั การแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อบังคับของบริ ษทั
เป็ นต้น
นอกเหนื อจากสิ ทธิ พ้ืนฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริ ษทั ยังได้ดาเนิ นการในเรื่ องต่างๆ ที่เป็ นการส่ งเสริ ม และอานวยความ
สะดวกในการใช้สิทธิของผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
1. บริ ษทั จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี
ในการจัดประชุมดังกล่าวบริ ษทั จะจัดส่ งหนังสื อนัดประชุมที่กาหนดระเบียบวาระการประชุมและมีรายละเอียด
ข้อมูลของแต่ละวาระอย่างเพียงพอ รวมทั้งความเห็ นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุ มพร้อมนาส่ ง
เอกสารข้อมูลสาคัญที่ใช้ประกอบการพิจารณาตัดสิ นใจไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม โดยจัดส่ งล่วงหน้า 7 วัน
ก่อนวันประชุม และลงประกาศหนังสื อพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็ นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่ จะถึงวัน
ประชุม
2. ในกรณี ที่ ผูถ้ ื อ หุ ้น ไม่ สามารถเข้า ร่ ว มประชุ ม ด้วยตนเอง บริ ษ ัท เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อ หุ ้น สามารถมอบฉัน ทะให้
กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้าร่ วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบหนึ่ งแบบใดที่บริ ษทั ได้
จัดส่งไปพร้อมกับหนังสื อนัดประชุม
3. ก่อนการประชุมบริ ษทั จะเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถส่ งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อน
วันประชุม
4. ในการประชุมบริ ษทั จะเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นสามารถซักถามหรื อแสดงความเห็ นต่อที่ ประชุมในประเด็นต่างๆ
อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีกรรมการและผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องเข้าร่ วมประชุมเพื่อตอบคาถาม
ในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สาคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้น
สามารถตรวจสอบได้
5. ภายหลังการประชุมแล้วเสร็ จบริ ษทั จะจัดทารายงานการประชุม โดยให้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู ้
ถือหุน้ สามารถตรวจสอบได้
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หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริ ษทั มีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผูถ้ ือหุ ้นทุกรายทุกกลุ่มโดยในการดาเนิ นการประชุมผูถ้ ือหุ ้นแต่
ละครั้ง บริ ษทั จะให้โอกาสแก่ผถู ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อนเริ่ มการประชุม ประธานจะแจ้งข้อมูลสาคัญให้ผถู ้ ือหุ ้น
ทราบ ก่อนที่ จะเริ่ มดาเนิ นการประชุม ได้แก่ การแนะนากรรมการ ผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี่ ยวข้องที่ เข้าร่ วมประชุ ม ประธานในที่
ประชุมกล่าวเปิ ดประชุมโดยแจ้งจานวน / สัดส่ วนผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะที่ เข้าร่ วมประชุม ประธานที่ ประชุมจะแจ้งวิธี
ปฏิบตั ิในการลงคะแนนเสี ยงและนับคะแนนเสี ยงให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบก่อนลงคะแนนผูถ้ ือหุน้ ทุกรายสามารถลงคะแนนได้อย่างเท่า
เทียมกัน
การดาเนิ นการประชุ มเป็ นไปตามข้อบังคับบริ ษทั ตามลาดับวาระการประชุ ม มี การเสนอรายละเอี ยดในแต่ละวาระ
ครบถ้วน มี การแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ ไม่แจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบ
ล่วงหน้าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระที่มีความสาคัญที่ผถู ้ ือหุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสิ นใจ ทั้งนี้ ในกรณี ที่
ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ
เข้าร่ วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริ ษทั ได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสื อนัดประชุม
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสีย (The Role of Stakeholders)
บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุ กกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ ี ส่วนได้เสี ยภายใน ได้แก่ พนักงานและ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอก เช่น คู่แข่ง ลูกค้า เป็ นต้น โดยบริ ษทั ตระหนักดีวา่ การสนับสนุนและข้อคิดเห็น
จากผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุ ก กลุ่มจะเป็ นประโยชน์ ในการดาเนิ นงานและการพัฒนาธุ รกิ จของบริ ษทั ดัง นั้นบริ ษทั จะปฏิ บัติตาม
กฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยดังกล่าวได้รับการดูแลเป็ นอย่างดี นอกจากนี้ บริ ษทั ยังส่ งเสริ ม
ให้มีความร่ วมมือระหว่างบริ ษทั และกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมัน่ คงให้แก่บริ ษทั ตามแนวทาง ดังต่อไปนี้
ผูถ้ ือหุน้

พนักงาน

คู่แข่ง
ลูกค้า

: บริ ษทั มุ่งมัน่ เป็ นตัวแทนที่ดีของผูถ้ ือหุน้ ในการดาเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผถู ้ ือหุน้
โดยคานึงถึงการเจริ ญเติบโตของมูลค่าบริ ษทั ในระยะยาว รวมทั้งการดาเนิ นการเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
โปร่ งใส และเชื่อถือได้
: บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานบริ ษทั ซึ่งเป็ นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของบริ ษทั บริ ษทั จึงมุ่ง
ให้การสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริ ษทั อีก
ทั้งยังส่ งเสริ มให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ ดี มีการทางานเป็ นที ม และ
เสริ มสร้างบรรยากาศและความรู ้สึกปลอดภัยในการทางาน รวมทั้งให้ผลตอบแทนที่ เป็ นธรรมแก่
พนักงาน ทาการแต่งตั้งโยกย้ายให้รางวัลหรื อลงโทษพนักงานด้วยความสุ จริ ตใจ และตั้งอยูบ่ นพื้น
ฐานความรู ้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน
: บริ ษทั ปฏิ บตั ิต่อคู่แข่งขันตามกรอบกติ กาการแข่งขันที่ เป็ นธรรมโดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึง
ปฏิบตั ิในการแข่งขัน
: บริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ที่จะตอบสนองและให้บริ การที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมัน่ ให้กบั
ลูกค้า โดยการส่ งมอบสิ นค้าและให้บริ การที่มีคุณภาพ ให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอ รวมทั้ง
การรักษาความสัมพันธ์ของลูกค้าและไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ
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ทั้งนี้ บริ ษทั จะปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยเหล่านี้
ได้รับการดูแลอย่างดี
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่ งใส ทั้งรายงานข้อมูลทาง
การเงินและข้อมูลทัว่ ไป ตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สาคัญ
ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั โดย
บริ ษทั ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลสารสนเทศของบริ ษทั ต่อผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่ อการเผยแพร่ ขอ้ มูลต่างๆ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริ ษทั คือ www.siamgas.com
ในส่ วนของงานด้านผูล้ งทุนสัมพันธ์น้ นั บริ ษทั ได้มีการจัดตั้งหน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทาหน้าที่ ติดต่อสื่ อสาร
ระหว่างผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน นักวิเคราะห์หรื อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลบริ ษทั ได้อย่างสะดวก
และเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏ
ในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ
ถือปฏิ บตั ิอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิ น ซึ่ งในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ น
ผูส้ อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู ้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผูน้ าซึ่ ง
เป็ นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะมีส่วนร่ วมในการกาหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบาย แนวทางในการประกอบ
ธุรกิจ และกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่อ
ประโยชน์ในการติดตามและกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั อย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้จดั ตั้งคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการดาเนินงานของบริ ษทั
โครงสร้ างคณะกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้ว ยกรรมการที่ ไม่ เ ป็ นผูบ้ ริ ห ารจ านวน 4 ท่ านและมี คุ ณสมบัติ เ ป็ น
กรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน ซึ่ งจะทาให้เกิ ดการถ่วงดุ ลในการออกเสี ยงในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ และมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ทาหน้าที่สอบทานการบริ หารงานบริ ษทั ด้วย
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร 4 ท่านและมีคุณสมบัติเป็ น
กรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน และกรรมการบริ ษทั ที่มาจากฝ่ ายบริ หารจานวน 5 ท่าน
ตามข้อบังคับของบริ ษทั กาหนดไว้ว่าในการประชุ มสามัญประจาปี กรรมการต้องออกจากตาแหน่ งหนึ่ งในสาม ถ้า
จานวนกรรมการที่จะออก แบ่งให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม ส่ วนกรรมการที่จะต้อง
ออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้นให้ใช้วธิ ีจบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้
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กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้า
มาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษ ัท ยัง ได้แ ต่ ง ตั้ง คณะอนุ ก รรมการชุ ด ต่ า งๆ ได้แ ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ ห าร เพื่ อ ปฏิ บัติ ห น้าที่ เ ฉพาะเรื่ อ งและเสนอเรื่ อ งให้ค ณะกรรมการบริ ษ ัท พิ จ ารณาหรื อ รั บ ทราบ ซึ่ ง
คณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กาหนดไว้ในอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด
บริ ษ ัท ได้แ บ่ ง แยกบทบาทหน้า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบระหว่า งคณะกรรมการบริ ษ ัท กับ ผู ้บ ริ ห าร อย่ า งชัด เจน โดย
คณะกรรมการบริ ษทั ทาหน้าที่ ในการกาหนดนโยบายและกากับดู แลการดาเนิ นงานของผูบ้ ริ หารในระดับนโยบาย ขณะที่
ผูบ้ ริ หารทาหน้าที่ บริ หารงานของบริ ษทั ในด้านต่างๆ ให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนด ดังนั้นประธานกรรมการบริ ษทั และ
กรรมการผูจ้ ดั การจึงเป็ นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตาแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้ได้บุคคล
ที่มีความเหมาะสมที่สุด
ทั้งนี้ บริ ษทั มีเลขานุ การบริ ษทั ซึ่ งทาหน้าที่ ให้คาแนะนาด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิ บตั ิ
หน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการ
5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษทั ได้กาหนดให้กรรมการบริ ษทั ปฏิบตั ิตามข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน (Code of Conduct)
ตามแนวทางของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้อ งเข้า ใจและทราบถึ ง บทบาทหน้า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบของตน และต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต และคานึงถึงประโยชน์ของบริ ษทั และกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนิ นการให้เป็ นไปตามนโยบาย
แผนงาน และงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
5.3 นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริ ษทั มี การกาหนดมาตราการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิ ดขึ้นจากการทารายการระหว่างกันของ
บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย และบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง ว่าผูม้ ีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดจะไม่สามารถเข้ามามี ส่วน ในการอนุ มตั ิ
รายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะต้องปฏิ บตั ิให้บริ ษทั ปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรื อ
จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญของบริ ษทั รวมทั้งปฏิบตั ิตามมาตรฐานบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่ งครัด
นอกจากนี้ บริ ษ ัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ ผูส้ อบบัญชี หรื อ ผูเ้ ชี่ ยวชาญอิ สระ แล้ว แต่กรณี พิจารณา
ตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทารายการ และจะทาการเปิ ดเผย
รายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรื อสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
5.4 ระบบการควบคุมภายใน
บริ ษทั ให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งระดับบริ หารและระดับปฏิบตั ิการ จึงได้มีการกาหนดขอบเขตและ
อานาจดาเนิ นการอย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการควบคุมดู แลการใช้ทรั พย์สินให้เกิ ดประโยชน์มากที่ สุด และมีการ
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แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมตั ิ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน
เพื่อให้เกิ ดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยงั มีการควบคุมภายในเกี่ ยวกับระบบการเงิ น โดย
บริ ษทั จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบ้ ริ หารสายงานที่รับผิดชอบ
บริ ษทั มีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริ ษทั เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดยในแต่ละปี ฝ่ ายตรวจสอบ
ภายในจะกาหนดแผนเข้าตรวจสอบระบบการปฏิบตั ิการของ คลังก๊าซและโรงบรรจุก๊าซ ของบริ ษทั อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อให้
การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและรัดกุม และฝ่ ายตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
5.5 การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริ ษทั ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติม
ตามความจาเป็ น โดยจะมีการส่ งหนังสื อเชิ ญประชุมที่ ระบุวาระการประชุมอย่างครบถ้วน พร้อมข้อมูลประกอบที่ เกี่ ยวข้อง
ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่ วมประชุม รวมทั้งได้มี
การจดบันทึ กรายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
บริ ษทั พร้อมให้คณะกรรมการบริ ษทั และผูท้ ี่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
5.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั มีการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารในระดับที่ เหมาะสมและเป็ นอัตราเพียงพอสาหรับการรักษา
กรรมการและผูบ้ ริ ห ารที่ มีคุ ณภาพไว้โ ดยไม่ มีก ารจ่ ายค่า ตอบแทนที่ มากเกิ นควร ปั จจัย ที่ จ ะน ามาพิจ ารณา ประกอบด้ว ย
ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การจ่ ายค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารจะเป็ นไปตาม
หลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดไว้ โดยจะพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตั ิงาน และ
ผลการดาเนินงานของบริ ษทั
5.7 การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายส่ งเสริ มและอานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและให้ความรู ้ แก่ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง ใน
ระบบการกากับดูแลกิ จการของบริ ษทั ซึ่ งรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริ หารและเลขานุการบริ ษทั เพื่อให้มีการ
ปรับปรุ งการปฏิ บัติงานอย่างต่อเนื่ อง ได้แก่ หลักสู ตรของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (Thai Institute of
Directors Association : IOD)
5.8 การปฏิบตั ิตามการกากับดูแลกิจการในเรื่ องอื่นๆ
จรรยาบรรณธุรกิจ
บริ ษทั ได้กาหนดหลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ ายบริ หาร และพนักงาน เพื่อให้ผเู ้ กี่ยวข้องยึดถือ
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามภารกิจของบริ ษทั ด้วยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบตั ิต่อบริ ษทั
ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกาหนดระบบติ ดตามการปฏิ บัติตามแนวทางดังกล่าวเป็ น
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ประจา ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิ บตั ิอย่างเคร่ งครัด รวมถึงให้มีการ
ปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าว
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่วา่ การตัดสิ นใจใดๆ ในการ
ดาเนิ นกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทาเพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทาที่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องหรื อเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริ ษทั
ทราบถึงความสัมพันธ์หรื อการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าวและต้องไม่เข้าร่ วมการพิจารณาตัดสิ น รวมถึงไม่มี
อานาจอนุมตั ิในธุรกรรมนั้นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ซึ่ งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย รวมทั้งจะได้มีการเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ
56-1) ด้วย
รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทาหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีการประชุมร่ วมกับฝ่ ายบริ หาร ฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน ฝ่ ายบัญชีและผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั และนาเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริ ษทั ทุกไตรมาส โดย
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ั บผิดชอบต่องบการเงิ นรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิ น
(รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิ น) ที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงิ นดังกล่าว
จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่
การเงินบนพื้นฐานของข้อเท็จจริ งอย่างครบถ้วน และเพียงพอ
9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
โครงสร้ า งกรรมการของบริ ษ ัท ประกอบด้ว ย คณะกรรมการทั้ง สิ้ น 3 ชุ ด ประกอบด้วย คณะกรรมการบริ ษ ัท
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หาร ซึ่ งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆของ
บริ ษทั มีดงั นี้
9.2.1 ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่กากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยสรุ ปอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญ ดังนี้
1. จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วนั สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ
บริ ษทั
2. จัดให้มีการประชุมกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการทางบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริ ษทั ณ วันสิ้นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่ งผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั
ตรวจสอบแล้ว และนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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4. พิจารณาและอนุมตั ิกิจการอื่น ๆ ที่สาคัญเกี่ยวกับบริ ษทั หรื อที่เห็นสมควรจะดาเนิ นกิจการนั้นเพื่อเกิดประโยชน์กบั
บริ ษทั
5. มี อานาจมอบหมายแต่ งตั้งกรรมการบริ หารขึ้ นคณะหนึ่ ง เพื่อด าเนิ นการอย่างหนึ่ งอย่างใดหรื อหลายอย่า งแทน
คณะกรรมการ โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรื ออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน
เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอานาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั อาจมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ หารมีอานาจหน้าที่ ในการปฏิ บตั ิงานต่างๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอานาจตามขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หาร ซึ่งการมอบอานาจนั้นต้องไม่มีลกั ษณะเป็ น
การมอบอานาจที่ทาให้คณะกรรมการบริ หาร สามารถพิจารณาอนุมตั ิรายการที่คณะกรรมการบริ หาร หรื อบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทากับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นนโยบาย
และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิไว้แล้ว
6. กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงาน การบริ หารเงิน การบริ หารความเสี่ ยงของกิจการ และจัดให้บริ ษทั มีระบบ
การควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริ หารดาเนิ นการให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
เว้นแต่อานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี้จะกระทาได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นก่อนดาเนิ นการ อัน
ได้แก่ เรื่ องที่ กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น การเพิ่มทุนหรื อลดทุนของบริ ษทั การควบหรื อเลิ ก
บริ ษทั การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่ สาคัญให้แก่บุคคลอื่น การซื้ อหรื อรับโอนกิจการ
ของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
เป็ นต้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ ในการกากับดูแลให้บริ ษทั ปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทารายการเกี่ยวโยงกันและการซื้ อหรื อขายทรัพย์สินที่
สาคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริ ษทั
7. พิจารณาโครงสร้างการบริ หารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะกรรมการอื่ น ๆ ตาม
ความเหมาะสม
8. ติดตามผลการดาเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
9. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั หรื อเข้าไปเป็ น
หุ ้นส่ วนในห้างหุ ้นส่ วนสามัญหรื อเป็ นหุ ้นส่ วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ ้นส่ วนจากัด หรื อเป็ นกรรมการของ
บริ ษทั เอกชน หรื อบริ ษทั อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการ แข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ไม่
ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ตนหรื อเพื่อประโยชน์ผอู ้ ื่น เว้นแต่ จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
10. เรื่ องอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
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9.2.2 ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั และรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้การดาเนินงานมีมาตรฐานที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั และผู ้
ถือหุน้ โดยมีขอบเขตการดูแล ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบมี หน้าที่ และรับผิดชอบตามข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ฯ (สานักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และให้
รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้การดาเนินงานมีมาตรฐานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้น โดย
มีขอบเขตการกากับดูแล ดังนี้
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และ ระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครั้ง
4. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริ ษทั
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
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7.
8.

รายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

9.2.3 ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
1. มีอานาจในการจัดการและบริ หารกิจการของบริ ษทั ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทุกประการ
2. กาหนดโครงสร้างองค์กร การบริ หาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึ กอบรม การว่าจ้าง
และการเลิกจ้างของพนักงานของบริ ษทั รวมทั้งกาหนดสวัสดิการพนักงาน ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณี
ปฏิบตั ิ และสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั
3. มีอานาจจัดทาเสนอแนะและกาหนดเป้ าหมาย นโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริ ษทั รวมถึงการ
กาหนดขอบเขตอานาจและหน้าที่ของกรรมการผูจ้ ดั การเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
เห็นชอบ
4. กาหนดแผนธุรกิจ อานาจการบริ หารงาน อนุมตั ิงบประมาณสาหรับประกอบธุรกิจประจาปี และงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ตามที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั และดาเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดย
การดาเนินการทั้งหมดของคณะกรรมการบริ หารจะสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริ ษทั
ได้อนุมตั ิแล้ว
5. มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการดาเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริ ษทั เช่น การจัดซื้อสิ นค้า ยานพาหนะ วัสดุ
เครื่ องมืออุปกรณ์ เครื่ องใช้ การอนุมตั ิค่าใช้จ่าย เป็ นต้น ภายในวงเงินสาหรับแต่ละรายการไม่เกิน 100 ล้านบาท
6. มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการใช้จ่ายทางการเงินในด้านสิ นทรัพย์ฝ่ายทุน (Capital Expenditure) ของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อย ในวงเงิน 200 ล้านบาทและสะสมไม่เกิน 1,000 ล้านบาทต่อปี ในกรณี ที่เกินวงเงินที่กาหนดไว้ให้คณะ
กรรมการบริ หารนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
7. มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการขอกูย้ มื หรื อการขอสิ นเชื่อใด ๆ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมถึงเป็ นผูค้ ้ าประกันให้แก่
บริ ษทั ย่อย ในวงเงิน 200 ล้านบาทและสะสมไม่เกิน 1,000 ล้านบาทต่อปี ในกรณี ที่ขอกูย้ มื หรื อเป็ นผูค้ ้ าประกัน
เกินกว่าวงเงินที่กาหนดไว้ ให้คณะกรรมการบริ หารนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
8. มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการให้เงินกูย้ มื แก่บริ ษทั ย่อย โดยวงเงินการกูย้ มื สะสมทั้งหมดไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี
9. มีอานาจในการทาธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในเรื่ องการเปิ ดบัญชีกบั ธนาคาร สถาบันการเงินและการ
ขอหนังสื อค้ าประกันจากธนาคาร สถาบันการเงิน ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ในวงเงิน 500 ล้านบาทและสะสมไม่
เกิน 1,500 ล้านบาทต่อปี
10. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริ ษทั
11. ทั้งนี้ การอนุมตั ิการเข้าทารายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการอนุมตั ิการเข้าทารายการที่ทาให้
คณะกรรมการบริ หารหรื อผูร้ ับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ หาร สามารถอนุมตั ิการเข้าทารายการที่ตนหรื อ
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ที่มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริ ษทั
และตามที่สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กาหนด) กับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9.2.4 ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องกรรมการผู้จดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การมีอานาจดาเนิ นการตามที่คณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะกรรมการบริ หาร ได้มอบหมาย ซึ่ งอยูภ่ ายใต้
กฎระเบียบและข้อบังคับของบริ ษทั ทั้งนี้ การมอบอานาจดังกล่าวต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ ทาให้สามารถอนุมตั ิ
รายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ยหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด กับบริ ษทั
หรื อบริ ษทั ย่อย กรรมการผูจ้ ดั การมีขอบเขตอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. ดาเนินการและบริ หารจัดการ การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิแล้ว
2. มอบอานาจหรื อมอบหมายให้บุคคลอื่นใดที่กรรมการผูจ้ ดั การเห็นสมควรทาหน้าที่แทนกรรมการผูจ้ ดั การในเรื่ องที่
จาเป็ นและสมควร โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของกรรมการผูจ้ ดั การซึ่งอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบ
ข้อบังคับของบริ ษทั
3. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หารในแต่ละคราว
4. ดาเนินการและบริ หารจัดการดาเนินธุรกิจตามปกติของบริ ษทั และสามารถอนุมตั ิรายการที่เป็ นธุรกรรมตามปกติของ
บริ ษทั เช่น การจัดซื้อสิ นค้า ยานพาหนะ วัสดุ เครื่ องมืออุปกรณ์ เครื่ องใช้ การอนุมตั ิค่าใช้จ่าย การอนุมตั ิการขาย
เช่าซื้อ การอนุมตั ิการตัดหนี้สูญ (โดยให้เป็ นไปตามนโยบายและขั้นตอนของบริ ษทั ) และการว่าจ้างที่ปรึ กษาด้าน
ต่าง ๆ เป็ นต้น ที่มีมูลค่าสาหรับแต่ละรายการที่ไม่เกิน 50 ล้านบาทได้
5. มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการใช้จ่ายทางการเงินในด้านสิ นทรัพย์ฝ่ายทุน (Capital Expenditure) ของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยในวงเงิน 100 ล้านบาท และสะสมไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี ในกรณี ที่เกินวงเงินที่กาหนดไว้ให้นาเสนอ
คณะกรรมการบริ หาร เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
6. มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการให้เงินกูย้ มื แก่บริ ษทั ย่อยแต่ละครั้งไม่เกิน 50 ล้านบาท หรื อจานวนเทียบเท่า โดยทั้งนี้
วงเงินการกูย้ มื สะสมทั้งหมดไม่เกิน 100 ล้านบาท ต่อปี หรื อจานวนเทียบเท่า
9.3

การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
บริ ษทั ไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา ในการคัดเลือกบุคคลที่จะมาดารงตาแหน่งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
ระดับสูงสุดอย่างไรก็ตามบริ ษทั มีกระบวนการสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงสุดของบริ ษทั โดยให้ผูห้ ุ ้นรายใหญ่
และ/หรื อตัวแทนของผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม ผูท้ รงคุณวุฒิตามสายงานที่ เกี่ยวข้อง และกรรมการอิสระ พร้อมทั้งให้
กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ร่ วมกันเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ศักยภาพในการสนับสนุนงานของ
บริ ษทั และมี คุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 เพื่อร่ วมกันกลัน่ กรอง
รายชื่อเบื้องต้นและนาเสนอให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณา แล้วทาการคัดเลือกตามข้อบังคับบริ ษทั ดังนี้
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริ ษทั มีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ. 28/2551 เรื่ องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูอ้ นุ มตั ิการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และกาหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบอยูใ่ นวาระคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็ นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติของกรรมการ
อิสระ
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
1. ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ งของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อ หุ ้น รายใหญ่ หรื อ ผูม้ ี อ านาจควบคุ ม ของบริ ษ ัท ทั้งนี้ ให้นับ รวมการถื อ หุ ้นของผูท้ ี่ เกี่ ย วข้อ งของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ
ของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับ
การแต่งตั้ง
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่ เป็ นบิ ดา
มารดา คู ่ส มรส พี่น ้อ ง และบุต ร รวมทั้ง คู ่ส มรสของบุต ร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ี
อานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั
ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั
ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จตามวรรคหนึ่ ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่ กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้หรื อรับความช่วยเหลือทาง
การเงิ น ด้วยการรั บหรื อให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรั พย์เป็ นหลักประกันหนี้ สิน รวมถึงพฤติการณ์ อื่นทานอง
เดี ยวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้บริ ษทั หรื อคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ตอ้ งชาระต่ออี กฝ่ ายหนึ่ ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสิ นทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของบริ ษทั หรื อตั้งแต่ยสี่ ิ บล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ ดงั กล่าวให้
เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
ในการทารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ ที่เกิ ดขึ้นใน
ระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมี
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ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่
ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การ
ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั
ย่อย หรื อไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่
รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ ้น เกินร้อยละหนึ่ งของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการตรวจสอบ ต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ให้เป็ นกรรมการตรวจสอบ
2. เป็ นกรรมการอิสระที่เป็ นไปตามคุณสมบัติขา้ งต้นของกรรมการอิสระ และต้อง
2.1 ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สิ นใจในการดาเนิ นกิจการของ
บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั และ
2.2 ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกันเฉพาะที่เป็ นบริ ษทั
จดทะเบียน
3. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติ
และขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่ จะสามารถทาหน้าที่ ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้
(2) กรรมการบริษัท
1) คณะกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวน
กรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
2) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการโดยใช้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อเสี ยงหนึ่ง
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(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่
จะพึงมี หรื อจะพึงเลื อกตั้งในครั้ งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลื อกตั้งในลาดับถัดลงมามี คะแนนเสี ยง
เท่ากันเกินจานวนที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผเู ้ ป็ นประธานในที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
3) ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้
ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งใน
ปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้นให้จบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆต่อไปให้กรรมการที่
อยู่ในตาแหน่ งนานที่ สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง กรรมการซึ่ งพ้นจากตาแหน่ งตามวาระนี้ อาจได้รับเลือกตั้ง
ใหม่ได้
4) กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ ใบลาออกไปถึ ง
บริ ษทั
5) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ ง
ของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษทั กาหนดให้การเสนอชื่อและการใช้สิทธิ ออกเสี ยงแต่งตั้งบุคคลเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ต้อง
ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม มีหน้าที่ดาเนินการ
เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมนั้น ๆ และบริ ษทั ได้กาหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษ ัทก่ อนที่ จ ะไปลงมติ หรื อ ใช้สิ ทธิ ออกเสี ย งในเรื่ องสาคัญ ในระดับเดี ย วกับที่ ตอ้ งได้รับ อนุ มตั ิ จาก
คณะกรรมการบริ ษทั หากเป็ นการดาเนินการโดยบริ ษทั เอง ทั้งนี้ การส่ งกรรมการเพื่อเป็ นตัวแทนในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม
ดังกล่าวเป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั
นอกจากนี้ ในกรณี เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ก าหนดให้บุคคลที่ ได้รับแต่งตั้งจากบริ ษทั นั้นต้องดู แลให้บริ ษทั ย่อยมี
ข้อบังคับในเรื่ องการทารายการที่เกี่ ยวโยง การได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ หรื อการทารายการสาคัญอื่นใดของบริ ษทั
ดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและการทารายการข้างต้นในลักษณะเดี ยวกับ
หลักเกณฑ์ของบริ ษทั รวมถึงต้องกากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริ ษทั ย่อยให้สามารถตรวจสอบ และ
รวบรวมมาจัดทางบการเงินรวมได้ทนั กาหนดด้วย
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ได้มีการดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในโดยจัดทาบันทึกข้อตกลงการรักษาความลับของบริ ษทั สาหรับพนักงาน
ผูร้ ับจ้าง ผูข้ ายสิ นค้า ผูใ้ ห้บริ การ รวมทั้งผูท้ ี่ เข้าเยี่ยมชมกิ จการของบริ ษทั เพื่อป้ องกันการเปิ ดเผยข้อมูลหรื อข่าวสารอันเป็ น
ความลับของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และมีบทลงโทษสาหรับผูท้ ี่นาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรื อใช้ในทางที่ทา
ให้บริ ษทั ได้รับความเสื่ อมเสี ยหรื อเสี ยหาย รวมทั้งต้องไม่ทาการซื้อขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยใช้ความลับ
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และ/หรื อข้อมูลภายใน และ/หรื อเข้าทานิ ติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรื อข้อมูลภายในของบริ ษทั อันก่อให้เกิ ดความ
เสี ยหายต่อบริ ษทั ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
บริ ษทั ได้กาหนดมาตรการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่ เกี่ยวข้อง ซึ่ งหมายถึง
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของ
บุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทาการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิ ดเผยงบการเงินราย
ไตรมาส และงบการเงินประจาปี
บริ ษทั ได้ให้ขอ้ มูลแก่กรรมการ และผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผบู ้ ริ หารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริ ษทั และบท
กาหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
และในกรณี ที่กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารมีการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริ ษทั ของตนเอง คู่
สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3
วันทาการให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบ เพื่อเผยแพร่ ต่อสาธารณะต่อไป
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้กาหนดโทษทางวินยั สาหรับผูแ้ สวงหาผลประโยชน์จากการนาข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้ หรื อนาไป
เปิ ดเผยจนอาจทาให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือน
เป็ นหนังสื อ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็ นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออก แล้วแต่กรณี
เป็ นต้น
9.6 ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) ปี 2557 ที่จ่ายให้แก่ บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จากัด ซึ่งเป็ น
สานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัด ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมเป็ นเงิน 5.69 ล้านบาท
โดยบุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี และสานักงานสอบบัญชี ไม่เป็ นบุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย
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10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
นโยบายการดาเนินธุรกิจของบริษัททีเ่ ป็ นไปด้ วยความรับผิดชอบต่ อสังคม สิ่งแวดล้ อม และกลุ่มผู้มสี ่ วนได้ เสีย
10.1 นโยบายภาพรวม
บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน) มี ความมุ่งมัน่ ที่ จะดาเนิ นธุ รกิ จภายใต้หลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี และดาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่ วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่ งแวดล้อม ผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ย
และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ทุ กฝ่ าย บริ ษทั ตระหนักดี ว่า การที่ บริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิ จการจัดจาหน่ ายก๊าซปิ โตรเลียมเหลวและ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และ ธุรกิจที่ เกี่ ยวข้อง นั้น จะต้องได้รับความไว้วางใจและเชื่อมัน่ ในความปลอดภัยสู งสุ ด โดยที่ บริ ษทั มี
นโยบายในการปฏิบตั ิตาม กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน และข้อบังคับต่างๆอย่างเคร่ งครัด
บริ ษทั กาหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นเรื่ องที่สาคัญ ซึ่งบริ ษทั ได้บญั ญัติเรื่ องดังกล่าวไว้ในพันธกิจของบริ ษทั
และได้จดั สรรงบประมาณส่ วนหนึ่ งให้กบั การทากิ จกรรมเพื่อสังคม สาหรับการเบิ กใช้งบประมาณดังกล่าวจะพิจารณาโดย
ผูบ้ ริ หารระดับสูง
พันธกิจและภารกิจที่สาคัญของบริ ษทั ฯ มีดงั ต่อไปนี้
 วางแผนการเพิ่มสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ (facilities) คลัง โรงบรรจุก๊าซ และสถานีบริ การรวมถึงเรื อ บรรทุก
ก๊าซ รถบรรทุกก๊าซ ต่าง ๆ
 พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่ องเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานให้ประสบ
ผลสาเร็ จ มีประสิ ทธิภาพและมีความปลอดภัย
 ให้ความสาคัญต่อนโยบายด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การให้บริ การ รวมถึงการปฏิบตั ิภายในองค์กร
 มุ่งเน้นความเป็ นอยู่ที่ดีของประชาชน ด้วยการจัดสรร ผลิตภัณฑ์และบริ การที่ เป็ นเลิศ โดยเฉพาะด้านความ
ปลอดภัย ความสะดวก ในราคาประหยัดและเป็ นธรรม
 ให้ความสาคัญต่อการรักษาสิ่ งแวดล้อม ดาเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบ
ต่อ สังคม ชุมชน ตลอดจนผูถ้ ือหุน้ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
บริ ษทั ตระหนัก ดี ว่า การดาเนิ นธุ ร กิ จการจัด จาหน่ ายก๊าซปิ โตรเลี ย มเหลวและผลิ ตภัณฑ์ปิโตรเคมี และ ธุ รกิ จ ที่
เกี่ยวข้อง ถ้าขาดความรับผิดชอบแล้วอาจมีผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ตั้งแต่พนักงาน ผูบ้ ริ หาร คู่คา้ ชุมชน และสังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ด้านสวัสดิภาพส่วนบุคคล ความปลอดภัยและการรักษาสิ่ งแวดล้อม ฝ่ ายบริ หารจึงได้มีนโยบายและกาหนดแนวทางการ
ปฏิบิติการเพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าว ดังนี้
การแข่ งขันทีเ่ ป็ นธรรม
บริ ษทั ปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักจรรยาบรรณที่ดีทางธุรกิจ ตามกรอบกติกา การ
แข่งขันที่เป็ นธรรม โดยรักษาบรรทัดฐานข้อพึงปฏิบตั ิในการแข่งขัน
- ไม่มีการเอาเปรี ยบคู่แข่งทางธุรกิจ โดยการบิดเบือนข้อมูลทางธุรกิจ ที่อาจทาให้กระทบต่อชื่อเสี ยงของคู่แข่ง
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-

หลีกเลี่ยงการตกลงหรื อพูดคุยกับพนักงานของคู่แข่ง เกี่ ยวกับการตลาด แผนธุรกิจต่างๆ ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อ
ธุรกิจ

การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยให้ความร่ วมมือกับองค์กรต่างๆเพื่อต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ รวมถึงการส่งเสริ มให้พนักงานตระหนักในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยการ ไม่เรี ยก ไม่รับ
หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริ ตในการค้ากับคู่คา้ หรื อบุคคลภายนอก
การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของพนักงาน ซึ่งเป็ นทรัพยากรที่มีค่ายิง่ ของบริ ษทั บริ ษทั จึงมุ่งให้การสนับสนุนในการ
พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั อีกทั้งยังส่ งเสริ มให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีการทางานเป็ นทีมและเสริ มสร้างบรรยากาศและความรู ้สึกปลอดภัยในการทางาน รับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมเสมอภาค นอกจากนี้ บริ ษทั มีการให้สวัสดิการครอบครัวพนักงานโดยการให้
ทุนการศึกษาแก่บุตรและธิดาของพนักงาน ที่มีผลการเรี ยนดี ตั้งแต่ระดับประถมถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการสนับสนุน
ให้บุตรและธิดาของพนักงานมีความตั้งใจในการเรี ยน เพื่อเป็ นบุคคลที่มีความสามารถของครอบครัวและประเทศไทยต่อไป
บริ ษทั ดาเนิ นการส่ งเสริ มให้พนักงานมีความรู ้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ เพื่อนาไปสู่ การปฏิบตั ิงานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถ โดยบริ ษทั มีการฝึ กอบรมพนักงานในทุกระดับชั้นตามโครงการฝึ กอบรมประจาปี หลายๆ
โครงการ ซึ่งจัดอย่างเป็ นระบบตามระเบียบปฏิบตั ิการฝึ กอบรมพนักงานของบริ ษทั นอกจากนี้บริ ษทั มีการส่งพนักงานไปอบรม
ภายนอกบริ ษทั เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานของแต่ละส่ วนงาน เช่น การอบรมมาตรฐานบัญชี ที่ออกใหม่
การอบรมเรื่ องระบบงานเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภคและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
บริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ที่จะมีความเป็ นเลิศในด้านการบริ หารการจัดการ ด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่ งแวดล้อม ไม่
มีภารกิจอื่นใดที่จะมีความสาคัญไปกว่า การสร้างสุ ขภาพและความปลอดภัยเพื่อ พนักงานของเรา ลูกค้า คู่คา้ ชุมชนและการ
ป้ องกันผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ อาจจะเกิดขึ้น การพัฒนาและปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง ในเรื่ องดังกล่าวจะเป็ นบรรทัดฐานที่
ยัง่ ยืนและสาคัญสาหรับการเจริ ญเติบโตของบริ ษทั ของเรา และจะเป็ นสิ่ งผลักดันให้เกิดความต่อเนื่ องและสอดคล้องของการนา
โครงการและกระบวนการต่างๆ ในการดาเนินธุรกิจมาผนวกเข้าด้วยกัน ซึ่ งถือว่าเป็ นสิ่ งที่บริ ษทั ให้ความสาคัญสู งสุ ด ในความ
มุ่งมัน่ ที่จะมีความเป็ นเลิศ ในด้านการบริ หารจัดการความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่ งแวดล้อม โดยยึดถือตามนโยบาย ดังนี้
1. ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆ
ตลอดจนการให้ความร่ วมมืออย่างเต็มที่ต่อเจ้าหน้าที่ในอันที่จะพัฒนาและปรับปรุ งข้อกาหนดต่างๆ ดังกล่าว
2. รักษาสถานที่ในการทางานให้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย สุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อม โดยยึดถือ มาตรฐานของ
การดาเนินงานที่ดีที่สุดเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
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3. ตั้งเป้ าหมายที่จะปลอดอุบตั ิเหตุจากการทางาน เนื่ องจากเราเชื่อว่าการเสี ยชีวิต การบาดเจ็บ และอุบตั ิเหตุสามารถ
ป้ องกันได้
4. มี ก ารทบทวนการปฏิ บัติการ และกระบวนการต่ างๆ อย่างต่อ เนื่ องแล้วพัฒนาโครงการที่ เหมาะสมเพื่อที่ จ ะ
สนับสนุนให้เกิดการปรับปรุ งศักยภาพของเราอย่างต่อเนื่อง
5. พนักงานของบริ ษทั ทุกคน ต้องมีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัย สุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อม ในอันที่จะ
ประพฤติให้สอดคล้องและทิศทางเดียวกันกับเจตนารมณ์ ของนโยบายนี้ โดยกาหนดให้เป็ นตัวชี้วดั ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
ที่เห็นพ้องต้องทาให้บรรลุผล
6. พนักงานทุกคน ต้องร่ วมมือและส่ งเสริ มให้คู่คา้ ผูร้ ับเหมา ที่เข้ามาทาธุรกิจกับเราต้องมีความรับผิดชอบต่อความ
ปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
7. พัฒนาและจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ที่ ปลอดภัย และเป็ นที่ ยอมรั บในด้านสิ่ ง แวดล้อม เมื่ อผลิ ต ภัณฑ์น้ ันถู กใช้อย่า ง
เหมาะสมและจะให้ขอ้ มูลที่จาเป็ นเพื่อให้บรรลุความมุ่งหวังดังกล่าว
นโยบายดังกล่าวถือเป็ นหัวใจสาคัญของกลยุทธ์และนโยบายในการปฏิ บตั ิการ ตลอดจนเป็ นกรอบของการกาหนด
แผนงานและเป้ าหมายทางธุรกิจของหน่วยงานต่างๆ และจะต้องทบทวนและติดตาม ให้นโยบายนี้ นาไปสู่ การปฏิบตั ิควบคู่ไป
กับการกาหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค และการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ ม
การปฏิบตั ิการนโยบายดังกล่าวเช่น
 การจัดอบรมความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว และความปลอดภัยใน
การใช้ การบรรจุ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ให้แก่พนักงาน ลูกค้า และ บุคคลภายนอกเช่น ชุมชน หน่ วยงาน
ราชการ เป็ นต้น
 การจัดซ้อมแผนฉุ กเฉิ น ณ สถานปฏิ บตั ิงานต่าง เช่น คลังก๊าซ โรงบรรจุก๊าซ โดยมีเจ้าหน้าที่ ภาครัฐ ตัวแทน
ชุมชนเข้าร่ วมสังเกตการณ์ตามโอกาส
 การจัดกิจกรรม 5 ส. ในสถานประกอบการ
 การให้ความรู ้ โดยจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัย
การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษทั มีการจัดกิจกรรมด้านการร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม ได้แก่
 การเข้าร่ วมและช่ วยเหลือสังคม เช่น การช่วยเหลื อผูป้ ระสบภัยน้ าท่วม การบริ จาคสิ่ งของให้แก่ชุมชน การ
บริ จาคเงินสร้างศาสนสถาน โรงเรี ยน โรงพยาบาล การเข้าร่ วมกิจกรรมรณรงค์รักษาสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
 การจัด กิ จ กรรมสร้ างจิ ต สานึ ก ในการร่ วมอนุ รัก ษ์สิ่ งแวดล้อ ม เช่ น การรณรงค์การใช้ก ารดาษที่ ใช้แล้วใน
สานักงาน เป็ นต้น
10.2 กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)
บริ ษทั ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการทากิ จกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะการ
สนับสนุนด้านการพัฒนาความเป็ นอยูข่ องชุมชนในพื้นที่ห่างไกล ให้มีความเป็ นอยูท่ ี่ดี ดังเช่น การสนับสนุนงบประมาณในการ
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จัดสร้างระบบประปาภูเขา ให้แก่ ชุมชนราษฎรบ้านสิ นไชย บ้านผาแดง บ้านสันติวนา และบ้านป่ าเกี๊ยะ ณ อ.ไชยปราการ จ.
เชียงใหม่ เพื่อให้คนในชุมชนทั้งสี่ แห่งได้มีน้ าในการใช้อุปโภค และบริ โภค โดยกิจกรรมดังกล่าว ดาเนินตามโครงการธรรมตาม
พระราชดาริ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ ที่เน้นเรื่ องการบรรเทาวิกฤติการณ์ขาดแคลนน้ า

10.3 แนวทางปฏิบัตเิ กีย่ วกับการป้ องกันการมีส่วนเกีย่ วข้ องกับการคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั มุ่งมัน่ ในการดาเนินธุรกิจภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยบริ ษทั ได้ร่วมประกาศเจตนารมย์ในเรื่ องการ
ป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน่ นอกจากนี้บริ ษทั มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม รวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุก
ฝ่ าย และได้มีการกาหนดนโยบายการปฏิ บตั ิตามต่อต้านการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ โดยได้กาหนดแนวปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการต่อต้าน
คอร์ รัปชัน่ ไว้ในคู่มือจริ ยธรรมของบริ ษทั ภายใต้หัวข้อเรื่ อง “จริ ยธรรมในการดาเนิ นธุ รกิ จ” และ “นโยบายการขัดแย้งแห่ ง
ผลประโยชน์” โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
จริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
บริ ษทั คานึงถึงความซื่อสัตย์ในการดาเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันของคู่คา้ และเจ้าหนี้ โดย
- ไม่เรี ยก ไม่รับหรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริ ตในการค้ากับคู่คา้ หรื อบุคคลภายนอก
- หลีกเลี่ยงการรับของกานัล สิ นน้ าใจ การรับเชิญไปในงานเลี้ยงสังสรรค์หรื องานเลี้ยงรับรองจากคู่คา้ ที่จดั ขึ้นให้
เป็ นการส่วนตัว หรื อหมู่คณะอย่างเฉพาะเจาะจง
- รักษาความสัมพันธ์กบั คู่คา้ ในเชิงธุรกิจด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม
นโยบายการขัดแย้งแห่งผลประโยชน์
บริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อได้กาหนดนโยบายให้พนักงานทุกคนหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะ
การยอมรับเงินหรื อสิ่ งของอื่นๆภายใต้สถานการณ์ใดๆหรื อการยอมรับสิ่ งใด ได้แก่
- ของขวัญหรื อส่วนลดที่มีมูลค่าสูง
- การเลี้ยงรับรอง
- การท่องเที่ยว
- ผลตอบแทนอื่นๆ
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการต่ อระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญต่อการที่บริ ษทั จะต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิ ทธิ ผลจึง
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการสอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน
(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่ งมี
หน้าที่ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทาการสอบทานระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งสอบทานการปฏิบตั ิงานของ
บริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการพิจารณา คัดเลือก เสนอค่าตอบแทน และเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี รวมทั้ง
พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ในกรณี ที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความ
ถูกต้องครบถ้วน
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน
เข้าร่ วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริ ษทั ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ ายบริ หาร
แล้วสรุ ปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบคือ 1. สภาพแวดล้อมการ
ควบคุม 2. การบริ หารความเสี่ ยง 3.การควบคุมการปฏิบตั ิงาน 4. ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล และ 5. ระบบการ
ติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริ ษทั ได้จดั ให้มีบุคลากร
อย่างเพียงพอที่จะดาเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่ องการติดตามควบคุมดูแลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยให้สามารถป้ องกันทรัพย์สินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจากการที่กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารนาไปใช้โดยมิ
ชอบหรื อโดยไม่มีอานาจ รวมถึงการทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว สาหรับ
การควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริ ษทั มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
11.2

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอและประสิ ทธิ ผลของระบบการควบคุมภายในโดยพิจารณาจาก
รายงานผลการตรวจสอบที่ นาเสนอโดยฝ่ ายตรวจสอบภายในและความเห็ นของผูส้ อบบัญชี รวมทั้งทาการประเมินร่ วมกับ
คณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็ น
สอดคล้องกับคณะกรรมการบริ ษทั ว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั มีความเหมาะสม
11.3

หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ที่ประชุมได้แต่งตั้ง นางจันทิรา
ศรี ม่วงพันธ์ ให้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริ ษทั โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 2 กรกฎาคม 2555 เนื่ องจากเป็ นผูม้ ี
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั จดทะเบียน เคยเข้า
รับการอบรมในหลักสู ตรที่ เกี่ ยวข้องกับการปฏิ บตั ิงานด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสู ตรการบริ หารความเสี่ ยงตาม
แนวทาง COSO ERM , หลักสู ตร Company Secretary Program และหลักสู ตรการบริ หารหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็ นต้น
จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว ทั้งนี้บริ ษทั ได้กาหนดให้การพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู ้
ดารงตาแหน่ งหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั นั้น จะต้องผ่านความเห็ นชอบหรื อได้รับอนุ มตั ิ จากที่ ประชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบ
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ข้ อ 12. รายการระหว่ างกัน
สรุ ปรายละเอียดรายการระหว่ างกันของบริ ษทั และบริ ษัทย่อ ยกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ งส าหรั บปี 2556 และ 2557
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายการระหว่างก ัน โดยเป็ นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ และมีเงื่ อนไขทางการค้าที่เป็ 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 และบริษัท
เกรท ไชน่า
มิลเลนเนียม
(ไทยแลนด์)
จากัด เป็ นกิจการ
ที่มีผ้ถู อื หุ้นใหญ่
ร่ วมกันคือ
ครอบครั ววีรบวร
พงศ์ ถือหุ้นใน
บริ ษทั รวมกัน
562.55 ล้านหุน้
หรื อคิดเป็ นร้ อย
ละ 61.22 ของทุน
จดทะเบียนและ
เรี ยกชาระแล้ว
และถือหุน้ ใน
บริ ษทั เกรทไชน่า
มิลเลนเนียม (ไทย

ยอดคงค้ าง
(พันบาท)

มูลค่ ารายการระหว่างกัน
(พันบาท)

รายได้ ขายก๊ าซ LPG และยอดลูกหนี้ การค้ า
บริ ษัท เกรท ไชน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์ )
จากัด ได้ซอื้ ก๊าซ LPG จากบริ ษัทเพื่อใช้ในส่วน
ของศูนย์อาหารของอาคารศู น ย์ ก ารค้า โดย
บริ ษัทกาหนดราคาค่าก๊าซ LPG ที่ขายให้แก่
เกรทไชน่าในราคาเดียวกันกับที่ขายให้แก่ลูกค้า
ทั่วไป
เงินประกันเพื่ อเช่ าอาคารสานักงาน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยของบริ ษัท คือ UGP ,LCR
และ SLM ได้เช่าพื้นที่อาคารสานั ก งานของ
โครงการเดอะพาลาเดียม เวิลด์ กับบริ ษัท เกรท
ไชน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์) จากัด เพื่อ ใช้
เป็ นสานักงานในการดาเนินธุรกิจ โดยสั ญ ญา
เช่าเริ่ ม 1 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม
2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจึ ง ต้ อ งช าระเงิน
ประกันการเช่าและการบริ การ ไว้เป็ นประกัน
ในการเช่าพื้นที่สานักงานดั ง กล่ า ว ทั้ งนี้ เ งิน

2557
3,463

2556
1,578

2557
903

2556
558

-

-

6,935

6,935
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ความจาเป็ นและเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกัน

อ้ างอิงหมายเหตุ
ประกอบข้ อมูลทาง
การเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการ
หมายเหตุประกอบ
ดังกล่าวเป็ นรายการค้าปกติของบริษัท
ข้ อมูลทางการเงิน ข้ อ
และมีการกาหนดราคาเช่นเดียวกับที่
36 (ก) และข้ อ 36 (ค)
บริ ษทั ขายให้แก่ลกู ค้าทั่วไป จึงเห็นว่า
รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและ
สมเหตุสมผล

หมายเหตุประกอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการ
ข้ อมูลทางการเงิน ข้ อ
วางเงินประกันเพือ่ เช่าอาคารสานักงาน
ของบริษัทและบริษทั ย่อยในการเช่าพื้นที่ 36 (ก)
สานักงานเพือ่ ใช้ในการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษทั และบริษัทย่อย เป็ นเรื่ องปกติใน
การทาสัญญาเช่าและสัญญา
บริ การพื้นที่อาคารสานักงานโดยทั่วไป
จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม
และสมเหตุสมผล

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จาก ัด (มหาชน)

บุคคล/นิตบิ ุคคลที่
เกีย่ วข้ อง

ความสั มพันธ์
ลักษณะรายการระหว่างกัน

2557
แลนด์) จากัด
รวมกัน 26.48
ล้านหุน้ หรื อคิด
เป็ นร้อยละ 97.35
ของทุนจด
ทะเบียนและเรียก
ชาระแล้ว
 บริ ษทั และบริษัท
เกรทไชน่า มิ
ลเลนเนียม (ไทย
แลนด์) จากัดมี
กรรมการร่ วมกัน
จานวน 2 ท่าน คือ
คุณวรวิทย์ วีรบวร
พงศ์ และ คุณพัช
รา วีรบวรพงศ์

ยอดคงค้ าง
(พันบาท)

มูลค่ ารายการระหว่างกัน
(พันบาท)
2556

2557

2556

ความจาเป็ นและเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกัน

อ้ างอิงหมายเหตุ
ประกอบข้ อมูลทาง
การเงิน

ประกันการเช่าและการบริ การที่ เกรทไชน่า คิด
เป็ นการคิดตามปกติในการทาสัญญาเช่า และ
สัญญาบริ การเช่นเดียวกับอาคารทั่วไป

จ่ ายค่ าเช่ า ค่ าบริ การส่ วนกลาง และยอดเจ้ าหนี้
อื่ น
เป็ นค่าเช่า ค่าบริ การส่วนกลาง และยอดเจ้าหนี้
คงค้างที่เกิดจากการที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยของ
บริ ษัท คือ UGP, LCR และ SLM ได้เ ช่า พื้ น ที่
อาคารสานักงานของบริ ษัท เกรทไชน่า มิลเลน
เนียม (ไทยแลนด์) จากัด รวมพื้นที่ 7,218.20
ตารางเมตร ค่าเช่าและค่า บริ การส่ ว นกลาง
ตารางเมตรละ 461.79 บาท ซึ่งสัญญาเช่าเริ่ ม 1
กันยายน 2555 และสิ้นสุด 31 สิงหาคม 2558
(ระยะเวลาการเช่า 3 ปี ) ณ วันที่ 1 กรกฏาคม
2557 ได้ทาสัญญาเช่า พื้ น ที่ เ พิ่ ม ในส่ ว นของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย UGP จานวน 1,830.16
ตารางเมตร รวมพื้นที่เช่า ทั้ งหมด 9,048.36

45,310

40,238

-
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-

หมายเหตุประกอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ า การเช่า ข้ อมูลทางการเงิน ข้ อ
พื้นที่สานักงานเพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจ 36 (ง)
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อ ย เป็ นการเช่า
พื้นที่เพื่อใช้ดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษั ท
และบริ ษัทย่อย อัตราค่าเช่า และค่าบริการ
ที่บริ ษัท เกรทไชน่า
มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์) จ ากัด คิด กับ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยก็เป็ นอัตราค่าเช่าที่
ต่ากว่าอาคารสานักงานที่ อ ยู่ ใ นบริ เวณ
ใกล้เคียงกัน อีกทั้งอาคารสานักงานเดิมที่
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยเช่าพื้นที่จากบริ ษัท
พรหมมหาราชพั ฒ นาที่ ดิ น จ ากัด ซึ่ง
สิ้นสุดการเช่าในวันที่ 31 สิงหาคม 2555
ไม่สามารถขยายพื้นที่ได้จากการขยายตัว

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จาก ัด (มหาชน)

บุคคล/นิตบิ ุคคลที่
เกีย่ วข้ อง

ความสั มพันธ์

ยอดคงค้ าง
(พันบาท)

มูลค่ ารายการระหว่างกัน
(พันบาท)

ลักษณะรายการระหว่างกัน

2557

2556

2557

2556

ตารางเมตร ค่าเช่า และค่า บริ การส่ ว นกลาง
ตารางเมตรละ 417.38 บาท ซึ่งสัญญาเช่าเริ่ ม 1
กรกฎาคม 2557 ถึง 31 สิงหาคม 2558 เพื่อ ใช้
เป็ นสานักงานในการดาเนินธุรกิจ โดยอัตราค่า
เช่าอาคารและค่าบริ การเป็ นอัตราที่ต่ากว่าอัตรา
ค่าเช่าสานักงานในพื้นที่ใกล้เคียงกัน

ค่ าใช้ จ่ายอื่ นและยอดเจ้ าหนี้ อื่น
เป็ นค่าใช้จ่ายอื่นและยอดเจ้าหนี้อื่นที่เ กิด จาก
การที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ใช้บริ การบริษทั
เกรทไชน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์) จากัด ใน
หลายบริ การ ทั้งนี้คา่ บริ การที่ เกรทไชน่า คิดแก่
บริ ษัทและบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ นค่า บริ การที่ ค ิด
เช่นเดียวกันกับที่ เกรทไชน่า คิดกับลูกค้าทัว่ ไป

ความจาเป็ นและเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกัน

อ้ างอิงหมายเหตุ
ประกอบข้ อมูลทาง
การเงิน

ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ในเรื่ องของ
บุคคลากรและพื้นที่ใช้สอย โดยที่อาคาร
สานักงานโครงการเดอะพาลาเดียม เวิลด์
สามารถรองรั บพื้นที่ใช้สอยของบริ ษั ท
และบริ ษัทย่อยในระยะยาวได้ คณะกรรม
การตรวจสอบจึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
16,141

4,194

3,031

934

หมายเหตุประกอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า การ ที่ ข้ อมูลทางการเงิน ข้ อ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยใช้บริ การของบริษทั 36 (ก) และข้ อ 36 (ง)
เกรทไชน่า มิลเลนเนี ย ม (ไทยแลนด์ )
จากัด เป็ นการใช้บริ การในธุรกิจปกติของ
บริ ษัท เกรทไชน่า มิ ล เลนเนี ย ม (ไทย
แลนด์) จากัด และค่าบริ การที่บริ ษทั เกรท
ไชน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์) จากัดคิด
แก่บริ ษัทก็เป็ นค่าบริ การที่บริ ษัท เกรทไช
น่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์) จากัดคิดกับ
ลูกค้าทั่ ว ไปจึ ง มี ค วามเห็ น ว่ า รายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและมีค วาม
เหมาะสม
หมายเหตุประกอบ
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จาก ัด (มหาชน)

บุคคล/นิตบิ ุคคลที่
เกีย่ วข้ อง

ความสั มพันธ์

ยอดคงค้ าง
(พันบาท)

มูลค่ ารายการระหว่างกัน
(พันบาท)

ลักษณะรายการระหว่างกัน
จ่ ายค่ าไฟฟ้ าและค่ าน้ าและเจ้ าหนี้ อื่น
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยชาระค่าไฟฟ้ าและค่า น้ า
ซึ่งเกิดจากการใช้ไฟฟ้ าและน้าในสานักงานของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ทั้งนี้คา่ ไฟฟ้ าและค่านา้ ที่
บริ ษัท เกรทไชน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์ )
จากัด คิดกับบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ นการคิด
ตามที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยใช้จ ริ ง และเป็ น
อัตราเดียวกับที่บริ ษัท เกรทไชน่า มิลเลนเนียม
(ไทยแลนด์) จากัดคิดกับผู้เช่า พื้ น ที่ ร ายอื่ น ๆ
ภายในอาคาร

ค่ าเช่ า และค่ าบริ การอาคารสานั ก งานจ่ าย
ล่ วงหน้ า
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะต้องชาระค่า เช่า และ
ค่าบริ การส่วนกลางล่วงหน้าให้แก่บริ ษัท เกรท
ไชน่า มิลเลนเนี ย ม (ไทยแลนด์ ) จ ากัด ซึ่ง
เป็ นไปตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ ก ารพื้ น ที่
อาคารสานักงาน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย คือ UGP,LCR,
SLM ได้ต่อสัญญาการเช่าพื้นที่อาคารสานักงาน

2557
1,350

2556
1,750

2557
129

2556
221

-

-

170,236

67,064
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ความจาเป็ นและเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกัน

อ้ างอิงหมายเหตุ
ประกอบข้ อมูลทาง
การเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า บริ ษั ท ข้ อมูลทางการเงิน ข้ อ
และบริ ษัทย่อยจ่ายชาระค่าไฟฟ้ าและค่า 36 (ก) และข้ อ 36 (ง)
น้าให้แก่บริ ษัท เกรทไชน่า มิลเลนเนี ย ม
(ไทยแลนด์)จากัดตามที่บริ ษัทและบริษทั
ย่อยใช้จริ งและอัตราค่าไฟฟ้ าและค่าน้า ที่
บริ ษัท เกรทไชน่า มิ ล เลนเนี ย ม (ไทย
แลนด์) จากัดคิดกับ บริ ษั ท ก็เ ป็ นอั ต รา
เดียวกันกับที่บริ ษัท เกรทไชน่า มิ ล เลน
เนียม (ไทยแลนด์) จากัด คิดกับผู้เช่าพืน้ ที่
รายอื่นๆภายในอาคารจึงเห็นว่ า รายการ
ดั ง ก ล่ า ว มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตุสมผล
คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า บริ ษั ท หมายเหตุ ป ระกอบ
และบริ ษั ท ย่ อ ย จ่ า ยช า ระค่า เ ช่า แล ะ ข้ อมูล ทางการเงิน ข้อ
ค่าบริ การส่ ว นกลางอาคารสานั ก งาน 36 (ก)
ล่วงหน้าให้แก่ บริ ษัท เกรทไชน่า มิลเลน
เนียม (ไทยแลนด์) จากัด ซึ่งเป็ นไปตาม
สัญญาเช่าและสัญญาบริ การพื้นที่อาคาร
สานักงาน รายการดั ง กล่ า วจึ ง มี ค วาม
เหมาะสมและสมเหตุสมผล

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จาก ัด (มหาชน)

บุคคล/นิตบิ ุคคลที่
เกีย่ วข้ อง

ความสั มพันธ์

ยอดคงค้ าง
(พันบาท)

มูลค่ ารายการระหว่างกัน
(พันบาท)

ลักษณะรายการระหว่างกัน

2557

2556

2557

รวมพื้นที่ 9,048.36 ตารางเมตร รวมค่าเช่าและ
ค่าบริ การส่วนกลาง ตารางเมตรละ 417.38 และ
มีการจ่ายค่าเช่าล่ว งหน้ า ตามสั ญ ญาสาหรั บ
ระยะเวลาเช่า 1 กันยายน 2558 และสิ้นสุด 31
สิงหาคม 2561 (ระยะเวลาการเช่า 3 ปี )

ส่ วนที่ 2 – ข้อ 12 รายการระหว่ างกัน – หน้า 140

2556

ความจาเป็ นและเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกัน

อ้ างอิงหมายเหตุ
ประกอบข้ อมูลทาง
การเงิน

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จาก ัด (มหาชน)

บุคคล/นิตบิ ุคคลที่
เกีย่ วข้ อง

ความสั มพันธ์
ลักษณะรายการระหว่างกัน

2.บริ ษทั พรหม
 บริ ษทั และบริษัท รายได้ ขายก๊ าซ LPG และยอดลูกหนี้ การค้ า
บริ ษั ท พรหมมหาราชพั ฒ นาที่ ดิ น จ ากัด
มหาราชพัฒนาที่ดนิ
พรหมมหาราช
จากัด (“พรหม”)
พัฒนาที่ดิน เป็ น (“พรหม”) ได้ซอื้ ก๊าซ LPG จากบริ ษัทเพือ่ ใช้ใน
ประกอบธุรกิจ
กิจการที่มีผถ้ ู ือหุน้ ส่วนของศูนย์อาหารของอาคารศูนย์การค้าและ
พัฒนา
ใหญ่ ร่ วมกันคือ ครั วของโรงแรมซึ่งพรหมดาเนินกิจการอยู่ โดย
อสังหาริ มทรัพย์
ครอบครั ววีรบวร บริ ษัทกาหนดราคาค่าก๊าซ LPG ที่ ข ายให้ แ ก่
และธุรกิจโรงแรม
พรหมในราคาเดียวกันกับที่ ข ายให้ แ ก่ลู ก ค้า
พงศ์ ถือหุ้นใน
ทั่วไป
บริ ษทั รวมกัน
562.55 ล้านหุน้
หรื อคิดเป็ นร้ อย เงินประกันเพื่ อเช่ าอาคารสานักงาน
ละ 61.22 ของทุน บริ ษัทและบริ ษัทย่อยของบริ ษัท คือ UGP ,LCR
จดทะเบียนและ และ SLM ได้เช่าพื้นที่อาคารสานั ก งานของ
บริ ษัท พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จากัด เพือ่ ใช้
เรี ยกชาระแล้ว
เป็ นสานักงานในการดาเนินธุรกิจ บริ ษั ท และ
และถือหุน้ ใน
บริ ษัทย่อยจึงต้องชาระเงินประกัน เพื่อเช่าอาคาร
พรหม รวมกัน
สานั ก งานไว้ เ ป็ นประกัน ในการเช่า พื้ น ที่
961,000 หุ้นคิด
เป็ นร้อยละ 87.36 สานักงานดังกล่าว โดยบริ ษัท พรหมมหาราช
พัฒนาที่ดิน จากัด กาหนดอั ต ราการวางเงิน
ของทุนจด
ทะเบียนและเรียก ประกันอาคารที่บริ ษัท UGP, LCR และ SLM
จะจ่ายชาระเท่ากับ 1 เดือน ซึ่งตามปกติบริ ษัท
ชาระแล้ว
 บริ ษทั และพรหม พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จากัด กาหนดอัตรา
เงินประกันอาคารเท่ากับค่าเช่า 2 เดือน ทั้งนีเ้ งิน
มีกรรมการ

มูลค่ ารายการระหว่างกัน
(พันบาท)
2557
2556
8,314
7,076

-

-

ยอดคงค้ าง
(พันบาท)
2557
1,749

2556
1,284

1,932

1,932
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ความจาเป็ นและเหมาะสมของ
รายการระหว่างกัน

อ้ างอิงหมายเหตุประกอบข้อมูล
ทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
หมายเหตุประกอบข้อ มูลทาง
รายการดังกล่าวเป็ นรายการค้าปกติ การเงินข้อ 36 (ก) และข้ อ 36 (ค)
ของบริษัทและมีการกาหนดราคา
เช่นเดียวกับทีบ่ ริษัทขายให้แก่
ลูกค้าทั่วไป จึงเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสมและ
สมเหตุสมผล

หมายเหตุประกอบข้อมูลทาง
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
การวางเงินประกันเพือ่ เช่าอาคาร
การเงินข้อ 36 (ก)
สานักงานของบริษัทและบริษทั
ย่อยในการเช่าพื้นที่สานักงานเพือ่
ใช้ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั
และบริษัทย่อย เป็ นเรื่ องปกติใน
การทาสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร
สานักงานโดยทั่วไป อีกทั้งอัตรา
เงินประกันทีบ่ ริษัท พรหมมหาราช
พัฒนาที่ดิน จากัด คิดกับบริษัทและ
บริ ษทั ย่อยก็เป็ นอัตราต่ากว่าที่
พรหมคิดกับผู้เช่ารายอื่นภายใน
อาคารเดียวกัน จึงเห็นว่ารายการ

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จาก ัด (มหาชน)

บุคคล/นิตบิ ุคคลที่
เกีย่ วข้ อง

ความสั มพันธ์
ลักษณะรายการระหว่างกัน
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
คุณสุทธิพงศ์ วสุ
วณิชพันธ์ ดารง
ตาแหน่งเป็ น
กรรมการบริ หาร
และ ผู้บริ หาร
ของบริษัท

มูลค่ ารายการระหว่างกัน
(พันบาท)
2557
2556

ยอดคงค้ าง
(พันบาท)
2557

2556

ประกันการเช่าที่บริ ษัท พรหมมหาราชพัฒนา
ที่ดิน จากัด คิดเป็ นการคิดตามปกติในการท า
สัญญาเช่าเช่นเดียวกับอาคารทั่วไป นอกจากนี้
อัตราการวางเงินประกันการเช่าก็เป็ นอัตราต่ า
กว่าที่บริ ษัท พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จากัด
คิดกับ ผู้เ ช่า รายอื่ น ภายในอาคารเดี ย วกัน
อย่างไรก็ดี บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้สิ้นสุดการ
เช่าพื้นที่อาคารสานั ก งานกับ บริ ษั ท พรหม
มหาราชพัฒนาที่ดิน จากัด ในวันที่ 31 สิงหาคม
2555 โดยยังคงการเช่าพื้นที่ห้องเก็บ เอกสาร
บางส่วน ดังนั้น เงินประกันการเช่าที่คงค้างอยู่
จึงเป็ นเงินประกันการเช่าในส่วนของการเช่า
พื้นที่ห้องเก็บเอกสารดังกล่าว
จ่ ายค่ าเช่ า ค่ าบริ การส่ วนกลาง และยอดเจ้ าหนี้
อื่ น
เป็ นค่าเช่าและค่าบริ การส่ ว นกลางและยอด
เจ้าหนี้อื่นที่เกิดจากการที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ของบริ ษัท คือ UGP, LCR และ SLM ได้ เ ช่า
พื้นที่ห้องเก็บเอกสารของบริ ษัท พรหมมหาราช
พัฒนาที่ดิน รวมพื้นที่ 877.43 ตารางเมตร ค่า
เช่าอยู่ในช่วงตารางเมตรละ 229.66 – 350.00

ความจาเป็ นและเหมาะสมของ
รายการระหว่างกัน

อ้ างอิงหมายเหตุประกอบข้อมูล
ทางการเงิน

ดังกล่าวมีความเหมาะสมและ
สมเหตุสมผล

3,056

3,056

236
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236

คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า หมายเหตุประกอบข้อมูลทาง
การเช่าพื้นที่เพื่อการจัดเก็บเอกสาร การเงินข้อ 36 (ก) และข้ อ 36 (ง)
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เป็ นการ
เช่าพื้นที่เพื่อใช้ดาเนิน ธุ ร กิจ ปกติ
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อ ย แม้ ว่ า
อัตราค่าเช่าที่บริ ษัท พรหมมหาราช
พัฒนาที่ดิน จากัด คิดกับบริษทั และ
บริ ษัทย่อยก็เป็ นอัตราค่า เช่า ที่ สูง

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จาก ัด (มหาชน)

บุคคล/นิตบิ ุคคลที่
เกีย่ วข้ อง

ความสั มพันธ์
ลักษณะรายการระหว่างกัน

มูลค่ ารายการระหว่างกัน
(พันบาท)
2557
2556

ยอดคงค้ าง
(พันบาท)
2557

เพื่อใช้จัดเก็บเอกสารของบริ ษัทและบริ ษทั ย่อย
โดยอัตราค่าเช่ายังคงเป็ นอัตราเดิม

2556

ความจาเป็ นและเหมาะสมของ
รายการระหว่างกัน
กว่าอาคารที่อยู่ในบริ เวณใกล้เคียง
กัน แต่เมื่อพิจารณาถึงขนาดพื้นทีท่ ี่
มีขนาดเพียงพอกับพื้น ที่ ที่ บ ริ ษั ท
และบริ ษั ท ย่ อ ยต้ อ งการใช้แ ล้ ว
ขนาดพื้ น ที่ อ าคารอื่ น ๆบริ เว ณ
ใกล้เคียงกันนั้นมีขนาดเล็กกว่าไม่
เหมาะสม ประกอบกับ บริ ษั ท
พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จากัดได้
ให้ข้อเสนอที่ดีกว่าอาคารอื่ น ๆใน
บริ เ วณ ใกล้ เคี ย ง ด้ า นบริ กา ร
ส่วนกลาง เช่น ให้สิทธิการจอดรถ
ในจานวนที่มากกว่าและหากบริษทั
มีความต้องการที่จอดรถเกินสิทธิที่
ได้ บริ ษัท พรหมมหาราชพั ฒ นา
ที่ดิน จากัดก็คดิ ในอัตราที่ถู ก กว่ า
อาคารอื่นมาก และคิด ค่า บริ การ
นอกเวลาทาการในอัตราเดียวกับใน
เวลาทาการ เป็ นต้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงเห็นว่ารายการดังกล่าว
มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
และมีราคาที่เหมาะสม
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อ้ างอิงหมายเหตุประกอบข้อมูล
ทางการเงิน

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จาก ัด (มหาชน)

บุคคล/นิตบิ ุคคลที่
เกีย่ วข้ อง

ความสั มพันธ์
ลักษณะรายการระหว่างกัน
ค่ าใช้ จ่ายอื่ นและยอดเจ้ าหนี้ อื่น
เป็ นค่าใช้จ่ายอื่นและยอดเจ้าหนี้อื่นที่เ กิด จาก
การที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ใช้บริ การโรงแรม
ของบริ ษัท พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จากัด ใน
หลายบริ การ เช่น บริ ษั ท ให้ บ ริ ษั ท พรหม
มหาราชพัฒนาที่ดิน จ ากัด จั ด เตรี ยมอาหาร
กลางวันให้แก่พนักงานของบริ ษัทและบริ ษั ท
ย่อยในวันทางาน การเลี้ยงรั บรองลู ก ค้า ของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยที่ห้องอาหารโรงแรมของ
พรหม การจองห้ อ งพั ก โรงแรมของบริ ษั ท
พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จากัด ให้ก ับ ลู ก ค้า
ของบริ ษั ท และบริ ษั ทย่ อ ย เป็ นต้ น ทั้ งนี้
ค่าบริ การที่บริ ษัท พรหมมหาราชพัฒนาที่ ดิ น
จากัดคิดกับบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เป็ นค่าบริการ
ที่คดิ เช่นเดียวกันกับที่บริ ษัท พรหมมหาราช
พัฒนาที่ดิน จากัด คิดกับลูกค้าทั่วไป

มูลค่ ารายการระหว่างกัน
(พันบาท)
2557
2556
3,167
6,983

ยอดคงค้ าง
(พันบาท)
2557
166
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2556
291

ความจาเป็ นและเหมาะสมของ
รายการระหว่างกัน

อ้ างอิงหมายเหตุประกอบข้อมูล
ทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า หมายเหตุประกอบข้อมูลทาง
การที่ บ ริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยใช้ การเงินข้อ 36 (ก) และข้ อ 36 (ง)
บริ การโรงแรมของบริ ษัท พรหม
มหาราชพัฒนาที่ดิน จากัด ในเรื่ อง
การจัดเตรี ยมอาหารให้แก่พนักงาน
กา ร เลี้ ย งรั บ ร องลู กค้ า ก า ร
ให้บริ การห้องพักให้แก่ลูกค้า และ
บริ การอื่นๆนั้น เป็ นการใช้บริ การ
ในธุรกิจปกติ ข องบริ ษั ท พรหม
มหาราชพั ฒ นาที่ ดิ น จ ากัด ซึ่ ง
ประกอบธุ ร กิจ ศู น ย์ ก ารค้า และ
โรงแรม และค่า บริ การที่ บ ริ ษั ท
พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิ น จ ากัด
คิด แก่บ ริ ษั ท ก็เ ป็ นค่า บริ การ ที่
บริ ษัท พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิ น
จ ากั ด คิ ด กับ ลู ก ค้า ทั่ วไป จึ ง มี
ความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุ สมผลและราคามี ค วา ม
เหมาะสม

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จาก ัด (มหาชน)

11.2 นโยบายหรื อ แนวโน้มการทารายการระหว่ างกัน
บริษทั และบริษทั ย่อยคาดว่าในอนาคตจะยังคงมีรายการระหว่า งกัน เกิดขึ้ นอี ก ซึ่ง เป็ นไปตามลักษณะการ
ประกอบธุรกิจปกติ ได้แก่ การขายก๊าซ LPG ให้แก่เ กรทไชน่ าและพรหมเพื่อใช้ในกิจการศูนย์การค้าและโรงแรม การ
จ่ ายค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ให้ก ับเกรทไชน่ า และการใช้บริการจัดเตรีย มอาหารและบริ การอื่ น ๆของเกรทไชน่ า แต่
สาหรับการจ่ ายค่าสาธารณูปโภคและการใช้บริการจัดเตรียมอาหารกับพรหม คาดว่าจะไม่ มี อีกต่อไปเนื่ องจากบริ ษ ัท
และบริษทั ย่อยได้ยา้ ยสานักงานและสิ้นสุดสัญญาเช่าพื้นทีอ่ าคารกับพรหมแล้ว ในวันที่ 31 สิงหาคม 2555
ทัง้ นี้ บริษทั มีการกาหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เ หมาะสม
และเป็ นธรรม โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ ของบริษทั เป็ นสาคัญ รวมทัง้ มีคณะกรรมการตรวจสอบให้ ความเห็ นในการ
ทารายการดังกล่าว
สาหรับในอนาคตหากมีรายการลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอีก บริษทั มีนโยบายให้สามารถดาเนิ นการได้แ ละจะ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
การเช่าพื้นทีส่ านักงานของเกรทไชน่ าเป็ นการเช่าพื้นทีเ่ พื่อใช้เป็ นทีต่ ง้ ั สานักงานของบริ ษ ัทและบริ ษ ัทย่ อย
ทัง้ นี้ เมื่อสัญญาเช่าหมดอายุลงบริษทั อาจต่ออายุสญั ญาเช่ากับเกรทไชน่ าต่อไป อย่างไรก็ตามบริ ษ ัทจะให้ ผูร้ ับผิ ดชอบ
นาเสนอรายละเอียดพื้นทีแ่ ละราคาค่าเช่าของอาคารส านั กงานให้ เ ช่าอื่ น ที่อยู่ ใ กล้เ คีย งกับอาคารที่บริ ษ ัทเช่ามา
เปรียบเทียบเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและราคาทีเ่ หมาะสมต่อไป
สาหรับการเช่าพื้นทีอ่ าคารสานักงานกับพรหมนั้นได้สนิ้ สุดลง ในวันที่ 31 สิ ง หาคม 2555 โดยบริ ษ ัทยัง คง
การเช่าพื้นทีห่ ้องเก็บเอกสารบางส่วนเท่านั้น
ทัง้ นี้ บริษทั และบริษทั ย่อยไม่มีนโยบายทีจ่ ะกูยื้ มหรือให้กยืู ้ มเงินกับบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง ในอนาคต
อย่างไรก็ตามในอนาคตอาจมีการกูยื้ มเงินระหว่างกันของบริษทั และบริษทั ย่อยเกิดขึ้นอีก เพื่ อใช้ใ นการดาเนิ นธุ รกิจ
ตามความจาเป็ น โดยจะมีการทาสัญญาระหว่างกันและกาหนดเงื่อนไขทีช่ ัดเจนและเป็ น ธรรม เพื่ อประโยชน์ สู ง สุ ด
ภายในกลุ่มบริษทั
ทัง้ นี้ รายการระหว่างกันทีอ่ าจก่อให้เ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทอี่ าจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการ
บริษทั จะปฏิบ ัติให้เ ป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพ ย์ แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ แ ละข้อบัง คับ ประกาศ คาสัง่ หรื อ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบ ัติตามข้อกาหนดเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมู ลการ
ทารายการเกีย่ วโยงและการได้มาหรือจาหน่ ายทรัพย์สินของบริษทั และบริ ษ ัทย่ อย รวมทั้ง ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินทีก่ าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
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บริษทั สยามแก๊สแอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้ อ มูลทางการเงินทีส่ าคัญ
13.1 ผู้สอบบัญชี
ปี

ชื่ อผู้สอบบัญชี

2555
2556
2557

นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ช ัย
นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ช ัย
นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ช ัย

ผู้สอบบัญชี
บริ ษทั ผู้สอบบัญชี
อนุญาตเลขที่
4526
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เ ฮ้าส์คเู ปอร์ส เอบีเ อเอส จากัด
4526
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เ ฮ้าส์คเู ปอร์ส เอบีเ อเอส จากัด
4526
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เ ฮ้าส์คเู ปอร์ส เอบีเ อเอส จากัด

13.1.1 สรุปรายงานการตรวจสอบของผู ้สอบบัญชีปี 2555 ถึงปี 2557
ปี 2555
ผู ้สอบบัญชีได้ปฏิบ ัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป โดยให้ ความเห็ นว่า งบการเงิ น รวม
และงบการเงินเฉพาะบริษทั ข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน เฉพาะบริ ษ ัทของบริ ษ ัท สยามแก๊ส
แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และของเฉพาะบริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมี คลั ส์ จ ากัด
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และผลการดาเนิ นงานรวมและผลการดาเนิ นงานเฉพาะบริษ ัท และกระแส
เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั สาหรับปี สิ้นสุดวัน เดี ย วกัน โดยถู กต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ปี 2556
ผู ้สอบบัญชีได้ปฏิบ ัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป โดยให้ ความเห็ นว่า งบการเงิ น รวม
และงบการเงินเฉพาะบริษทั ข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน เฉพาะบริ ษ ัทของบริ ษ ัท สยามแก๊ส
แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และของเฉพาะบริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมี คลั ส์ จ ากัด
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และผลการดาเนิ นงานรวมและผลการดาเนิ นงานเฉพาะบริษ ัท และกระแส
เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั สาหรับปี สิ้นสุดวัน เดี ย วกัน โดยถู กต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ปี 2557
ผู ้สอบบัญชีได้ปฏิบ ัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป โดยให้ ความเห็ นว่า งบการเงิ น รวม
และงบการเงินเฉพาะบริษทั ข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน เฉพาะบริ ษ ัทของบริ ษ ัท สยามแก๊ส
แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และของเฉพาะบริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมี คลั ส์ จ ากัด
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และผลการดาเนิ นงานรวมและผลการดาเนิ นงานเฉพาะบริษ ัท และกระแส
เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั สาหรับปี สิ้นสุดวัน เดี ย วกัน โดยถู กต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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บริษทั สยามแก๊สแอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)
13.1.2 การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีทสี่ าคัญ
การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีที่สาคัญปี 2555
-ไม่ม-ี
การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีที่สาคัญปี 2556
บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน) และบริษ ัทย่อยได้เ ริ่มปฏิบ ัติตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเ งินได้ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตัง้ แต่ว ันที่ 1 มกราคม 2556 โดยมีผลต่อ
งบการเงินทาให้ต ้องรับรูส้ ินทรัพย์และหนี้ สินภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชีจ ากเดิ ม ที ่ไ ม่ ต อ้ ง รั บรู ้ และค่าใช้จ่ าย
ภาษีเ งินได้สาหรับงวดจากเดิ ม ที่ ค่ าใช จ้ ่ ายภ าษี เ งิ น ได้ สาห รั บง ว ดคาน วณจ ากอั ต ราภ าษี ตามกฎหมาย
ภาษีอากรทีม่ ีผลบังคับใช้อยู่ในประเทศทีก่ ลุ่มบริษ ัทได้ดาเนิ นงานและเกิดกาไรทางภาษี ทจี่ ะต้องจ่ ายชาระภาษีแ ก่
หน่ วยงานภาษีอากรของแต่ละประเทศ ปรั บเปลี่ยนเป็ น ค่าใช้จ่ ายภาษีเ งินได้สาหรับงวดจะประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ ายภาษีเ งินได้สาหรับงวดซึ่ง คานวณตามหลักเกณฑ์ขา้ งต้นและเพิ่มเติมด้ วยรายการเคลื่อนไหวในระหว่ าง
งวดของสิ นทรัพย์และหนีสิ้ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษทั ฯ ต้องใช้วธิ ีปรับปรุงย้อนหลังซึ่งเป็ นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ผลของการบันทึกรายการดังกล่าวมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 (ณ วันที่ 1 มกราคม 2555) และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 รวมทัง้ งบกาไรขาดทุนรวม สาหรับ
ปี สนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ทีแ่ สดงเปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
และงบกาไรขาดทุนรวม ส าหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ข้อ 4.1
การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีที่สาคัญปี 2557
-ไม่ม-ี
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บริษทั สยามแก๊สแอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)
ตารางสรุ ปงบการเงิน
บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน) และบริษ ัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หน่ วย : พันบาท

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวีย น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น-สุทธิ
สินค้าคงเหลือ -สุทธิ
สินทรั พย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพ ย์ หมุนเวีย น
สิ นทรัพย์ ไม่หมุนเวีย น
เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กจิ การ
ที่เกีย่ วข้องกัน-สุทธิ
อสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุน -สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
ค่าความนิยม
สินทรั พย์ไม่มีตัวตนอื่น -สุทธิ
สินทรั พย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ
สินทรั พย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพ ย์ ไม่หมุนเวีย น
รวมสิ นทรัพ ย์

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555
(ปรั บใหม่)
จานวน
%

จานวน

%

จานวน

%

1,461,277
2,876,347
8,143,195
132,286
12,613,105

5.20
0.00
10.24
28.99
0.47
44.90

1,689,573
4,703,771
5,250,055
403,934
12,047,333

5.71
0.00
15.89
17.73
1.37
40.70

1,956,407
252,387
4,013,995
3,535,405
263,483
10,021,677

6.93
0.89
14.21
12.52
0.93
35.48

804
200

0.00
0.00

170,601
200

0.58
0.00

109,328
200

0.39
0.00

-

0.00

35,746

0.12

110,204

0.39

25,742
12,860,754
1,537,801
19,524
149,944
887,137
15,481,906
28,095,011

0.09
45.78
5.47
0.07
0.53
3.16
55.10
100.00

21,601
14,435,272
1,537,801
273,072
235,254
845,207
17,554,754
29,602,087

0.07
48.77
5.19
0.92
0.79
2.86
59.30
100.00

1,030
15,120,856
1,537,801
233,986
303,600
804,604
18,221,609
28,243,286

0.01
53.54
5.44
0.83
1.07
2.85
64.52
100.00
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พ.ศ. 2557

บริษทั สยามแก๊สแอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน) และบริษ ัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555
(ปรั บใหม่)
จานวน
%

พ.ศ. 2557

จานวน

%

จานวน

%

7,585,073
4,181,482
202,783

27.00
14.88
0.72

7,337,962
3,123,712
285,775

24.79
10.55
0.97

6,346,724
3,750,633
265,829

22.47
13.28
0.94

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ ถื อหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวีย น
เงินกูย้ ืมระยะสั้น จากสถาบันการเงิน -สุทธิ
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของเงินกูร้ ะยะยาวที่ถึ งกาหนดชาระภายในหนึ่งปี สุทธิ
ส่วนของหนี้ สินตามสัญ ญาเช่าทางการเงินที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี -สุทธิ
ส่วนของหุ้นกูท้ ี่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี -สุทธิ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวีย น

50,557

0.18

33,283

0.11

-

0.00

173,274
95,229
12,288,398

0.00
0.62
0.34
43.74

1,499,675
179,499
123,430
12,583,336

5.07
0.61
0.42
42.52

1,499,783
82,554
38,984
11,984,507

5.31
0.29
0.14
42.43

หนีส้ ิ นไม่หมุนเวีย น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน -สุทธิ
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการที่เกีย่ วข้องกัน
หนี้สินตามสั ญญาเช่าทางการเงิน -สุทธิ
หุ้นกู-้ สุทธิ
เจ้าหนี้เงินมัดจาค่าถังแก๊ส
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่หมุนเวีย น
รวมหนีส้ ิ น

740,075
3,000
34,459
4,487,918
3,021,470
85,227
97,977
15,149
8,485,275
20,773,673

2.63
0.01
0.12
15.97
10.75
0.31
0.35
0.06
30.20
73.94

779,116
3,000
813
2,994,673
3,805,016
117,407
213,670
21,472
7,935,167
20,518,503

2.63
0.01
0.00
10.12
12.85
0.40
0.72
0.07
26.80
69.32

536,499
3,000
2,795,945
4,021,668
127,404
387,770
17,430
7,889,716
19,874,223

1.91
0.01
0.00
9.90
14.24
0.45
1.37
0.06
27.94
70.37
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บริษทั สยามแก๊สแอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน) และบริษ ัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555
(ปรั บใหม่)
จานวน
%
ส่ วนของผู้ ถื อหุ้น
ทุนจดทะเบีย น-หุ้นสามัญ
ทุนที่ออกและชาระแล้ว-หุ้นสามัญ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
- สารองตามกฎหมาย
- สารองหุ้นทุนซือ้ คืน
- ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
-ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
-ผลต่างจากการซือ้ สินทรั พย์จากการรวมกิจการ
ภายใต้กลุ่มกิจการเดียวกัน
-ผลต่างจากการรวมส่วนได้เสีย จากการรวมกิจการ
ภายใต้กลุ่มกิจการเดียวกัน
-ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
-ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่ยังไม่เกิดขึ้น
รวมส่ วนของผู้ ถื อหุ้นบริษัทใหญ่
หุ้นทุนซือ้ คืน
รวมส่ วนของผู้ ถื อหุ้นบริษัทใหญ่-สุ ทธิ
รวมส่วนได้เ สียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ ถื อหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ ถื อหุ้น

จานวน

พ.ศ. 2557
%

จานวน

%

950,000

3.38

918,932

3.10

918,932

3.25

950,000
1,874,482

3.38
6.67

918,932
1,874,482

3.10
6.33

918,932
1,874,482

3.25
6.64

162,089
272,143
4,563,092

0.58
0.97
16.24

162,089
5,873,078

0.55
0.00
19.84

162,089
4,744,532

0.57
0.00
16.80

248,355
(609,037)

0.88
(2.17)

248,355
(609,037)

0.84
(2.06)

968,415
(609,037)

3.43
(2.16)

22,583

0.08

22,583

0.08

22,583

0.08

77,556
-

0.28
0.00

505,528
(20,462)

1.71
(0.07)

175,627
-

0.62
0.00

7,561,263
(272,143)
7,289,120

26.91
(0.97)
25.94

8,975,548
8,975,548

30.32
0.00
30.32

8,257,623
8,257,623

29.23
0.00
29.23

32,218

0.12

108,036

0.36

111,440

0.40

7,321,338
28,095,011

26.06
100.00

9,083,584
29,602,087

30.68
100.00

8,369,063
28,243,286

29.63
100.00
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บริษทั สยามแก๊สแอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน) และบริษ ัทย่อย
งบกาไรขาดทุนรวม
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2555
(ปรั บใหม่)
จานวน
รายได้ จากการดาเนินงาน
รายได้จากการขาย
รายได้คา่ ขนส่ง
รายได้คา่ บริ การ
กาไรจากการซือ้ ธุรกิจ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงาน
ต้นทุนขายและบริ การ
ต้นทุนขนส่ง
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ส่วนแบ่ งขาดทุนจากกิจการร่ วมค้า
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่ อนต้ นทุนทางการเงิน
และภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน) สุ ทธิส าหรับปี
ส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เ สียที่ไม่มีอานาจควบคุม

พ.ศ. 2556
%

จานวน

พ.ศ. 2557
%

จานวน

%

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

97.65
1.29
0.19
0.0
0.87
100.00

64,308,123
623,659
89,562
531,234
725,043
66,277,621

97.03
0.94
0.14
0.80
1.09
100.00

61,177,300
421,259
160,256
398,225
62,157,040

98.42
0.68
0.26
0.00
0.64
100.00

(44,815,304)
(448,371)
(926,467)
(46,190,142)

(93.85)
(0.94)
(1.94)
0.0
(96.73)

(62,217,393)
(464,498)
(1,231,355)
(10,246)

(93.87)
(0.70)
(1.85)
(0.02)

(60,589,172)
(335,268)
(1,223,976)
(7,273)

(97.48)
(0.54)
(1.97)
(0.01)

(63,923,492)

(96.44)

(62,155,689)

100.00

1,561,734
(434,279)
(324,144)
803,311

3.27
(0.91)
(0.68)
1.68

2,354,129
(494,063)
(211,280)
1,648,786

3.56
(0.75)
(0.32)
2.49

1,351
(440,682)
(98,000)
(537,331)

0.00
(0.71)
(0.16)
(0.87)

823,556
(20,245)

1.72
(0.04)

1,602,263
46,523

2.42
0.07

(514,304)
(23,027)

(0.83)
(0.04)

ส่ วนที่ 3 – ข้อ 13 ข้อมู ลทางการเงินที่สาคัญ หน้า 151

บริษทั สยามแก๊สแอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน) และบริษ ัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555
(ปรั บใหม่)
กาไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปี
กาไร (ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น :
-ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
-ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
-ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
-ผลกระทบทางภาษีที่เกีย่ วข้องกับกาไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี
การแบ่ งปั นกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เ สียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวม

พ.ศ. 2557

จานวน
803,311

%
1.68

จานวน
1,648,786

%
2.49

จานวน
(537,331)

%
(0.87)

(125,062)

(0.26)

427,972

0.65

(329,901)

(0.53)

-

0.00
0.00
0.00
0.00

(25,784)
5,323

(0.04)
0.00
0.00
0.01

942,2511
(188,450)

0.00
1.52
0.00
(0.30)

(125,062)
678,249

(0.26)
1.42

407,511
2,056,297

0.61
3.10

423,900
(113,431)

0.69
(0.18)

698,493
(20,244)

1.46
(0.04)

2,009,774
46,523

3.03
0.07

(120,729)
7,298

(0.19)
0.01

678,249

1.42

2,056,297

3.10

(113,431)

(0.18)
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิค ัลส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน) และบริษ ัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หน่ วย : พันบาท
พ.ศ. 2555
(ปรั บใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุงกาไรสุ ทธิ
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุน อาคาร และอุปกรณ์
ค่าตัดจาหน่ายสินทรั พย์ไม่มีตัวตนและสินทรั พย์อื่น
ดอกเบี้ยจ่าย
(กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กลับรายการค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสินค้า
ปรั บปรุ งสินทรั พย์สุทธิจากการซือ้ ธุรกิจ
ตัดจาหน่ายสินทรั พย์เป็ นค่าใช้จ่าย
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริ ง
กาไรจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายสินทรั พย์ถาวร- สุทธิ
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายอสังหาเพื่อการลงทุน
กลับรายการผลขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน
กาไรจากการซือ้ ธุรกิจ
ส่วนแบ่ งขาดทุนในกิจการร่ วมค้า
ผลประโยชน์พนักงาน
ตัดหนี้สูญออกจากบัญชี
ตัดจาหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้ นกูแ้ ละการกูย้ ืม
ดอกเบี้ยรั บ
กาไรจากกิจกรรมดาเนินงานก่ อนการเปลี่ ย นแปลงในสิ นทรัพ ย์
และหนีสิ้ นดาเนินงาน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

1,127,455

1,860,066

(439,331)

776,646
52,715
366,583
1,588
(12,235)
1,919
(9,345)
(8,259)
8,485
16
20,542
(11,849)
2,314,261

951,432
66,047
432,798
13,854
6,409
15,022
52,054
(4,011)
(531,234)
10,246
8,589
7,165
(15,218)
2,873,219

1,027,978
61,395
440,682
(5,072)
73,445
(63,060)
2,477
(15,496)
(40,134)
(57,316)
(26,797)
7,273
11,749
5,438
(31,604)
951,627
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิค ัลส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน) และบริษ ัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หน่ วย : พันบาท
พ.ศ. 2555
(ปรั บใหม่)
สินทรั พย์จากการดาเนินงาน(เพิม่ ขึ้น)ลดลง
-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
-สินค้าคงเหลือ
-สินทรั พย์หมุนเวียนอืน่
-สินทรั พย์ไม่หมุนเวียนอืน่
หนี้สินจากการดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
-เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
-เงินมัดจาค่าถังแก๊ส
-หนี้สินหมุนเวียนอื่น
-หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
-จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
-จ่ายดอกเบี้ย
-จ่ายภาษีเงินได้
กระแสเงินสดได้ (ใช้ ไป)มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรั บจากเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กจิ การที่เกีย่ วข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กจิ การที่เกีย่ วข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยสั้น – สุทธิ
ซือ้ เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
ซือ้ เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
ซือ้ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินจ่ายล่วงหน้าสาหรั บการซือ้ อุปกรณ์
เงินสดรั บจากการจาหน่ายสินทรั พย์ถาวร
ซือ้ สินทรั พย์ไม่มีตัวตน
ดอกเบี้ยรั บ
เงินสดสุ ทธิ(ใช้ ไป)จากกิจกรรมลงทุน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

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

(1,821,486)
2,928,708
(250,661)
27,157

628,586
1,557,222
151,773
(58,227)

1,629,926
322,722
(23,568)
(6,147)
(2,337)
256,998
(326,003)
(311,494)
(380,499)

(1,114,513)
283,190
(65,385)
6,183
(2,193)
2,864,219
(423,408)
(203,922)
2,236,889

465,429
216,651
(30,831)
(4,455)
(1,752)
3,876,023
(444,040)
(288,510)
3,143,473

(304)
(1,506,912)
45,058
(2,491)
11,849
(1,452,800)

8,989
(38,221)
(57,188)
(7,803)
(1,364,229)
(69,377)
36,634
(3,230)
15,218
(1,479,207)

(4,500)
(252,387)
(8,336)
(661,109)
(22,257)
136,097
(1,554)
24,295
(789,751)
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิค ัลส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส์ จากัด (มหาชน) และบริษ ัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2555
(ปรั บใหม่)

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายจากเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน -สุทธิ
เงินสดรั บจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการที่เกีย่ วข้องกัน
เงินสดรั บจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรั บจากการออกหุ้นกู-้ สุทธิ
เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นกู-้ สุทธิ
เงินลงทุนเพิ่มในบริ ษัทย่อยโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดจ่ายชาระคืนหนี้สินตามสั ญญาเช่าทางการเงิน
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นงวด
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

1,712,944
3,000
299,250
(4,359,601)
4,482,175
6,038
50,081
(418,828)
1,775,059
(58,240)
1,519,561

(305,711)
351,120
(229,822)
30,440
(50,920)
(324,524)
(529,417)
228,265
1,461,276

(983,901)
22,294
(286,722)
1,296,531
(1,500,000)
(34,096)
(601,091)
(2,086,985)
266,737
1,689,573

(45)
1,461,276

32
1,689,573

97
1,956,407
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บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิค ัลส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคัลส์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อ ย
อัตราส่ วนทางการเงินทีส่ าคัญ

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
- อัตราส่วนสภาพคล่อง(เท่า)
- อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)
- อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงิน สด (เท่า)
- อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
- ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
- อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
- ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
- อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)
- ระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ย (วัน)
- วงจรเงินสด (วัน)
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทากาไร
(Profitability Ratio)
- อัตรากาไรขั้นต้น (%)
- อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (%)
- อัตรากาไรสุทธิ (%)
- อัตราตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
(Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรั พย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรั พย์ถาวร (%)
อัตราหมุนของสินทรั พย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
(Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อทุน (เท่า) *
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการชาระภาระผูกพัน (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)
ข้ อมูล ต่ อหุ้น (ส่ วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่)
มูลค่าหุ้นตามบัญชี
กาไรสุทธิต่อหุ้น

พ.ศ. 2555
(ปรั บใหม่)
1.03
0.35
(0.03)
20.21
18.06
7.47
48.87
17.16
21.27
45.66

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

0.96
0.54
0.13
19.73
18.50
9.29
39.29
17.03
21.43
36.36

0.84
0.54
0.16
16.78
21.75
13.79
26.46
17.76
20.55
27.66

4.38
3.30
1.68
11.17

3.60
2.80
2.49
18.15

1.35
(0.86)
(6.42)

2.86
12.69
3.71

5.57
18.47
4.59

(1.90)
3.65
4.11

1.86
2.84
4.26
(0.20)
52.14

1.44
2.26
5.44
0.94
19.68

1.39
2.37
0.72
(111.87)

7.93
0.90

9.77
1.74

8.99
(0.56)

* หมายเหตุ : อัตราส่วนภาระหนี้สิน ที่ มี ด อกเบี้ ย ต่ อ ทุ น (Interest – Bearing debt to equity ratio) ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เป็ น
อัตราส่วนทางการเงินที่บริ ษัทจะต้องดารงอัตราส่วนดังกล่าวในอัตราส่วนไม่เกิน 2 เท่ า ตามข้ อ ก าหนดว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ แ ละ
หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกูข้ ้อ 7.3 (ซ)
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บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
คาอธิ บายและการวิเ คราะห์ ผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงิน สาหรับปี 2557 ทีจ่ ะแสดงต่อไปนี้ จะเปรียบเทียบกับผลการ
ดาเนิ นงานรวมและฐานะการเงินรวม สาหรับปี 2556 และ ปี 2555 (ตามที่ปรับใหม่) ตามลาดับ งบการเงินสาหรับปี 2555
ได้ปรับปรุงใหม่จากผลของการบันทึกรายการสินทรัพย์และหนี้ สินภาษีเ งินได้รอตัดบัญชี และบันทึกค่าใช้จ่ ายภาษีเ งินได้ สาหรับ
งวดเพิ่มเติมด้วยรายการเคลื่อนไหวในระหว่างงวดของสินทรัพย์และหนี้ สินภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชีโดยใช้วธิ ี ปรับปรุงย้อนหลัง
ซึ่งเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเ งินได้ โดยบริษทั และบริษทั ย่อยได้เ ริม่ ปฏิบ ัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ดังกล่า วส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตง้ ั แต่ว ันที่ 1 มกราคม 2556
1. ผลการดาเนินงาน
รายได้
รายได้ของบริษทั และบริษทั ย่อยส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขายซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจค้าก๊าซ LPG แอมโมเนี ย ผลิ ตภัณ ฑ์ ปิ
โตรเคมีอื่น รายได้จากการจาหน่ ายถังแก๊ส LPG ติดรถยนต์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ คิดเป็ นรายได้เ ฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลังตัง้ แต่ปี 2555ปี 2557 เท่ากับร้อยละ 97-98 ของรายได้รวม รองลงมาได้แก่รายได้จากธุรกิจขนส่ งก๊าซปิ โตรเลียมเหลวและผลิตภัณ ฑ์ ปิโตรเคมี
อื่น และ รายได้คา่ บริการ เฉลี่ยร้อยละ 1 ของรายได้ รายได้รวมของบริษทั และบริษทั ย่อยเพิ่มขึ้นจาก 47,752 ล้านบาท ในปี 2555
เป็ น 66,278 ล้านบาท ในปี 2556 สาเหตุห ลักมาจากรายได้ที่เ พิ่ ม ขึ้ นจากธุ รกิจ การจ าหน่ ายก๊า ซ LPG ในต่า งประเทศ ซึ่ง
ประกอบด้วย ธุรกิจการจาหน่ ายก๊าซ LPG ส่งออกในต่างประเทศ และ ธุรกิจค้าก๊าซ LPG ในประเทศจี น สิ ง คโปร์ เวีย ดนาม
และมาเลเซีย และรายได้รวมลดลงเป็ น 62,157 ล้านบาท ในปี 2557 สาเหตุหลักมาจากราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลก (CP SAUDI
ARAMCO) มีการปรับตัวลดลงตัง้ แต่เ ดือนกุมภาพันธ์ ปี 2557 ซึ่งมีผลกระทบมาจากภาวะตลาดโลกที่ปริ ม าณการผลิ ตมากกว่า
ความต้องการใช้ของตลาดและราคาพลังงานลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง
(1) รายได้ จากการขาย แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ได้แก่
(1) รายได้จากการขายก๊าซ LPG และแอมโมเนี ยแอนไฮดรัส (“แอมโมเนี ย”)
(2) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น
(3) รายได้จากการจาหน่ ายถังก๊าซ LPG ติดรถยนต์
(4) รายได้จากการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ตารางที่ 14.1 : รายได้จากการขายของบริษทั และบริษทั ย่อย ตัง้ แต่ปี 2555-ปี 2557
(หน่ วย : ล้านบาท)
รายได้จากการขายก๊าซ LPG และแอมโมเนีย
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น
รายได้จากการจาหน่ ายถังก๊าซ LPG ติดรถยนต์
รายได้จากการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
รวมรายได้ จากการขาย

ปี 2555
45,555
885
10
178
46,628

ร้ อยละ
97.70
1.90
0.02
0.38
100.00

ปี 2556
63,472
827
5
4
64,308

ร้ อยละ
98.70
1.28
0.01
0.01
100.00
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ปี 2557
60,300
875
2
61,177

ร้ อยละ
98.56
1.44
0.00
0.00
100.00

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

รายได้ จากการขาย
รายได้จากการขายถือเป็ นรายได้หลักทีส่ าคัญของบริษทั และบริษทั ย่อย คิดเป็ นร้อยละ 97-98 ของรายได้รวม และจากตาราง
ข้างต้นจะเห็ นได้วา่ รายได้จากการขายในปี 2555 – ปี 2557 กว่าร้อยละ 98 มาจากรายได้จากการขายก๊าซ LPG และแอมโมเนี ย
แอนไฮดรัส(“แอมโมเนี ย”) ซึ่งบริษทั และบริษทั ย่อยได้จาหน่ ายก๊าซ LPG ให้แก่ต ัวแทนค้าต่างๆของแต่ละบริ ษ ัทเพื่ อบรรจุ ถัง
ก๊าซ LPG ขายให้ก ับลูกค้า และจาหน่ ายโดยตรงให้ก ับตัวแทนจาหน่ าย โรงงานอุ ตสาหกรรม สถานี บริ การก๊าซ LPG ส าหรับ
รถยนต์ เป็ นต้น
รายได้จากการขาย สาหรับปี 2556 เป็ นจานวนเงินเท่ากับ 64,308 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17,680 ล้านบาท หรือ เพิ่ ม ขึ้ นร้อยละ 37.92
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 จานวน 46,628 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ทเี่ พิ่มขึ้นจากธุรกิจการจาหน่ ายก๊าซ LPG ใน
ต่างประเทศ
รายได้จากการขาย สาหรับปี 2557 เป็ นจานวนเงินเท่ากับ 61,177 ล้านบาท ลดลง 3,131 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 4.86 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับปี 2556 จานวน 64,308 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ทปี่ รับตัวลดลงจากธุ รกิจ การจ าหน่ ายก๊าซ LPG
ในต่างประเทศ ตามการปรับตัวลดลงของราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลก (CP SAUDI ARAMCO)
ตารางที่ 14.2 :

โครงสร้างรายได้การจาหน่ ายก๊าซ LPG ของบริษทั และบริ ษทั ย่อย ตามลักษณะประเภทลูกค้า และช่องทางจัด
จาหน่ ายปี 2555- ปี 2557
(หน่ วย : ล้านบาท)
ปี 2555 ร้ อยละ
13,488 30.69

ลูกค้าที่นาไปใช้งานในครัวเรือน
ลูกค้าที่นาไปใช้เป็ นเชื้อเพลิง
ลูกค้าที่นาไปใช้งานด้านอุ ตสาหกรรม
ลูกค้าต่างประเทศ
รวม

ปี 2556
11,355

ร้ อยละ
18.28

ปี 2557
12,393

ร้ อยละ
20.98

4,877
2,468
23,117

11.09
5.62
52.60

7,119
2,817
40,822

11.46
4.54
65.72

6,973
2,794
36,903

11.81
4.73
62.48

43,950

100.00

62,113

100.00

59,063

100.00

รายได้ จากการขายก๊าซ LPG
ในปี 2556 รายได้จากการขายก๊าซ LPG เป็ นจานวนเงิน 62,113 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึ้น18,163 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 41.33
เมื่อเทียบกับปี 2555 ทีม่ ียอดขายจานวน 43,950 ล้านบาท สาเหตุเ นื่ องมาจากความต้องการใช้ก๊าซ LPG เพิ่มสูง ขึ้ นในกลุ่ ม ลู กค้า
ทีน่ าไปใช้เป็ นเชือ้ เพลิงและการเติบโตอย่างมากในกลุ่ ม ของลู กค้าต่างประเทศจากธุ รกิจ การจ าหน่ ายก๊าซ LPG ส่ ง ออกใน
ต่างประเทศและธุรกิจค้าก๊าซ LPG ในประเทศจี น สิงคโปร์ เวียดนาม และมาเลเซีย และทีก่ ลุ่มบริ ษ ัทมี การขยายตัวสู่ ธุ รกิจ การ
จาหน่ ายก๊าซ LPG ในต่างประเทศอย่างเต็มตัวในปี 2555 และมีการขยายตัวอย่ างมากในปี 2556 ตามนโยบายของกลุ่ ม บริ ษ ัท
โดยกลุ่มบริษทั เข้าซือ้ ธุรกิจแก๊สในต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 2556 จานวน 3 แห่ ง ซึ่ง มี ผลทาให้ รายได้แ ละค่าใช้จ่ าย
เพิ่มขึ้นรวมอยู่ในงบการเงินรวมปี 2556 จานวน 2 แห่ ง ได้แก่
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1. ในไตรมาสที่ 1 ปี 2556 กลุ่มบริษทั ได้เ ข้าซือ้ ธุรกิจแก๊ส โดยซื้อหุ ้ น ในบริ ษ ัท City Gas Co., Ltd. (เดิ ม ชื่อบริ ษ ัท Shell
Gas (LPG) Vietnam Ltd.) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศเวียดนาม ในสัดส่วน 100% จากบริษ ัท Shell Gas (LPG) Holding
B.V. โดยการเข้าซือ้ ธุรกิจเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556
2. ในไตรมาสที่ 1 ปี 2556 กลุ่มบริษทั ได้เ ข้าซือ้ ธุรกิจแก๊ส โดยซื้อหุ ้ น ในบริ ษ ัท City Gas North Co., Ltd. (เดิ ม ชื่อบริ ษ ัท
Shell Gas Hai Phong Ltd.) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศเวียดนาม ในสัดส่ วน 79.64% จาก Shell Gas (LPG) Holding
B.V. การเข้าซือ้ ธุรกิจดังกล่าวเสร็จสิน้ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 โดยผลการดาเนิ นงานของบริ ษ ัท City Gas North
Co., Ltd. จะถูกรับรูส้ ุทธิอยู่ใน “ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากกิจการร่วมค้า”
3. ในไตรมาสที่ 2 ปี 2556 กลุ่มบริษทั ได้เ ข้าซือ้ ธุรกิจแก๊สและสิ น ทรัพ ย์ บางส่ วนของบริ ษ ัท Shell Timur Sdn. Bhd. ใน
East Malaysia โดยผ่านบริษทั MyGaz Sdn. Bhd. ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยจดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย ทีบ่ ริษทั ถื อหุ ้ น ใน
สัดส่วน 70% การเข้าซือ้ ธุรกิจและสินทรัพย์บางส่วนดังกล่าวเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556
สาหรับปี 2557 บริษทั และบริษทั ย่อยมียอดขายก๊าซ LPG เป็ นจานวนเงิน 59,063 ล้านบาท ลดลงจ านวน 3,050 ล้านบาท หรื อ
ลดลงร้อยละ 4.91 เมื่อเปรี ย บเทีย บกับ ปี 2556 จ านวน 62,113 ล้านบาท สาเหตุห ลักมาจากการจ าหน่ ายก๊าซให้ กบั ลู กค้า
ต่างประเทศทีล่ ดลงจานวน 3,919 ล้านบาท หรื อ คิดเป็ นร้อยละ 9.60 ซึ่ง เกิดจากราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลก (CP SAUDI
ARAMCO) มีการปรับตัวลดลงตัง้ แต่เ ดือน กุมภาพันธ์ ปี 2557 ซึ่งส่งผลให้รายได้จากการขายก๊าซ LPG โดยภาพรวมแล้วลดลง
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2556
รายได้ จากการขายแอมโมเนียแอนไฮดรัส (แอมโมเนีย)
ในปี 2556 บริษทั ย่อย UGP มีรายได้จากการจาหน่ ายแอมโมเนี ย จานวนเท่ากับ 1,359 ล้านบาท ลดลง 246 ล้านบาท หรื อลดลง
ร้อยละ 15.33 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 ซึ่งมีรายได้เ ท่ากับ 1,605 ล้านบาท ทัง้ นี้ เป็ นการปรับตัวลดลงตามราคาตลาดยางพารา
และภาวะอุตสาหกรรมยางพาราโดยรวมยังไม่ดีข้ นึ ตลอดทั้ง ปี ทาให้ มี ความต้องการใช้วตั ถุ ดิบแอมโมเนี ยลดลงตามภาวะ
อุตสาหกรรมยางพาราและภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
สาหรับในปี 2557 บริษทั ย่อย UGP มีรายได้จากการจาหน่ ายแอมโมเนี ย จ านวนเท่ากับ 1,237 ล้านบาท ลดลง 122 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 8.98 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีรายได้เ ท่ากับ 1,359 ล้านบาท เนื่ องจากอุ ตสาหกรรมยางพาราและราคา
ตลาดยางพารายังมีราคาตกตา่ ลงอย่างต่อเนื่ องทาให้มีความต้องการใช้วัตถุดิบแอมโมเนี ยลดลงตามภาวะอุ ตสาหกรรมยางพารา
และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีอ ื่น
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น ได้แก่ โพรเพลแลนท์ น้ ามันดีเ ซล ถ่านหิ น เป็ นต้น ซึ่งอยู่ภ ายใต้การดาเนิ นงานของ
บริษทั และบริษทั ย่อย UGP รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นในปี 2555 – ปี 2557 คิดเป็ นร้อยละ 1 เมื่อเทีย บกับรายได้
จากการขายรวมของกลุ่มบริษทั โดยมีรายได้ 885 ล้านบาท ในปี 2555 และเท่ากับ 827 ล้านบาทในปี 2556 ทั้ง นี้ เป็ นการปรับตัว
ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวลงโดยรวม อย่างไรก็ดีในปี 2557 รายได้จ ากการขายผลิ ตภัณ ฑ์ อื่น ปรับ ตัวเพิ่ ม ขึ้ นโดยมี
รายได้ในปี 2557 จานวนเท่ากับ 875 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 48 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.80 เมื่อเปรี ย บเทีย บกับปี 2556
ซึ่งเป็ นผลจากภาวะเศรษฐกิจทีป่ รับตัวดีข้ นึ เล็กน้อยจากปี กอ่ น
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รายได้ จากการจาหน่ายถั งก๊าซ LPG ติดรถยนต์
รายได้จากการจาหน่ ายถังก๊าซ LPG ติดรถยนต์ดาเนิ นงานโดยบริ ษ ัทย่ อย SQS ซึ่ง มี รายได้จ ากการจ าหน่ ายถัง ก๊าซ LPG ติด
รถยนต์เ ท่ากับ 10 ล้านบาท ในปี 2555 และปรับลดลงเป็ น 5 ล้านบาทและเป็ น 2 ล้านบาท ในปี 2556 และในปี 2557 ตามลาดับ
เนื่ องจากราคาน้ ามันมีแนวโน้มค่อนข้างทรงตัวอย่างต่อเนื่ องตามภาวะเศรษฐกิจโลก ทาให้ ความต้องการใช้ถัง แก๊ส ติดรถยนต์
ลดลงอย่างต่อเนื่ อง ประกอบกับ บริษทั ย่อย SQS ได้เ ปลี่ยนมาผลิตถังก๊าซ LPG ให้ก ับบริษทั ในกลุ่มมากขึ้น ปริมาณการจ าหน่ าย
ถังก๊าซ LPG ติดรถยนต์จึงลดลงจาก 5,538 ใบในปี 2555 เป็ น 2,671 ใบในปี 2556 และลดลงเป็ น 1,124 ใบในปี 2557
(2) รายได้ ค่าขนส่ ง
รายได้คา่ ขนส่งมาจากการดาเนิ นงานของบริษทั ย่อย LCR และ SLM ทัง้ นี้ ธุรกิจขนส่งของกลุ่มบริษทั ดัง กล่ า วให้ บริ การขนส่ ง
ทัง้ บริษทั และบริษทั ย่อย UGP และลูกค้าภายนอก ซึ่งรายได้คา่ ขนส่งตามงบการเงินรวมแสดงเฉพาะรายได้ค่าขนส่ ง ที่เ กิดจาก
การให้บริการแก่ลูกค้าภายนอกเท่านั้น โดยรายได้คา่ ขนส่งให้แก่ลูกค้า ภายนอกในปี 2555 เท่ากับ 616 ล้านบาท แต่ปรับตัว
เพิ่มขึ้นเป็ น 624 ล้านบาทในปี 2556 และเป็ น 421 ล้านบาท ในปี 2557 โดยแบ่งออกเป็ นรายได้คา่ ขนส่งทางรถยนต์ และรายได้
ค่าขนส่งทางเรือ รายละเอีย ดดังนี้
ตารางที่ 14.3 : รายได้การขนส่งทางรถยนต์และทางเรือแก่ลูกค้าภายนอกกลุ่ม ปี 2555- 2557
(หน่ วย: ล้านบาท)
ปี 2555
จานวน
ลูกค้าภายนอกกลุ่ม
รายได้การขนส่ งทางรถยนต์
รายได้ค่าขนส่ งทางเรือ
รวมรายได้ ค่าขนส่ง

347
269
616

ปี 2556
ร้ อยละ
56.33
43.67
100.00

จานวน
373
251
624

ปี 2557
ร้ อยละ
56.33
43.67
100.00

จานวน
355
66
421

ร้ อยละ
84.32
15.68
100.00

รายได้ ค่าขนส่ งทางรถยนต์
รายได้คา่ ขนส่งเดิมมาจากการดาเนิ นงานของบริษทั ย่อย LCR และบริษทั ย่อย CGT ตัง้ แต่วนั ที่ 29 มิ ถุน ายน 2555 บริ ษ ัทย่ อย
CGT ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยภายใต้กลุ่มบริษทั ได้ทาการโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดให้แก่ LCR และได้ดาเนิ นการจดทะเบีย นเลิ ก
บริษทั กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ โดยบริษทั ย่อย CGT ได้โอนสินทรัพย์ หนี้ สิน สิทธิและภาระผู กพัน ทัง้ หมด
ให้แก่บริษทั ย่อย LCR การโอนกิจการภายใต้กลุ่มกิจการเดียวกันดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่องบการเงินรวม โดยรายได้ค่าขนส่ ง
ทางรถยนต์ เป็ นการให้บริการทัง้ ขนส่งก๊าซ LPG และน้ ามัน มีจานวนเท่ากับ 347 ล้านบาท ในปี 2555 และเพิ่ ม ขึ้ นเป็ น 373
ล้านบาท ในปี 2556 เนื่ องจากเน้นการให้บริ การขนส่ ง ให้ กบั กลุ่ ม บริ ษ ัทเป็ นส่ วนใหญ่ ส่ ง ผลให้ รายได้บริ การขนส่ ง แก่
บุคคลภายนอกปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการขยายตัวของธุรกิจสถานี บริการแก๊สของลูกค้าบุคคลภายนอกทีเ่ พิ่มขึ้น อย่ างไรก็ดี
ในปี 2557 ได้ปรับตัวลดลงเป็ น 355 ล้านบาท เนื่ องจากเป็ นการให้บริการขนส่งให้กลุ่มบริ ษ ัทเป็ นส่ วนใหญ่ ม ากขึ้ น ส่ ง ผลให้
รายได้บริการขนส่งแก่ลูกค้าบุคคลภายนอกปรับตัวลดลง
รายได้ ค่าขนส่ งทางเรื อ
รายได้มาจากการดาเนิ นงานบริษทั ย่อย SLM โดยแบ่งออกเป็ นรายได้จากการขนส่งก๊าซ LPG และรายได้จ ากการขนส่ ง น้ ามัน
โดยให้บริการขนส่งทัง้ ภายในและต่างประเทศ รายได้คา่ ขนส่งทางเรือให้ก ับกลุ่มลูกค้าบุคคลภายนอกเท่ากับ 269 ล้านบาท ในปี
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2555 และปรับตัวลดลงเป็ น 251 ล้านบาท ในปี 2556 และเป็ น 66 ล้านบาท ในปี 2557 การปรับตัวลดลง เกิดจากบริ ษ ัทย่ อย
SLM เน้นให้บริการขนส่งทางเรือแก่กลุ่มบริษทั ทัง้ ในประเทศและในต่างประเทศเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็ นไปตามการขยายตัวของ
ธุรกิจการจาหน่ ายก๊าซ LPG ในต่างประเทศ ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการขนส่งทางเรือแก่บคุ คลภายนอกปรับตัวลดลง ตั้ง แต่
ปี 2555
(3) รายได้ จากการให้ บริ การ
รายได้จากการให้บริการ รายได้หลัก ประกอบด้วย รายได้จากการซ่อมถัง รายได้คา่ ผ่านท่า รายได้จ ากการให้ บริ การท่าเรื อคอน
เทนเนอร์ รายได้จากการให้บริการพื้นทีถ่ งั เก็บสารองก๊าซ LPG และอื่นๆ โดยในปี 2555 มี รายได้จ ากการให้ บริ การเท่ากับ 93
ล้านบาท ลดลงเป็ น 89 ล้านบาท ในปี 2556 สาเหตุหลักเนื่ องจาก บริษทั และบริษทั ย่อยให้ บริ การแก่กลุ่ ม บริ ษ ัทมากขึ้ น ทาให้
รายได้จากการให้บริการแก่ลูกค้าบุคคลภายนอกลดลง อันเนื่ องจากธุรกิจการจาหน่ ายก๊าซ LPG ในต่างประเทศของกลุ่ ม บริ ษ ัท ที่
เพิม่ ขึ้น
สาหรับในปี 2557 รายได้จากการให้บริการของกลุ่มบริษทั เป็ นจานวนเงิน 160 ล้านบาท เพิ่ ม ขึ้ นจ านวน 71 ล้านบาท หรื อ คิด
เป็ นร้อยละ 79.78 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 จานวน 89 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มบริษทั ฯ เนื่ องจากมีรายได้ให้บริการผ่านท่า รายได้จ าก
การให้บริการท่าเรือคอนเทนเนอร์ และรายได้จากการซ่อมถัง ให้แก่ลูกค้าบุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น
(4) รายได้ อนื่
รายได้อื่น ประกอบด้วย กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รายได้ดอกเบี้ยรับ รายได้ค่าเช่า กาไรจากการจ าหน่ าย
ทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์และอื่น ๆ ซึ่งมีจานวนเท่ากับ 414 ล้านบาท ในปี 2555 และเพิ่ ม ขึ้ นเป็ น 725 ล้านบาท ในปี 2556
กลุ่มบริษทั มีรายได้อื่นเพิ่มขึ้นอย่างเป็ นสาระสาคัญจากปี 2555 เนื่ องจากกลุ่มบริษทั ฯมีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ ย นจ านวน 473
ล้านบาทในปี 2556 ซึ่งเกิดจากธุรกิจการจาหน่ ายก๊าซ LPG ในต่างประเทศ
ในขณะทีร่ ายได้อื่นของกลุ่มบริษทั สาหรับปี 2557 จานวน 398 ล้านบาท ซึ่ง มี จ านวนลดลง 327 ล้านบาท หรื อ ลดลงร้อยละ
45.10 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 สาเหตุหลักเป็ นผลมาจากกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง ซึ่ง เกิดขึ้ นจากธุ รกิจ การจ าหน่ าย
ก๊าซ LPG ในต่างประเทศ จากเดิม ทีธ่ ุรกิจจาหน่ ายก๊าซ LPG ในต่างประเทศ อยู่ภายใต้การดาเนิ นงานของบริ ษ ัทฯ และบัน ทึก
บัญชีเ ป็ นรายการทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งจะเกิดผลกาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ ย นในงบกาไรขาดทุน ณ ปั จ จุ บ ัน
ธุรกิจการจาหน่ ายก๊าซ LPG ในต่างประเทศอยู่ภายใต้การดาเนิ นงานของบริษทั ย่อยในต่างประเทศ คือ บริ ษ ัท Siam Gas Trading
Pte.Ltd. และบันทึกรายการค้าเป็ นสกุลเงินต่างประเทศซึ่งจะไม่เ กิดผลกาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเป็ นสาระส าคัญ
ในงบกาไรขาดทุน
(5) กาไรจากการซื้อ ธุรกิจ
ในปี 2555 กลุ่มบริษทั ฯ ไม่มีรายการรับรูก้ าไรจากการซือ้ ธุรกิจเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 กลุ่มบริษทั รับรู ้กาไรจากการซื้อธุ รกิจ
จานวน 531 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายการ ดังต่อไปนี้ :
-

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2556 กลุ่มบริษทั รับรูก้ าไรจากซื้อธุ รกิจ City Gas Co.,Ltd (เดิ ม ชื่อบริ ษ ัท Shell Gas(LPG) Vietnam
Ltd.) และ City Gas North Co.,Ltd.(เดิม ชื่อบริ ษ ัท Shell Gas Hai Phong Ltd.) ซึ่ง จดทะเบีย นในประเทศเวีย ดนาม
จานวนเงินรวม 282 ล้านบาท
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-

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2556 กลุ่มบริษทั ฯ รับรูก้ าไรจากการซือ้ ธุ รกิจ แก๊ส และสิ น ทรัพ ย์ บางส่ วนของบริ ษ ัท Shell Timur
Sdn. Bhd. ใน East Malasia โดยผ่านบริษทั MyGaz Sdn. Bhd. (ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยจดทะเบีย นในประเทศมาเลเ ซีย ที่
บริษทั ฯ ถือหุ ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ) จานวนเงินรวม 249 ล้านบาท

สาหรับปี 2557 กลุ่มบริษทั ฯ ไม่มีรายการดังกล่าว

ค่ าใช้ จ่ าย
ต้ นทุนขาย บริ การ และขนส่ ง
ต้นทุนขายบริการ และขนส่งของบริษทั และบริษทั ย่อย สามารถแบ่งออกได้เ ป็ น 2 ส่วนหลักๆ คือ ต้น ทุน ขายและบริ การ และ
ต้นทุนค่าขนส่ง โดยต้นทุนขาย บริการและขนส่งรวมของปี 2555 เท่ากับ 45,264 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ้ นเป็ น 62,682 ล้านบาทในปี
2556 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.48 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 สาเหตุหลักมาจากต้นทุนทีเ่ พิ่มขึ้นจากธุรกิจการจาหน่ ายก๊าซ LPGใน
ต่างประเทศ ตามทีไ่ ด้อธิบายในส่วนของรายได้
สาหรับในปี 2557 บริษทั และบริษทั ย่อยมีต ้นทุนขาย บริการ และขนส่ง รวมเป็ นจานวนเงิ น 60,924 ล้านบาท ลดลง 1,758 ล้าน
บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 2.80 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 จานวน 62,682 ล้านบาท ปัจจัยหลักมาจากรายได้ทลี่ ดลงจากธุ รกิจ การ
จาหน่ ายก๊าซ LPG ในต่างประเทศตามการปรับตัวลดลงของราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลก (CP SAUDI ARAMCO) ซึ่ง ทาให้
ต้นทุนผันแปรตามยอดขายทีล่ ดลง
(1) ต้ นทุนขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริการตามงบการเงิ น รวมที่ส าคัญ ประกอบด้วย ต้น ทุน ขายก๊าซ LPG ต้น ทุน ขายแอมโมเนี ย ต้น ทุน ขาย
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น ต้นทุนขายถังก๊าซ LPG ติดรถยนต์ และต้นทุนขายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ต้ นทุนขายก๊าซ LPG และแอมโมเนีย ของบริษทั และบริษทั ย่อยเพิ่มขึ้นจาก 43,900 ล้านบาท ในปี 2555 เป็ น 61,565 ล้านบาท
ในปี 2556 ปัยจัย หลักมาจากบริษทั และกลุ่มบริษทั มีการขยายการเติบโตของการจาหน่ ายก๊าซ LPG ในต่างประเทศ ทาให้ ตน้ ทุน
ขายผันแปรตามยอดขายทีเ่ พิ่มขึ้น ประกอบกับราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลกยังคงมีความผันผวนสู ง อย่ างมี นั ย ส าคัญ ส่ ง ผลต่อ
ต้นทุนขายสาหรับธุรกิจการจาหน่ ายก๊าซ LPG ในในต่างประเทศ ทาให้อตั รากาไรขั้นต้นโดยรวมของกลุ่มบริษทั ส าหรับปี 2556
ลดลงเหลือร้อยละ 3.60 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 ซึ่งอยู่ทรี่ อ้ ยละ 4.38
สาหรับในปี 2557 ต้นทุนก๊าซ LPG และแอมโมเนี ยของบริษทั และบริษทั ย่อยมีจานวนเท่ากับ 59,903 ล้านบาทลดลง 1,662 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 2.70 เมื่อเปรียบเทียบปี 2556 จานวน 61,565 ล้านบาท ส่วนใหญ่เ กิดจากกลุ่ ม บริ ษ ัทมี การจ าหน่ ายก๊าซ
LPG ในต่างประเทศลดลง ทาให้ต ้นทุนขายผันแปรตามยอดขายต่างประเทศทีล่ ดลง ประกอบกับราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลกที่มี
ความผันผวนโดยมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่ องตัง้ แต่ชว่ งต้นปี 2557 จนถึ ง เดื อนธัน วาคม 2557 อย่ างมี นั ย ส าคัญ ส่ ง ผลต่อ
ต้นทุนขายสาหรับธุรกิจการจาหน่ ายก๊าซ LPG ในต่างประเทศ และทาให้อตั รากาไรขั้น ต้น โดยรวมของกลุ่ ม บริ ษ ัทส าหรับปี
2557 ลดลงเหลือร้อยละ 1.35 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ซึ่งอยู่ทรี่ อ้ ยละ 3.60
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ต้ นทุนผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีอ ื่น เท่ากับ 699 ล้านบาทในปี 2555 ลดลงเป็ น 643 ล้านบาทในปี 2556 ซึ่ง เป็ นการผัน แปรตาม
ยอดขายโพลเพลแลนท์ของกลุ่มบริษทั ในแต่ละปี เช่นเดียวกับต้นทุนขายถังก๊าซ LPG ติดรถยนต์ของปี 2555 เท่ากับ 8 ล้านบาท
ลดลงเป็ น 5 ล้านบาทในปี 2556 ซึ่งเป็ นการผันแปรตามยอดขายทีล่ ดลงในแต่ละปี
สาหรับปี 2557 ต้นทุนผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น เท่ากับ 683 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40 ล้านบาทหรื อร้อยละ 6.22 เมื่ อเปรี ย บเทีย บกับ
ปี 2556 จานวน 643 ล้านบาท ซึ่งผันแปรตามยอดขายโพรเพลแลนท์ของกลุ่มบริษทั ทีเ่ พิ่ ม ขึ้ นตามภาวะอุ ตสาหกรรม ส าหรับ
ต้นทุนขายถังก๊าซ LPG ติดรถยนต์สาหรับในปี 2557 มีจานวนเท่ากับ 3 ล้านบาท ปรับลดลง 2 ล้านบาทเมื่ อเปรี ย บเทีย บกับ
ปี 2556 ซึ่งเป็ นการผันแปรตามยอดขายทีล่ ดลง
(2) ต้ นทุนขนส่ ง
ต้นทุนขนส่งให้แก่กลุ่มบริษทั และลูกค้าภายนอก ประกอบด้วยค่าน้ ามันเชือ้ เพลิง ค่าใช้จ่ ายเกีย่ วกับพนักงาน ค่าซ่อมแซม
บารุงรักษารถและเรือ ค่าเสื่อมราคา ค่าสาธารณูปโภค และอื่นๆ ต้นทุนขนส่งสามารถแบ่งเป็ นต้นทุนค่าขนส่งทางรถยนต์ และ
ต้นทุนค่าขนส่งทางเรือ
ต้นทุนขนส่งเท่ากับ 448 ล้านบาท ในปี 2555 เพิ่มขึ้นเป็ น 464 ล้านบาท ในปี 2556 ซึ่งเป็ นการผันแปรตามรายได้จ ากการขนส่ ง
แก่กลุ่มลูกค้าบุคคลภายนอกในแต่ละปี โดยสัดส่วนต้นทุนขนส่งต่อรายได้รวม คิดเป็ นร้อยละ 0.94 และ ร้อยละ 0.70 ในปี 2555
และปี 2556 ตามลาดับ
สาหรับปี 2557 ต้นทุนขนส่งเท่ากับ 335 ล้านบาท ลดลงจานวน 129 ล้านบาท หรื อร้อยละ 27.80 เมื่ อเปรี ย บเทีย บกับปี 2556
จานวน 464 ล้านบาท ซึ่งเป็ นการผันแปรตามรายได้คา่ ขนส่งแก่บคุ คลภายนอกทีป่ รับตัวลดลงอัน เป็ นผลมาจากการให้ บริ การ
ขนส่งให้ก ับกลุ่มบริษทั เป็ นส่วนใหญ่ ตามทีไ่ ด้กล่าวไว้ในส่วนของรายได้คา่ ขนส่งข้างต้น โดยสัดส่ วนต้น ทุน ขนส่ ง ต่อรายได้
รวม คิดเป็ นร้อยละ 0.54
ต้ นทุนขนส่ งทางรถยนต์
ต้นทุนการขนส่งทางรถยนต์เ ท่ากับ 216 ล้านบาท ในปี 2555 เพิ่มขึ้นเป็ น 251 ในปี 2556 สาเหตุหลักมาจากในปี 2555 – ปี 2556
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ ามันเชือ้ เพลิงอย่างต่อเนื่ องส่ ง ผลให้ ผูบ้ ริ โภคหั น มาใช้พ ลัง งานทดแทนก๊า ซ LPG มากขึ้ น
ดังนั้นต้นทุนขนส่งจึ งแปรผันตามปริมาณการขนส่งทีเ่ พิ่มขึ้นจากการใช้ก๊าซ LPG ทีเ่ พิ่มขึ้นด้วย ซึ่งเป็ นการผัน แปรตามรายได้
จากการขนส่งทางรถยนต์แก่กลุ่มลูกค้าบุคคลภายนอก
สาหรับในปี 2557 ต้นทุนขนส่ ง ทางรถยนต์ เท่ากับ 244 ล้านบาทลดลงจ านวน 7 ล้านบาท หรื อ คิดเป็ นร้อยละ 2.79 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับปี 2556 จานวน 251 ล้านบาท ซึ่งเป็ นการผันแปรตามรายได้การขนส่ ง ทางรถยนต์แ ก่ลูกค้าบุคคลภายนอกที่
ปรับตัวลดลงตามทีก่ ล่าวไว้ในส่วนของรายได้การขนส่งทางรถยนต์ขา้ งต้น
ต้ นทุนขนส่ งทางเรื อ
ต้นทุนการขนส่งทางเรือสาหรับ ปี 2555 เท่ากับ 232 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2556 ซึ่ง เท่ากับ 213 ล้านบาท ต้น ทุน ขนส่ ง
ทางเรือปรับตัวลดลง สาเหตุหลักเนื่ องมาจากการปรับตัวลดลงตามรายได้ค่าขนส่ ง ทางเรื อที่ บริ ษ ัทย่ อย SLM ให้ บริ การกับ
กลุ่มลูกค้าบุคคลภายนอกลดลงและเน้นมาเพิ่มการให้บริการกับกลุ่มบริษทั เป็ นส่วนใหญ่ ซึ่ง เป็ นผลสื บเนื่ องมาจากการขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่ องในธุรกิจการจาหน่ ายก๊าซ LPG ในต่างประเทศตัง้ แต่ปี 2555
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สาหรับในปี 2557 ต้นทุนขนส่ง ทางเรื อ เท่ากับ 91 ล้านบาท ลดลงจ านวน 122 ล้านบาท หรื อ คิดเป็ นร้อยละ 57.28 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับปี 2556 จานวน 213 ล้านบาท ซึ่งเป็ นการปรับตัวลดลงตามรายได้คา่ ขนส่งทางเรือทีบ่ บริษ ัทย่ อย SLM ให้ บริ การ
กับบุคคลภายนอกลดลงและปรับเปลี่ยนมาเน้นให้บริการขนส่งก๊าซ LPG แก่กลุ่มบริษทั เป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็ นผลสืบเนื่ องมาจาก
การขยายตัวอย่างต่อเนื่ องในธุรกิจการจาหน่ ายก๊าซ LPG ในต่างประเทศ
ค่ าใช้ จ่ ายในการขายและบริ หาร
ค่าใช้จ่ ายในการขายและบริหารหลักของบริษ ัทและบริ ษ ัทย่ อ ยประกอบด้วย ค่าใช้จ่ ายเกี่ย วกับการพนั กงาน ค่าตอบแทน
กรรมการและผู ้บริหาร ค่าเสื่อมราคา ค่าเช่า ค่าตัดจาหน่ ายสิทธิการเช่า สินทรัพย์ไม่มีต ัวตนและสินทรัพ ย์ อื่น ค่าสาธารณูปโภค
และอื่นๆ
ในปี 2556 ค่าใช้จ่ ายในการขายและบริหารเป็ นจานวน เท่ากับ 1,231 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 305 ล้านบาท หรื อ คิดเป็ นร้อยละ
32.94 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 จานวน 926 ล้านบาท ค่าใช้จ่ ายทีเ่ พิ่มขึ้นรายการใหญ่มาจากงบการเงิ น รวมในปี 2556 ได้รวม
ค่าใช้จ่ ายในการขายและบริหารของบริษทั ในต่างประเทศทีก่ ลุ่มบริษ ัทซื้อธุ รกิจ เพิ่ ม ขึ้ น 2 แห่ ง ได้แ ก่ MyGaz Sdn.Bhd. และ
City Gas Co.,Ltd ตามทีก่ ล่าวไว้ในคาอธิบายผลการดาเนิ นงานส่วนของรายได้จากการขาย ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของค่า ใช้จ่ าย
ในการขายทีเ่ พิ่มขึ้นผันแปรตามยอดขาย และค่าใช้จ่ ายเกีย่ วกับพนักงานตามนโยบายของกลุ่มบริษทั
สาหรับในปี 2557 ค่าใช้จ่ ายในการขายและบริหาร เท่ากับ 1,224 ล้านบาท ลดลงจานวน 7 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 0.57 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับปี 2556 จานวน 1,231 ล้านบาท รายการลดลงส่วนใหญ่เ ป็ นผลมาจากค่าใช้จ่ ายในการขายที่ลดลงตามรายได้จ าก
การจาหน่ ายก๊าซของกลุ่มบริษทั ทีล่ ดลง
ค่ าเสื่อ มราคาและค่ าตัดจาหน่าย
ในปี 2556 กลุ่มบริษทั ฯ มีคา่ เสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่ ายรวม จ านวน 1,017 ล้านบาท เพิ่ ม ขึ้ นจ านวน 188 ล้านบาท เมื่ อ
เปรียบเทียบกับปี 2555 ซึ่งมีจานวน 829 ล้านบาท อันเป็ นผลมาจากการรับรูค้ า่ เสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ ายที่เ พิ่ ม ขึ้ นจากการที่
กลุ่มบริษทั เข้าซือ้ ธุรกิจแก๊ส และสิ น ทรัพ ย์ บางส่ วนของบริ ษ ัท Shell Timur Sdn. Bhd. โดยผ่านบริ ษ ัทย่ อย- บริ ษ ัท MyGaz
Sdn.Bhd. ทีเ่ สร็จสิ้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 และจากการซื้อ City Gas Co.,Ltd ที่เ สร็ จ สิ้ น เมื่ อวัน ที่ 18 มกราคม 2556
(สาหรับค่าเสื่อมและค่าตัดจาหน่ ายที่เ พิ่ ม ขึ้ นจากการที่บริ ษ ัท ฯ เข้าซื้อธุ รกิจ Citygas North Co.,Ltd ที่เ สร็ จ สิ้ น เมื่ อวัน ที่ 18
มกราคม 2556 เช่นเดียวกันนั้น จะถูกรับรูส้ ุทธิในส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน) จากกิจการร่วมค้า) และประกอบกับการรับรู ้ค่าเสื่ อม
ราคาทีเ่ พิม่ ขึ้นจากอาคาร คลัง สถานี บรรจุและบริการแก๊สและเรือบรรทุกแก๊ส ทีเ่ พิม่ ขึ้นจากการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ
สาหรับในปี 2557 กลุ่มบริษทั ฯ มีคา่ เสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ ายจานวน 1,089 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2556 จานวน 72 ล้านบาท
เนื่ องจากในปี 2557 มีการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ ตามทีก่ ล่าวไว้ข้างต้น
ต้ นทุนทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีต ้นทุนทางการเงินในระหว่างปี 2556 จานวน 494 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 จานวน 434 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจานวน 60 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากกลุ่ม บริษ ัทฯ มีเ งินกูยื้ มระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นเพื่อการขยายธุรกิจ
ของกลุ่มบริษ ัทและมีเ งินกูยื้ มระยะสั้นหมุนเวียนเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกรรมการซือ้ และขายก๊าซ LPG ต่างประเทศที่
เพิม่ ขึ้น
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ในปี 2557 กลุ่มบริ ษทั มี ต ้นทุนทางการเงิน จานวน 441 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 จานวน 494 ล้านบาท ลดลงจานวน
53 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากที่กลุ่มบริษทั มี การจ่ ายคืนเงินกูยื้ มระยะสัน้ และเงินกูยื้ มระยะยาวในระหว่างปี เ ป็ นจานวนมากอีก
ทัง้ อัตราดอกเบี้ยเงินกูยื้ มลดลงจากปี ก่อน
กาไรขั้นต้น กาไรจากการดาเนินงาน และกาไรสุ ทธิ
กาไรขั้นต้ นรวมของกลุ่มบริษทั เท่ากับจานวน 2,074 ล้านบาทในปี 2555 เพิ่มขึ้นเป็ นจานวน 2,339 ล้านบาทในปี 2556 ซึ่ง เป็ น
การผันแปรตามรายได้จากการขายก๊าซ LPG ทีเ่ พิม่ ขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิง่ จากธุรกิจจาหน่ ายก๊าซ LPG ต่างประเทศตามที่กล่ าว
ไว้ในคาอธิบายผลการดาเนิ นงานส่วนของรายได้จากการขายก๊าซ LPG อย่างไรก็ดีหากวิเ คราะห์ ในส่ วนของอัตรากาไรขั้น ต้น
จะพบว่าอัตรากาไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 4.38 สาหรับปี 2555 และ ร้อยละ 3.60 สาหรับปี 2556 สาเหตุห ลักที่ทาให้ กาไรขั้น ต้น
โดยรวมของกลุ่มบริษทั ฯ สาหรับปี 2556 ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 เนื่ องจากราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลกที่มี ความผัน
ผวน โดยปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสาคัญ ส่งผลกระทบต่อต้นทุนขายสาหรับธุรกิจการจาหน่ ายก๊าซ LPG ในต่างประเทศ ส าหรับ
ในปี 2557 มีกาไรขั้นต้นเท่ากับ 834 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 1.35 เมื่อเทียบกับปี 2556 จานวน 2,339 ล้านบาท สาเหตุห ลักที่
กาไรขั้นต้นรวมลดลงเนื่ องจากรายได้จากการขายก๊าซ LPG ในต่างประเทศทีล่ ดลงจากธุรกิจ จ าหน่ ายก๊าซ LPG ต่างประเทศที่
ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวลงตัง้ แต่ กุมภาพันธ์ ปี 2557
ส าหรั บกาไรจากการดาเนินงาน (กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเ งินได้) ในปี 2555 เป็ น 1,562 ล้านบาท และในปี 2556
เป็ น 2,354 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 792 ล้านบาท และกาไรในปี 2557 เป็ นจานวน 1 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้รวม
(ไม่รวมรายได้อื่น) เท่ากับร้อยละ 3.30 ร้อยละ 3.62 และร้อยละ 0.00 ในปี 2555-ปี 2557 ตามลาดับ
ส าหรั บกาไรสุ ทธิ ในปี 2555 มีจานวน 803 ล้านบาท(ปรับใหม่) และในปี 2556 เท่ากับ จ านวน 1,649 ล้านบาท เพิ่ ม ขึ้ นจากปี
2555 จานวน 846 ล้านบาท และสาหรับปี 2557 ขาดทุนสุทธิเ ท่ากับ 537 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2556 จ านวน 1,112 ล้านบาท
สาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนจากกลุ่มธุรกิจจาหน่ ายก๊าซ LPG ในต่างประเทศทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการปรับตัวลงของราคาก๊า ซ
ตามทีไ่ ด้อธิบายไว้แล้วในคาอธิบายผลการดาเนิ นงานส่วนของรายได้ กาไรสุ ทธิ ต่อรายได้รวม (ไม่ รวมรายได้อื่น ) คิดเป็ น
สัดส่วน เท่ากับร้อยละ 1.70 ร้อยละ 2.54 และร้อยละ (0.87) ในปี 2555- ปี 2557 ตามลาดับ
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2. ฐานะทางการเงิน
สินทรั พย์ รวม
สินทรัพย์รวมของบริษทั และบริษทั ย่อยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง 3 ปี ทผี่ า่ นมา เท่ากับ 28,095 ล้านบาท ณ สิ้ น ปี 2555 เท่ากับ
29,602 ล้านบาท ณ สิ้น ปี 2556 และเท่ากับ 28,243 ล้านบาท ณ สิ้ น ปี 2557 ทั้ง นี้ สิ น ทรัพ ย์ รวมส่ วนใหญ่ ณ สิ้ น ปี 2557
ประกอบด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนถึงร้อยละ 64.52 ของสินทรัพย์ทง้ ั หมด เนื่ องจากธุรกิจ ค้าก๊าซปิ โตรเลี ย มเหลวและธุ รกิจ
ขนส่งเป็ นธุรกิจทีต่ ้องใช้เงินลงทุนสูง เพื่อลงทุนในคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุกา๊ ซ LPG สถานี บริ การก๊าซ LPG เรื อบรรทุก
ก๊าซ LPG และแอมโมเนี ย รวมทัง้ ยานพาหนะ เป็ นต้น และส่วนทีเ่ หลื อประมาณร้อยละ 35.48 ของสิ น ทรัพ ย์ ท้งั หมด เป็ น
สินทรัพย์หมุนเวียนซึ่งส่วนใหญ่เ ป็ นลูกหนี้ การค้าและสินค้าคงเหลือ โดยมีรายละเอียดดังนี้
สิ นทรั พ ย์ หมุนเวียน
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น -สุ ทธิ
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น-สุทธิ สามารถแสดงรายละเอียดได้ดงั นี้
ตารางที่ 14.4 : รายละเอียดลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น-สุทธิ ของบริษทั และบริษทั ย่อย

ลูกหนี้ การค้า-สุทธิ
ลูกหนี้ การค้ากิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ค่าใช้จ่ ายจ่ ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่ าย
ลูกหนี้ อื่น ๆ
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น -สุ ทธิ

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

ณ 31 ธ.ค. 56
จานวน
ร้อยละ
3,917
83.27
2
0.04
137
2.91
91
1.94
557
11.84
4,704
100.00

(หน่ วย: ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 57
จานวน ร้อยละ
3,437
85.63
6
0.15
206
5.13
73
1.82
292
7.27
4,014 100.00

ตารางที่ 14.5 : ลูกหนี้ การค้า-สุทธิสามารถวิเ คราะห์ ตามอายุหนี้ ทีค่ ้างชาระ ตามบริษทั และบริษทั ย่อยได้ดงั นี้
(หน่ วย: ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 55
ณ 31ธ.ค. 56
ณ 31 ธ.ค. 57
จานวน ร้อยละ จานวน
ร้อยละ
จานวน ร้อยละ
ภายในกาหนดชาระ
2,483
91.15
3,700 92.85
3,191
91.20
หนีค้ ้ างเกินกาหนดชาระ :
- น้อยกว่า 3 เดือน
174
6.39
197
4.94
186
5.32
- มากกว่า 3 เดือนถึง 12 เดือน
16
0.59
21
0.53
50
1.43
- 12 เดือนขึน้ ไป
51
1.87
67
1.68
72
2.05
รวม
2,724 100.00
3,985
100.00
3,499 100.00
หัก ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญ
(53) (1.95)
(68)
(1.71)
(62) (1.77)
ลูกหนีก้ ารค้ า-สุ ทธิ
2,671
98.05
3,917
98.29
3,437
98.23
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จากตารางที่ 14.5 พบว่าลูกหนี้ การค้าของบริษทั และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เฉลี่ยร้อยละ 91.20 เป็ นลู กหนี้ ภายใน
กาหนดชาระ ส่วนทีเ่ หลือแบ่งเป็ นลูกหนี้ เกินกาหนดชาระน้อยกว่า 3 เดือน เฉลี่ยร้อยละ 5.32 เกินกาหนดชาระ 3-12 เดือน เฉลี่ ย
ร้อยละ 1.43 และเกินกาหนดชาระ มากกว่า 12 เดือน เฉลี่ยร้อยละ 2.05 ของลูกหนี้ การค้ารวม ทัง้ นี้ สาหรับลูกหนี้ ทีม่ ีอายุ เ กิน กว่า
12 เดือน บริษทั และบริษทั ย่อยได้ตง้ ั สารองค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญแล้วเกือบทัง้ จานวน ทัง้ นี้ บริษทั และบริษทั ย่ อยมี น โยบายการ
ตัง้ ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญจากลูกหนี้ ทีค่ าดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ดงั นี้ บริษทั มีนโยบายตัง้ ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญจากยอดลู กหนี้
การค้า ณ วันสิน้ งวด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้ และพิจารณาจากฐานะปัจจุบ ันของลูกหนี้ แต่ละรายที่เ รี ย กเก็บ
เงินไม่ได้เ กินกว่า 1 ปี ขึ้นไป โดยบริษทั จะตัง้ ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญไว้เต็มจานวน
ณ สิ้นปี 2555 ลูกหนี้ การค้าทีเ่ พิ่มขึ้น 658 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากยอดขายที่เ พิ่ ม ขึ้ นจากธุ รกิจ การจ าหน่ ายก๊า ซ LPG ใน
ต่างประเทศ และในปี 2555 เงินทดรองจ่ าย เพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท จากปี 2554 ส่วนใหญ่เ ป็ นการจ่ ายเงินทดรองค่าบริ ห ารเรื อของ
บริษทั ย่อย SLM เพิม่ ขึ้น 28 ล้านบาท อันเป็ นผลมาจากการจ้างบุคคลภายนอกบริหารเรือเพิม่ ขึ้น และส่วนทีเ่ หลือเป็ นเงินทดรอง
จ่ ายของบริษทั ย่อยในประเทศมาเลเซีย MyGaz โดยเป็ นการจ่ ายชาระเงินมัดจาเพื่อซือ้ สินทรัพย์และธุรกิจแก๊สปิ โตรเลี ย มเหลว
ของ Shell Timur Sdn.Bhd. (“STSB”) ใน East Malaysia จานวน 2 ล้านริงกิตมาเลเซีย
ณ สิ้นปี 2556 ลูกหนี้ การค้าทีเ่ พิ่มขึ้น 1,246 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2555 สาเหตุหลักมาจากยอดขายทีเ่ พิ่ ม ขึ้ นจาก
ธุรกิจการจาหน่ ายก๊าซ LPG ในต่างประเทศ และลูกหนี้ การค้าของบริษทั ย่อยในต่างประเทศได้แก่ MyGaz ในมาเลเซีย และ City
Gas ในเวียดนามใต้ ซึ่งได้เ ริ่มนามารวมอยู่ในงบการเงินรวมเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 และเมื่ อวัน ที่ 18 มกราคม 2556
ตามลาดับ (เป็ นวันทีก่ ลุ่มบริษทั เข้าซือ้ ธุรกิจเสร็จสิ้น) เช่นเดียวกับ ณ สิ้นปี 2556 กลุ่ ม บริ ษ ัทมี รายการค่าใช้จ่ ายจ่ ายล่ วงหน้ า
เพิม่ ขึ้น 24 ล้านบาท ลูกหนี้ อื่นเพิม่ ขึ้น 556 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิน้ ปี 2555 อันเป็ นผลมาจากการรวมบริ ษ ัทย่ อย 2
บริษทั ในต่างประเทศ ได้แก่ MyGaz และ City Gas ดังกล่าวข้างต้น โดยลู กหนี้ อื่ น ที่เ พิ่ ม ขึ้ นส่ วนใหญ่เ กิดจากบริ ษ ัทย่ อยใน
ต่างประเทศ MyGaz จานวน 470 ล้านบาท ซึ่งเป็ นลูกหนี้ อื่นคงค้างจากภาครัฐทีเ่ กิดจากเงินชดเชยราคาจ าหน่ ายก๊าซ LPG ภาค
ครัวเรือนในประเทศมาเลเซีย
ณ สิ้นปี 2557 มีลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นลดลง 690 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ สิ้ น ปี 2556 สาเหตุห ลักมาจากลู กหนี้ การค้าที่
ลดลง 480 ล้านบาท ซึ่งเป็ นผลจากยอดขายทีล่ ดลงจากปี 2556
สิ นค้ าคงเหลือ -สุ ทธิ
สินค้าคงเหลือของบริษทั และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ส่วนใหญ่เ ป็ นสินค้าสาเร็ จ รู ป ได้แ ก่ ผลิ ตภัณ ฑ์ ปิโตรเลี ย ม
(ก๊าซ LPG) ร้อยละ 74.77 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ร้อยละ 1.39 ผลิ ตภัณ ฑ์ น้ ามัน ร้อยละ 1.53 สิ น ค้าส าเร็ จ รู ปอื่ น ร้อยละ 0.42
วัตถุดิบคงเหลือร้อยละ 1.33 วัสดุอะไหล่และอื่นๆ ร้อยละ 4.27 และสินค้าระหว่างทางซึ่ง ส่ วนใหญ่เ ป็ นก๊าซ LPG แอมโมเนี ย
และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ร้อยละ 18.13 และงานระหว่างผลิตร้อยละ 0.57 โดยมีระยะเวลาในการขายสิ น ค้าเฉลี่ ย ประมาณ 26-49
วัน ในช่วงปี 2555 – ปี 2557
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ตารางที่ 14.6 : สินค้าคงเหลือ-สุทธิ ของบริษทั และบริษทั ย่อย
ณ 31 ธ.ค. 55

(หน่ วย : ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 56 ณ 31 ธ.ค. 57

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
ผลิตภัณฑ์น้ ามัน
สินค้าสาเร็จรูปอื่น
วัตถุ ดิบคงเหลือ
วัสดุ อะไหล่และอื่นๆ
สินค้าระหว่างทาง
งานระหว่างผลิ ต
รวม

7,290
60
32
13
65
75
594
19
8,148

4,762
28
41
16
62
111
219
22
5,261

2,643
49
54
15
47
151
641
20
3,620

หัก ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
สินค้ าคงเหลือ - สุ ทธิ

(5)
8,143

(11)
5,250

(85)
3,535

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สินค้าคงเหลือสุทธิของบริษทั และบริษทั ย่อย มีจานวน 8,143 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ้ นจากปี 2554 จ านวน
3,304 ล้านบาท ซึ่งเป็ นส่วนของการบริหารต้นทุนสินค้า โดยการรักษาระดับสิ น ค้าคงเหลื อให้ เ หมาะสมตามฤดู กาล และตาม
ความต้องการของตลาด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สินค้าคงเหลือสุทธิของบริษทั และบริษทั ย่ อย มี จ านวน 5,250 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จ านวน
2,893 ล้านบาท ซึ่งเป็ นส่วนของการบริหารต้นทุนสินค้า โดยการรักษาระดับสิ น ค้าคงเหลื อให้ เ หมาะสมตามฤดู กาลและตาม
ความต้องการของตลาด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สินค้าคงเหลือสุทธิของบริษทั และบริษทั ย่อย มีจานวน 3,535 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จ านวน
1,715 ล้านบาท ซึ่งเป็ นส่วนของการบริหารต้นทุนสินค้า โดยการรักษาระดับสินค้าคงเหลื อให้ เ หมาะสมตามฤดู กาลและตาม
ความต้องการของตลาด
นอกจากนี้ สินค้าคงเหลื อของบริ ษ ัทและบริ ษ ัทย่ อย ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2557 ส่ วนใหญ่ ร้อยละ 95.82 เป็ นก๊าซ LPG
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และผลิตภัณฑ์น้ ามัน ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่ลา้ สมัย บริษทั และบริษทั ย่อยจึ งมีการตัง้ ค่าเผือ่ การลดมู ลค่า ของ
สินค้าคงเหลือ ซึ่งจะมีจานวนน้อยมาก
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สิ นทรั พ ย์ หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย ภาษีมูลค่าเพิ่มทีจ่ ะได้รบั คืน , ภาษีเ งิ น ได้นิ ติบุคคลที่จ ะได้รับคืน , เงิ น มัดจ า, ลู กหนี้ ค่า
สินไหมทดแทนประกันภัย และอื่นๆ รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 14.7 : แสดงรายละเอียดสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ของบริษทั และบริษทั ย่อย
(หน่ วย : ล้านบาท)
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
31 ธ.ค. 57
ภาษีมูลค่าเพิ่มทีจ่ ะได้รบั คืน
ภาษีเ งินได้นิตบิ คุ คลทีจ่ ะได้รบั คืน
เงินมัดจา
อื่นๆ
สินทรั พย์ หมุนเวียนอื่น

56
22
54
132

224
31
76
73
404

180
6
77
263

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ของบริษทั และบริษ ัทย่อย เท่ากับ 132 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ลดลง จานวน 161 ล้านบาท
สาเหตุหลักเนื่ องจากในปี 2554 บริ ษทั ได้จัดประเภทภาษีเ งินได้นิตบิ คุ คลทีจ่ ะได้รบั คืน จานวน 87 ล้านบาท ไปอยู่ในส่วนของ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน ประกอบกับบริษ ัทย่อยในต่างประเทศ SOGEL
ซึ่งในปี 2554 มีรายการเงินมัดจาจ่ ายกรมศุลกากร ค่าภาษี อากรนาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มในการนาเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ช่วง
เดือน ธันวาคม 2554 จานวน 157 ล้านบาท ในปี 2555 SOGEL ไม่มีรายการดังกล่ าว เนื่ องจาก SOGEL ไม่มีการนาเข้าผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียมในช่วงก่อนสิ้นปี 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษทั ฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เท่ากับ 404 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 272 ล้านบาท จากปี 2555
รายการส่วนใหญ่เ กิดจากบริษทั ย่อยในประเทศจี น SOGEL และ SINO มีรายการภาษีมูลค่าเพิม่ ทีจ่ ะได้รบั คืนจากภาครัฐ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษทั ฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เท่ากับ 263 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จ านวน 141 ล้านบาท
รายการใหญ่เ กิดจากในปี 2557 รายการภาษีมูลค่าเพิ่มทีจ่ ะได้รบั คืนจากภาครัฐและรายการเงินมัดจาของบริ ษ ัทย่ อยในประเทศ
จี น SOGEL และ SINO ลดลง
สิ นทรั พ ย์ ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุ ทธิ
สินทรัพย์หลักทีใ่ ช้ในการดาเนิ นธุรกิจของบริษทั และบริษทั ย่อย ได้แก่ ทีด่ ิน อาคาร คลัง สถานี บรรจุแ ละบริ การก๊าซ LPG และ
อุปกรณ์เ ก็บก๊าซ LPG ถังก๊าซ LPG เรือบรรทุกก๊าซ LPG ยานพาหนะ และอื่นๆ
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ตารางที่ 14.8 : รายละเอียดทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์–สุทธิของบริษทั และบริษทั ย่อย มีดงั นี้
ประเภท/ ลักษณะทรัพย์สิน
1 ทีด่ ิน
2 อาคาร ระบบสาธารณูปโภค และส่วนปรับปรุง
ทีด่ ิน
3 คลัง สถานี บรรจุ และบริการก๊าซ และอุปกรณ์
4 เรือบรรทุกก๊าซ
5 ถังบรรจุก๊าซ
6 เครื่องจักร และเครื่องมือในโรงงาน
7 เครื่องตกแต่ง ติดตัง้ และอุ ปกรณ์สานักงาน
8 ยานพาหนะ
9 งานระหว่างก่อสร้าง
รวม
บวก มูลค่าทีเ่ พิ่มขึ้นจากการตีราคาที่ดิน
หัก มูลค่าทีล่ ดลงจากการตีราคาทีด่ ิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

ณ 31 ธ.ค. 55

(หน่ วย : ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 56 ณ 31 ธ.ค. 57

2,107
3,406

2,136
3,591

2,159
3,405

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

1,159
2,099
1,860
1,633
253
534
893
14,158

1,133
1,921
1,893
1,480
473
532
882
13,878

310
(33)
12,861

310
(33)
14,435

1,248
(6)
15,120

บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายการทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์เ ท่ากับ 12,861 ล้านบาท ณ สิ้ น ปี 2555 เพิ่ ม ขึ้ นเป็ น 14,435 ล้านบาท
ณ สิ้นปี 2556 และเพิ่มขึ้นเป็ น 15,120 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 เนื่ องจากสาเหตุหลักเป็ นดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายการทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ -สุ ทธิ เพิ่ ม ขึ้ นจากปี 2554 จ านวน 606 ล้าน
บาท มีสาเหตุหลักดังนี้
1. การเพิม่ ขึ้นของอุปกรณ์ของบริษทั สยามสุขสวัสดิ์ จากัด (SSW) ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยในประเทศไทยทีไ่ ด้จั ดตัง้ ขึ้ นใหม่ เมื่ อ
วันที่ 28 สิงหาคม 2555 ประกอบธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมจานวนสุทธิ 27 ล้านบาท
2. การเพิ่มขึ้นของทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทั และบริษทั ย่อย ทีไ่ ด้ซอื้ เพิ่มเติมและโอนสินทรัพ ย์ รับเข้า (ออก) เข้ามา
ระหว่างปี จานวน 1,499 ล้านบาท ซึ่งรายการหลักๆ ได้แก่ บริ ษ ัทรับโอนอาคารและคลัง ก๊าซที่ส ร้างแล้วเสร็ จ พร้อมทั้ง
ลงทุนขยายคลังก๊าซ และอาคารระหว่างก่อสร้าง จ านวน 333 ล้านบาท SLM ซื้อเรื อบรรทุกก๊าซ LPG และแอมโมเนี ย
เพิ่มขึ้น 2 ลา เป็ นจานวนเงินรวม 434 ล้านบาท ลาที่ 1 มีความสามารถในการบรรจุ ก๊าซ LPG 3,028 ตัน กรอส อายุ 32 ปี
มูลค่า 52 ล้านบาท ลาที่ 2 มีความสามารถในการบรรจุแอมโมเนี ย 22,472 ตันกรอส อายุ 21 ปี มูลค่าเรื อ 382 ล้านบาท LCR
ซือ้ รถหัวลาก 20 คัน เป็ นจานวนเงินรวม 69 ล้านบาทและในระหว่างปี 2555 SLM มีต ้นทุนส่วนเพิม่ เกีย่ วข้องกับเรื อเก่า อี ก
ประมาณ 146 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษทั และบริษทั ย่อยได้มีการซือ้ ถัง บรรจุ ก๊า ซเพิ่ ม ขึ้ น 303 ล้านบาท และงานระหว่าง
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 133 ล้านบาท
3. ในระหว่างปี 2555 บริษทั และบริษทั ย่อยมีการจาหน่ ายและตัดจาหน่ ายสินทรัพย์สุ ทธิ 35 ล้านบาท และมี การตัดค่าเสื่ อม
ราคาสินทรัพย์ระหว่างปี 774 ล้านบาท รวมทัง้ รายการทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลงจากผลต่างจากการแปลงค่า งบการเงิ น
จานวนสุทธิ 111 ล้านบาท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายการทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ เพิ่ม ขึ้ นจากปี 2555 จ านวน 1,574 ล้าน
บาท มีสาเหตุหลักดังนี้
1. การเพิ่มขึ้นของอาคารและอุ ปกรณ์ ข องบริ ษ ัท Citygas Company Limited ซึ่ง เป็ นบริ ษ ัทย่ อยจดทะเบีย นในประเทศ
เวียดนาม ทีก่ ลุ่มบริษทั ได้เ ข้าซือ้ เงินลงทุนและโอนกิจการเสร็ จ สิ้ น เมื่ อวัน ที่ 18 มกราคม 2556 โดยประกอบธุ รกิจ จั ด
จาหน่ ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม รวมจานวนสุทธิ 201 ล้านบาท
2. การเพิม่ ขึ้นของเครื่องจักรและอุปกรณ์จากการทีก่ ลุ่มบริษทั เข้าซือ้ ธุรกิจแก๊สและสินทรัพย์บางส่วนในธุรกิจ แก๊ส ของบริ ษ ัท
Shell Timur Sdn. Bhd. โดยผ่านบริษทั ย่อย MyGaz ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยจดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย ทีเ่ สร็จสิ้นเมื่อวันที่ 29
พฤษภาคม 2556 เพื่อประกอบธุรกิจจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว รวมจานวนสุทธิ 482 ล้านบาท
3. การเพิ่มขึ้นของทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทั และบริษทั ย่อย ทีไ่ ด้ซอื้ เพิ่มเติมและโอนสินทรัพ ย์ รับเข้า (ออก) เข้ามา
ปี 2556 จานวน 1,414 ล้านบาท ซึ่งรายการหลักๆ ได้แก่
3.1 บริษทั ซือ้ และรับโอนทีด่ ินเพิ่ม จานวน 29 ล้านบาท
3.2 บริษทั รับโอนอาคารและคลังก๊าซทีส่ ร้างแล้วเสร็จ พร้อมทัง้ ลงทุนขยายคลังก๊าซ และอาคารระหว่าง ก่อสร้าง จ านวน
552 ล้านบาท
3.3 SLM ซือ้ เรือบรรทุกก๊าซ LPG เพิ่มขึ้น 1 ลา เป็ นจานวนเงิน 345 ล้านบาท มี ความสามารถในการบรรจุ ก๊าซ LPG
39,088 ตันกรอส อายุ 26 ปี และ มีต ้นทุนส่วนเพิม่ เกีย่ วข้องกับเรือเก่าประมาณ 144 ล้านบาท
3.4 LCR ซือ้ ยานพาหนะและอุปกรณ์ในการขนส่งเพิ่ม เป็ นจานวนเงินรวม 67 ล้านบาท
3.5 บริษทั และบริษทั ย่อยได้มีการซือ้ ถังบรรจุกา๊ ซเพิ่มขึ้น 277 ล้านบาท
4. ในระหว่างปี 2556 บริษทั และบริษทั ย่อยมีการจาหน่ ายสินทรัพย์สุทธิ 48 ล้านบาท และมี การตัดค่าเสื่ อมราคาสิ น ทรัพ ย์
ระหว่างปี 947 ล้านบาท รวมทัง้ รายการทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์เ พิ่มขึ้นจากผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิ น จ านวนสุ ทธิ
472 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายการทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์-สุ ทธิ เพิ่ ม ขึ้ นจากปี 2556 จ านวน 685 ล้าน
บาท มีสาเหตุหลักดังนี้
ในระหว่างปี 2557 บริษทั และบริษทั ย่อยมีการจาหน่ ายและโอนออกสิ น ทรัพ ย์ สุ ทธิ 26 ล้านบาท และมี การตัดค่าเสื่ อมราคา
สินทรัพย์ระหว่างงวด 1,027 ล้านบาท อีกทัง้ รายการที่ดิน อาคาร และอุ ปกรณ์ ลดลงจากผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิ น
จานวน 13 ล้านบาทและในปี 2557 กลุ่มบริษทั และบริษทั ได้รบั รูก้ ารตีราคาทีด่ ินเพิ่มจานวน 969 ล้านบาท ในงบการเงิ น รวมและ
มีการซือ้ สินทรัพย์เ พื่อการดาเนิ นงานเพิม่ ในระหว่างปี จานวน 756 ล้านบาท (ส่วนใหญ่เ ป็ นการเพิ่ ม ถัง บรรจุ ก๊า ซ จ านวน 239
ล้านบาท) และมีการจาหน่ ายสินทรัพย์ สุทธิ จานวน 26 ล้านบาท
กลุ่มบริษทั ให้มีตรี าคาทีด่ ินใหม่โดยบริษทั ยูเ ค แวลูเ อชัน่ แอนด์ เอเจนซี่ จากัด ซึ่งเป็ นผู ้ประเมิ น ราคาอิ ส ระในระหว่างวัน ที่ 2
มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เกณฑ์ทใี่ ช้ในการตีราคาทีด่ ินคือวิธีเ ปรียบเทียบกับข้อมูลตลาด
อสั งหาริ มทรั พ ย์ เพือ่ การลงทุน
บริษทั ย่อยมีอสังหาริมทรัพย์เ พื่อการลงทุน ซึ่งประกอบด้วย ทีด่ ินเปล่า และอาคารสานักงาน ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีเ ท่ากับ 25 ล้าน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ลดลงเหลือ 22 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เนื่ องจากการตัดค่าเสื่ อมราคาตามอายุ การใช้
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งานของทรัพย์สินและ ลดลงเหลือ 1 ล้านบาท ณ.วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2557 เนื่ องจากทางบริ ษ ัทย่ อย UGP ได้มี การจ าหน่ าย
อสังหาริมทรัพย์เ พื่อการลงทุนออกไปโดยมีราคาขายรวม 79 ล้านบาท และมี กาไรจากการจ าหน่ ายอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ เ พื่ อการ
ลงทุนรวม 60 ล้านบาท
ค่ าความนิยม
ตารางที่ 14.9: รายละเอียดค่าความนิ ยม มีดงั นี้
ณ 31 ธ.ค. 55
บริษทั ย่อย UGP
บริษทั ย่อย SEEC
บริษทั ย่อย SingGas
บริษทั ย่อย SuperGas
ค่ าความนิยม

1,025
22
95
208
1,350

(หน่ วย : ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 56 ณ 31 ธ.ค. 57
1,152
22
137
227
1,538

1,152
22
137
227
1,538

ค่าความนิ ยม คือต้นทุนของเงินลงทุนทีส่ ูงกว่ามูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนทีก่ ลุ่มบริษทั มีส่วนแบ่งในสินทรัพย์สุทธิของบริษทั ย่อย
ณ วันทีไ่ ด้มาซึ่งบริษทั นั้น ค่าความนิ ยมทีเ่ กิดจากการได้มาซึ่ง บริษ ัทย่อยจะแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบการเงินรวม
ค่าความนิ ยม ณ สิ้นปี 2555 และ ณ สิ้นปี 2556 มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม 1,350 ล้านบาท เป็ น 1,538 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน
188 ล้านบาท ซึ่งเป็ นรายการปรับปรุงย้อนหลังจากการทีก่ ลุ่มบริ ษทั ได้เ ริ่มนามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเ งินได้ มาใช้
เป็ นครั้งแรกสาหรับระยะเวลาบัญชี ตัง้ แต่ว ันที่ 1 มกราคม 2556 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุประกอบข้อมูลทาง
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ข้อ 2.3
ณ สิน้ ปี 2557 ค่าความนิ ยมมีจานวน 1,538 ล้านบาท
สินทรั พย์ ไม่มตี ัวตนอื่น – สุทธิ
บริษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายการสินทรัพย์ไม่มีต ัวตนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 20 ล้านบาท ซึ่งเป็ นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แ ละโปรแกรมระบบบัญชี โดยตัดจาหน่ ายตามวิธีเ ส้นตรงภายในระยะเวลา 5-10 ปี
ณ สิน้ ปี 2556 บริ ษทั และบริษทั ย่อยมีรายการสินทรัพย์ไม่มีต ัวตนอื่น เป็ นจานวน 273 ล้านบาท ซึ่งเพิม่ ขึ้น 253 ล้านบาท
เนื่ องจากสาเหตุหลักดังนี้
1. การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่มีต ัวตนในส่วนของความสัมพันธ์ก ับลูกค้า (Customer Relationships) จานวนเงิน 85 ล้าน
บาท ของบริษ ัท Citygas Company Limited ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยจดทะเบียนในประเทศเวียดนาม ประกอบธุรกิจจัด
จาหน่ ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว ทีก่ ลุ่มบริษทั ได้เ ข้าซือ้ หุ ้นในสัดส่วน 100% จาก Shell Gas (LPG) Holding B.V.
และโอนกิจการเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556
2. การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่มีต ัวตนในส่วนของความสัมพันธ์ก ับลูกค้า (Customer Relationships) จานวนเงิน 195 ล้าน
บาท ของบริ ษทั MyGaz SDN.BHD. ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยจดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย ทีบ่ ริษทั ถือหุ ้นในสัดส่วน 70%
เพื่อประกอบธุรกิจจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ปิโตเลียมเหลวโดยกลุ่มบริษทั ได้ดาเนิ นการซือ้ ธุรกิจและสินทรัพย์บางส่ วน
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ของธุรกิจแก๊ส ในบริษทั Shell Timur SDN.BHD. ใน East Malaysia โดยผ่าน MyGaz และการโอนธุรกิจและ
สินทรัพย์ดงั กล่า วเสร็จสิน้ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556
(สินทรัพย์ไม่มีต ัวตนในส่วนของความสัมพันธ์ก ับลู กค้า (Customer Relationships) ของทัง้ 2 บริษ ัทข้างต้นได้มาจาก
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สุทธิทไี่ ด้มาจากการซือ้ ธุ รกิจโดยมูลค่ายุตธิ รรมดังกล่าวประเมินโดย
ผู ้เชีย่ วชาญอิส ระ)
3. ในระหว่างปี 2556 บริษ ัทและบริ ษทั ย่อยมีการตัดจาหน่ ายสินทรัพย์ไม่มีต ัวตนอื่น จานวนรวม 31 ล้านบาท
ณ สิ้นปี 2557 สินทรัพย์ไม่มีต ัวตนอื่นคงเหลือสุทธิเ ท่ากับ 234 ล้านบาทลดลงเท่ากับ 39 ล้านบาท เนื่ องจากรายการหลักเกิด
จากบริษ ัทและบริษทั ย่อยมีการตัดจาหน่ ายสินทรัพย์ไม่มีต ัวตนอื่น สุทธิ จานวน 43 ล้านบาท
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายการสินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชีส าหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ปรับใหม่)
จานวน 150 ล้านบาท และสินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี สาหรับปี 2556 เท่ากับ 235 ล้านบาท และปี 2557 เท่ากับ 304 ล้าน
บาท เป็ นผลมาจากการทีก่ ลุ่มบริ ษทั ได้เ ริม่ นามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเ งินได้ มาใช้เป็ นครัง้ แรก สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีตง้ ั แต่ว ันที่ 1 มกราคม 2556 ซึ่งกลุ่ม บริษ ัทต้องใช้วิธี ปรับปรุงย้อนหลังตามมาตรฐานการบัญชี โดยมีรายละเอียด
ปรากฎตามหมายเหตุประกอบงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ข้อ 2.3 ผลกระทบจากการนานโยบายการบัญชี
ใหม่มาใช้ปฏิบ ัติ
สาหรับรายการเคลื่ อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชีทเี่ กิดขึ้นในระหว่างปี 2556 – ปี 2557 ปรากฏตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ข้อ 17 ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรั พ ย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
ตารางที่ 14.10: แสดงรายละเอียดสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ของบริษทั และบริษทั ย่อย ดังนี้
31 ธ.ค. 55
ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กยืู ้ มแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินฝากธนาคารที่ตดิ ภาระค้าประกัน
เงินมัดจา
ภาษีเ งินได้นิตบิ คุ คลทีจ่ ะได้รบั คืน
ค่าใช้จ่ ายรอตัดจ่ าย
ค่าเช่าจ่ ายล่วงหน้า
สิทธิการเช่า
อื่น ๆ
สินทรั พย์ ไม่หมุนเวียนอื่น

26
69
87
20
535
124
26
887

(หน่ วย : ล้านบาท)
31 ธ.ค. 56
31 ธ.ค. 57
2
26
89
59
14
540
108
7
845

4
27
38
59
9
540
92
36
805

ณ สิน้ ปี 2557 เงินมัดจาลดลงจากปี 2556 สาเหตุหลักเกิดจากระหว่างปี 2557 ได้มีการรับโอนถัง จากบัญชีเ งินมัดจาค่าผลิ ตถัง เข้า
บัญชีสินทรัพย์ถาวร เป็ น จานวน 51 ล้านบาท
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หนีส้ ิ น
หนีสิ้ นหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน – สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพิ่มขึ้นเป็ น 7,585 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วงร้อยละ 0.80-3.85 ต่อปี เนื่ องจากบริ ษ ัทและบริ ษ ัท
ย่อยกูยื้ มเพื่อใช้ดาเนิ นงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั และบริษทั ย่อยมีเ งินกูยื้ มระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์ลดลงเป็ น 7,338 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย
อยู่ในช่วงร้อยละ 0.83-3.90 ต่อปี เนื่ องจากมีการชาระคืนเงินกูยื้ มในระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั และบริษทั ย่อยมีเ งินกูยื้ มระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์ลดลงเป็ น 6,347 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย
อยู่ในช่วงร้อยละ 3.20-3.35 ต่อปี เนื่ องจากมีการชาระคืนเงินกูยื้ มในระหว่างปี
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
เจ้าหนี้ การค้าในประเทศไทยส่วนใหญ่เ ป็ นผู ้จาหน่ ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ได้แ ก่ บริ ษ ัท ปตท . จ ากัด
(มหาชน) บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) บริษ ัท ไทยออยส์ จ ากัด (มหาชน) และบริ ษ ัท ไออาร์ พี ซี จ ากัด
(มหาชน) เป็ นต้น ซึ่งส่วนใหญ่มีระยะเวลาการให้สินเชือ่ (Credit Term) ประมาณ 19-30 วัน
เจ้าหนี้ การค้าต่างประเทศส่วนใหญ่เ ป็ นผู ้จาหน่ ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ใ นต่างประเทศ ได้แ ก่ SHELL
VITOL ASTOMOS ITOCHU เป็ นต้น ซึ่งส่วนใหญ่มีระยะเวลาให้สินเชือ่ (Credit Term) ประมาณ 20-30 วัน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่นของบริษทั และบริษทั ย่อย มีแนวโน้มลดลงจากจ านวน 4,181 ล้านบาท ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2555
ลดลงเป็ น 3,124 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และเพิ่มขึ้นเท่ากับ 3,751 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เป็ นการผันแปรตามยอดสิ้นค้าคงเหลือในแต่ละปี ซึ่งทีผ่ า่ นมาบริษทั และบริษทั ย่อยมี การจ่ ายชาระเงิ น ค่าสิ น ค้าให้ กบั เจ้ าหนี้
การค้าได้ตรงตามกาหนดเวลา ดังจะเห็ นได้จ ากระยะเวลาชาระหนี้ เฉลี่ ย ของบริ ษ ัทและบริ ษ ัทย่ อยในช่วงปี 2555-ปี 2557
ประมาณ 21 วัน ซึ่งอยู่ในช่วงของ Credit Term ทีไ่ ด้รบั จากเจ้าหนี้ การค้า
ทัง้ นี้ เงินนาส่งกองทุนน้ ามันค้างจ่ าย จากเดิม 343 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพิ่ ม ขึ้ นเป็ น 594 ล้านบาท ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2556 และเพิ่มเป็ น 827 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามแนวโน้มยอดขายเพิ่มขึ้น และการปรับอัตราเงิ น น าส่ ง
เข้ากองทุนน้ ามันทีเ่ พิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี กอ่ น ๆ
ส่ วนของเงินกู้ยืมระยะยาวทีถ่ ึ งกาหนดชาระในหนึง่ ปี และเงินกู้ยื มระยะยาวจากสถาบันการเงิน -สุ ทธิ
ส่วนของเงินกูยื้ มระยะยาวทีถ่ ึงกาหนดชาระในหนึ่ งปี และเงินกูยื้ มระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษทั และบริษทั ย่ อยเท่ากับ
943 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพิ่มขึ้นเป็ น 1,065 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2556 และ ลดลงเป็ น 802 ล้านบาท
ณ. 31 ธันวาคม 2557 ตามลาดับ เป็ นเงินกูยื้ มคงเหลือในส่วนของบริษทั ย่อย SLM
ในปี 2555 บริษทั ฯ ได้ออกและเสนอขายหุ ้นกูไม่
้ ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันรวมมูลค่า 4,500 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้แ ละราคาที่
เสนอขายต่อหน่ วย 1,000 บาทมีกาหนดจ่ ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนบริษทั ฯ สามารถจัดจาหน่ ายหุ ้นกูดั้ งกล่าวได้ทง้ ั หมด โดยบริ ษ ัทฯ
ได้นาเงินดังกล่าวไปชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน รวมทั้ง บริ ษ ัทฯ ได้ดาเนิ นการถอนหลักทรัพ ย์ ค้ า ประกัน
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ทัง้ หมดทีม่ ีอยู่ก ับสถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้น เช่นเดียวกับบริษทั ย่อย SEEC ได้จ่ ายชาระคืน เงิ น กูย้ ื ม ระยะยาวกับสถาบัน
การเงินแล้วทัง้ จานวน และได้ดาเนิ นการถอนหลักประกันทีม่ ีอยู่ก ับสถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้น
อย่างไรก็ดี ในระหว่างปี 2555 และในระหว่างปี 2556 บริษทั ย่อย SLM ได้กยืู ้ มเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มเติม จานวน 300 ล้าน
บาท และจานวน 351 ล้านบาท ตามลาดับ เพื่อซือ้ เรือบรรทุกก๊าซ LPG และแอมโมเนี ย เพื่อใช้ใ นการขยายธุ รกิจ โดย SLM ได้
ทยอยจ่ ายชาระคืนเงินกูตามเงื
้ ่อนไขข้อตกลงในสัญญาเงินกูที้ ม่ ีอยู่ก ับสถาบันการเงิ น
หนีสิ้ นตามสั ญญาเช่ าทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีหนี้ สินตามสัญญาเช่าทางการเงินซึ่งเกิดจากสัญญาเช่ารถบรรทุกและสัญญาเช่าซือ้ รถบรรทุก ก๊าซ LPG ของบริษทั
ย่อย LCR ทีท่ ากับสถาบันการเงิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินคงเหลือ จานวน 85 ล้านบาท
และบริษ ัทย่อยดังกล่าวได้มีการจ่ ายชาระหนี้ สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน จึ งทาให้หนี้ สินตามสัญญาเช่าทางการเงินดังกล่าว
ลดลงเหลือจานวน 34 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และจ่ ายชาระหนี้ ทัง้ หมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หุ้นกู-้ สุ ทธิ
ตารางที่ 14.11: รายละเอียดของหุ ้นกู ้
ณ 31 ธ.ค. 55
หุ้นกู้
หุ ้นกูสกุ
้ ลเงินบาท
หัก ค่าธรรมเนี ยมในการจัดหาหุ ้นกู ้
หุ้นกู-้ สุ ทธิ

ณ 31 ธ.ค. 56

4,500
(12)
4,488

(หน่ วย : ล้านบาท)
ณ 30 ก.ย. 57

4,500
(6)
4,494

4,300
(4)
4,296

ในระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2555 บริษทั ได้มีการออกและเสนอขายหุ ้นกูไม่
้ ดอ้ ยสิทธิ ไม่มี ห ลักประกัน อายุ หุ้ น กู ้ 2 – 4 ปี
รวมมูลค่า 4,500 ล้านบาท มูลค่าทีต่ ราไว้และราคาทีเ่ สนอขายต่อหน่ วย 1,000 บาท มีกาหนดจ่ ายดอกเบี้ยทุก 3 เดื อน ทริ ส เรทติง้
ได้จัดอันดับความน่ าเชือ่ ถือหุ ้นกูของบริ
้
ษทั อยู่ระดับ BBB+ (Stable) บริษทั สามารถจั ดจ าหน่ ายหุ ้ น กูด้ ัง กล่ า วได้ทง้ ั หมดโดย
บริษทั นาเงินดังกล่าวไปชาระคืนเงินกูยื้ มระยะยาว ทีม่ ีอยู่ก ับสถาบันการเงินทัง้ หมด ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 นอกจากนี้
เงื่อนไขของการจาหน่ ายหุ ้นกูดั้ งกล่าวบริษทั ฯ จะต้องปฏิบ ัติตามข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่ องผู ้ออกหุ ้ น กูแ้ ละผู ถ้ ื อหุ ้ น กู ้
รวมทัง้ ต้องรักษาระดับอัตราส่ วนทางการเงิ น ได้แ ก่ อัตราส่ วนภาระหนี้ สิ น ที่มี ดอกเบี้ย ต่อทุน (Interest – Bearing Debts)
ในอัตรส่วนไม่เ กิน 2 เท่า ทัง้ นี้ อัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวของกลุ่มบริษทั เท่ากับ 1.86 เท่า (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555) เท่ากับ
1.44 เท่า (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) และ เท่ากับ 1.39 เท่า (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) ตามลาดับ ซึ่ง เป็ นไปตามเงื่ อนไขของ
การออกหุ ้นกู ้
ในระหว่างวันที่ 27 ถึงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557 บริษทั ได้มีการออกและเสนอขายหุ ้น กูไ้ ม่ ด้อยสิ ทธิ ไม่ มี ห ลักประกัน รวม
มูลค่า 1,300 ล้านบาท มูลค่าทีต่ ราไว้และราคาทีเ่ สนอขายต่อหน่ วย 1,000 บาท มีกาหนดจ่ ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
ทริสเรทติง้ ได้จัดอันดับความน่ าเชือ่ ถือหุ ้นกูของบริ
้
ษทั อยู่ทรี่ ะดับ BBB (Stable) รายละเอียดทีส่ าคัญของหุ ้นกูมี้ ดงั นี้
หุ ้นกูอายุ
้ 3 ปี

ดอกเบี้ยคงที่

อัตราดอกเบี้ย

5.20% ต่อปี
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บริษทั สามารถจัดจาหน่ ายหุ ้นกูดั้ งกล่าวได้ทง้ ั หมดจานวน 1,300 ล้านบาท โดยบริษทั ได้นาเงิ น ดัง กล่ าวไปชาระคืน หุ ้ น กูท้ ี่ครบ
กาหนดชาระจานวน 1,500 ล้านบาท ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 นอกจากนี้ เงื่อนไขของการจ าหน่ ายหุ ้ น กูด้ ัง กล่ าว บริ ษ ัท
จะต้องปฏิบ ัติตามข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่ องผู ้ออกหุ ้นกูและผู
้ ้ถือหุ ้นกู ้ รวมทัง้ ต้องรักษาระดับอัตราส่ วนทางการเงิ น
ตามทีไ่ ด้อธิบายไว้ดงั กล่าวข้างต้น
เจ้ าหนีเ้ งินมัดจาค่ าถั งก๊าซ LPG
เงินมัดจาค่าถังก๊าซ LPG ของบริ ษ ัท และบริ ษ ัทย่ อย UGP , Super Gas , SingGas , Sino , City Gas และ MyGaz บัน ทึกเป็ น
หนี้ สินของบริษทั และจะจ่ ายชาระเงินคืนแก่ลูกค้า พร้อมทัง้ บันทึกลดหนี้ สินดังกล่าวเมื่อลูกค้านาใบเสร็จรับเงิ น เงิ น มัดจ าค่า ถัง
ก๊าซ LPG และถังก๊าซ LPG คืนแก่บริษทั โดยเจ้าหนี้ เงินมัดจาค่าถังก๊าซ LPG จะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามปริม าณถัง ก๊า ซ
LPG ใหม่ทลี่ ูกค้าได้วางเงินมัดจาเพิม่ ขึ้นในแต่ละปี หักด้วยยอดเงินมัดจาทีล่ ดลงจากการทีล่ ูกค้านาใบเสร็ จ รับเงิ น เงิ น มัดจ าถัง
และนาถังก๊าซ LPG มาคืน นอกจากนี้ บริษทั และบริษทั ย่อยไม่มีนโยบายทีจ่ ะรับรูเ้ งินมัดจาเป็ นรายได้ซ่งึ เป็ นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน (IFRS) ดังนั้นยอดเจ้าหนี้ เงินมัดจาค่าถังก๊าซ LPG ของบริษทั และบริษทั ย่อยจะเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเจ้ า หนี้
เงินมัดจาค่าถังก๊าซ เท่ากับ 3,021 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 3,805 ล้านบาท ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2556 (กลุ่ ม
บริษทั ได้รวมงบการเงินของ City Gas และ MyGaZ ณ วันซือ้ ธุรกิจเสร็จสิ้น ซึ่งมีรายการมัดจาถังก๊าซ LPG จานวน 120 ล้านบาท
และ 380 ล้านบาทตามลาดับ คิดเป็ นจานวนเงินรวมประมาณ 500 ล้านบาท เข้ามาในงบการเงิ น ส าหรับปี 2556) และ เท่ากับ
4,022 ล้านบาท สาหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายการหนี้ สินภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชีสาหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ปรับใหม่ ) และ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 98 ล้านบาทและ 214 ล้านบาท ตามลาดับ และสาหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2557 เท่ากับ
388 ล้านบาท เป็ นผลมาจากการทีก่ ลุ่มบริษทั ได้เ ริ่มนามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษี เ งิ น ได้ มาใช้เ ป็ นครั้ง แรกส าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีตง้ ั แต่ว ันที่ 1 มกราคม 2556 ซึ่ง กลุ่ ม บริ ษ ัทต้องใช้วิธี ปรับปรุ ง ย้อนหลัง ตามมาตรฐานการบัญ ชีโดยมี
รายละเอียดปรากฎตามหมายเหตุประกอบงบการเงินสาหรับปิ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2556 ข้อ 2.3 และส าหรับรายการ
เคลื่อนไหวของหนี้ สินภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี ในระหว่างปี 2556 –ปี 2557 ปรากฎตามหมายเหตุประกอบงบการเงิ น ส าหรับปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ข้อ 17 ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันและหนีสิ้ นที่อ าจจะเกิดขึน้ ในภายหน้า
หนังสื อ ค้าประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 บริษทั ให้ธนาคารออกหนังสือค้าประกัน ดังต่อไปนี้
ก)

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
ล้ านบาท
ล้ านบาท
หนังสือค้าประกัน
เลตเตอร์ออฟเครดิต

2,103
1,048

2,136
891
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กลุ่มบริษทั มีวงเงินสินเชื่อประเภทวงเงิ น เลตเตอร์ ออฟเครดิ ตหรื อทรัส ต์รีซ ีท วงเงิ น ขายลดเช็คการค้า วงเงิ น หนั ง สื อ
คา้ ประกัน วงเงินสินเชือ่ ประเภทสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า วงเงินสินเชือ่ ดังกล่าวคา้ ประกันโดยบริษ ัทย่ อย และ
มีกรรมการบริษทั ร่วมค้าประกันเป็ นการส่วนบุคคล
ข) ภาระผูกพันตามสั ญญาเช่ าดาเนินงาน
กลุ่มบริษทั และบริษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดาเนิ นงานทีไ่ ม่สามารถยกเลิกได้สาหรับสัญญาเช่าที่ดิน และอาคารระยะยาว
ดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ภายใน 1 ปี
ระหว่าง 2 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม

23
70
72
165

31
74
77
182

ค) ภาระผูกพันที่เป็ นรายจ่ ายฝ่ ายทุน
กลุ่มบริษทั และบริษทั มีภาระผูกพันทีเ่ ป็ นรายจ่ ายฝ่ ายทุน เกีย่ วกับภาระผูกพันทีเ่ ป็ นข้อผูกมัด ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงิ น แต่
ไม่ได้รบั รูใ้ นงบการเงิน มีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์

38

54

ง) ภาระหนีส้ ิ นที่อ าจเกิดขึ้นจากเงินมัดจาค่ าถั งแก๊ส
ในระหว่างปี พ.ศ. 2547 บริษทั ได้ทาสัญญาซือ้ สินทรัพย์จากบริษทั อุตสาหกรรมแก๊ส สยาม จ ากัด เมื่ อวัน ที่ 27 เมษายน พ.ศ.
2548 บริ ษ ัทได้ทาสัญ ญายิ น ยอมชาระค่ามัดจ าถัง กับบริ ษ ัท อุ ตสาหกรรมแก๊ส สยาม จ ากัด ตามสัญ ญาดัง กล่ าว บริ ษ ัท
อุตสาหกรรมแก๊สสยาม จากัด ยินยอมทีช่ าระคืนเงินมัดจาให้แก่ลูกค้าในส่วนทีเ่ กินจากทีร่ ะบุไว้ในสัญญาซือ้ ขายสิ น ทรัพ ย์ ถ้ามี
ลูกค้านาใบเสร็จรับเงินมัดจาทีเ่ กิดขึ้นก่อนวันทีใ่ นสัญญาดังกล่าวมาเรียกคืนเงินมัดจา อย่างไรก็ดี ในขณะนี้ บริษทั อุตสาหกรรม
แก๊สสยาม จากัด ได้หยุดดาเนิ นการแล้ว โปรดดูหมายเหตุขอ้ 24 เกีย่ วกับภาระหนี้ สินทีอ่ าจเกิดขึ้นจากเงินมัดจาค่าถังแก๊ส
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เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบแสดงฐานะทางการเงิน
ก) การจ่ ายเงินปันผล
เมื่ อวัน ที่ 24 กุ ม ภ าพัน ธ์ พ .ศ. 2558 ที่ ป ระ ชุ ม คณะกรรม การบริ ษั ท ได้ มี ม ติ ใ ห้ เ สน อจ่ าย เ งิ น ปั นผลส าห รั บ
ผลประกอบการของปี พ.ศ. 2557 ในอัตราหุ ้นละ 0.35 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 321.63 ล้านบาท ซึ่งเป็ นจ านวนที่รวมเงิ น ปั น ผล
ระ ห ว่า ง กาลที่ จ่ าย จ ากผลประ กอบกาลส าห รั บง วดหกเ ดื อ น แรกข องปี พ .ศ. 2557 ใ น อั ตราหุ ้ นละ 0.15 บาท
คิดเป็ นจ านวนเงิ น 137.84 ล้านบาท บริ ษ ัทได้จ่ ายเงิ น ปั น ผลระหว่างกาลดัง กล่ าวแล้ว ในวัน ที่ 4 กัน ยายน พ.ศ. 2557
โดยกรรมการของบริษทั จะนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นเพื่อขออนุ มตั กิ ารจ่ ายเงินปันผลต่อไป
ข) การออกหุ้นกู้
ในระหว่างวันที่ 26 ถึงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558 บริษทั ได้มีการออกและเสนอขายหุ ้น กูไ้ ม่ ด้อยสิ ทธิ ไม่ มี ห ลักประกัน รวม
มูลค่า 2,000 ล้านบาท มูลค่าทีต่ ราไว้และราคาทีเ่ สนอขายต่อหน่ วย 1,000 บาท มีกาหนดจ่ ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
ทริสเรทติง้ ได้จัดอันดับความน่ าเชือ่ ถือหุ ้นกูของบริ
้
ษทั อยู่ทรี่ ะดับ BBB (Stable) รายละเอียดทีส่ าคัญของหุ ้นกูมี้ ดงั นี้
หุ ้นกูอายุ
้ 3 ปี

ดอกเบี้ยคงที่

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.70 ต่อปี

บริษทั สามารถจัดจาหน่ ายหุ ้นกูดั้ งกล่าวได้ทง้ ั หมดจานวน 2,000 ล้านบาท โดยบริษทั ได้นาเงิ น ดัง กล่ าวไปชาระคืน หุ ้ น กูท้ ี่ครบ
กาหนดชาระจานวน 1,500 ล้านบาท ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ เงื่อนไขของการจ าหน่ ายหุ ้ น กูด้ ัง กล่ าว บริ ษ ัท
จะต้องปฏิบ ัติตามข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้ าทีข่ องผู ้ออกหุ ้นกูและผู
้ ้ถือหุ ้นกู ้ รวมทัง้ ต้องรักษาระดับอัตราส่ วนทางการเงิ น
บางประการ
ส่ วนของผู้ถื อ หุ้น
ส่วนของผู ้ถือหุ ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 7,321 ล้านบาท (ปรับใหม่ ด้วยผลกระทบจากการนามาตรฐานการบัญ ชีฉ บับ
ที่ 12 เรื่องภาษีเ งินได้มาใช้ปฏิบ ัติ (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินสาหรับปี 2555 ข้อ 2.3) ตามที่ไ ด้ทาให้ ส่ วนของผู ถ้ ื อหุ ้ น
เพิ่มขึ้นจานวน 240 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จานวน 265 ล้านบาท เนื่ องจากในปี 2555 มี กาไรสุ ทธิ ที่เ ป็ นของบริ ษ ัทใหญ่
จานวน 823 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เ สียทีไ่ ม่ มีอานาจควบคุม จานวน 20 ล้านบาท มีการจ่ ายเงิ น ปั น ผลส่ วน
ทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่และส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม ในระหว่างปี 2555 จานวน 417 ล้านบาท และจานวน 2
ล้านบาท ตามลาดับ และจากการทีบ่ ริษทั เข้าไปลงทุนในบริษทั ต่างประเทศ เช่น จี น ฮ่องกง เวีย ดนาม สิ ง คโปร์ และมาเลเซีย
บริษทั ต้องมีการแปลงค่างบการเงินของบริษทั ดังกล่าว จึ งทาให้เ กิดผลขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงิ น จ านวน 125 ล้านบาท
รวมทัง้ มีรายการเงินลงทุนเพิ่มในบริษทั ย่อย MYGAZ โดยส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุมในระหว่างปี 2555 จ านวน 6 ล้าน
บาท
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 9,083 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จานวน 1,762 ล้านบาท เนื่ องจากในปี
2556 มีกาไรสุทธิทเี่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ จานวน 1,602 ล้านบาท กาไรสุ ทธิ ส่ วนที่เ ป็ นของส่ วนได้เ สี ย ที่ไ ม่ มี อานาจควบคุม
จานวน 47 ล้านบาท มีการจ่ ายเงินปันผลส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่แ ละส่ วนที่เ ป็ นของส่ วนได้เ สี ย ที่ไ ม่ มี อานาจควบคุม ใน
ระหว่างปี 2556 จานวน 323 ล้านบาท และจานวน 1 ล้านบาท ตามลาดับ และจากการทีบ่ ริษทั เข้าไปลงทุน ในบริ ษ ัทต่างประเทศ
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เช่น จี น ฮ่องกง เวียดนาม สิงคโปร์ และมาเลเซีย บริษทั ต้องมีการแปลงค่างบการเงินของบริษทั ดัง กล่ าว จึ งทาให้ เ กิด กาไรจาก
การแปลงค่างบการเงิน จานวน 428 ล้านบาท รวมทัง้ มีรายการเงินลงทุนเพิม่ ในบริษทั ย่อย MYGAZ โดยกาไรส่วนได้เ สี ย ที่ไ ม่ มี
อานาจควบคุมในระหว่างปี 2556 จานวน 30 ล้านบาท นอกจากนั้นกลุ่มบริษ ัทมี การปรับผลขาดทุน จากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีเ่ กิดขึ้นจากการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐ านรับรู ้ใ นกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จ อื่ น ซึ่ง อยู่
ภายใต้ “องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู ้ถือหุ ้น ” จานวนสุทธิจากภาษีเ งินได้ เท่ากับ 21 ล้านบาท
ส่วนของผู ้ถือหุ ้น สาหรับปี สนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 8,369 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จ านวน 714 ล้านบาท
เนื่ องจากในปี 2557 มีขาดทุนสุทธิรวมส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่เ ป็ นจานวน 514 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิทเี่ ป็ นของส่ วนได้เ สี ย ที่
ไม่มีอานาจควบคุม จานวน 23 ล้านบาท มีการจ่ ายเงินปันผลส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่แ ละส่ วนที่เ ป็ นของส่ วนได้เ สี ย ที่ไ ม่ มี
อานาจควบคุมในระหว่างปี 2557 จานวน 597 ล้านบาท และจานวน 4 ล้านบาท ตามลาดับ และจากการที่บริ ษ ัทเข้าไปลงทุน ใน
บริษทั ต่างประเทศ เช่น จี น ฮ่องกง เวียดนาม สิงคโปร์ และมาเลเซีย บริษทั ต้องมีการแปลงค่างบการเงินของบริษทั ดัง กล่ าว จึ งทา
ให้เ กิดผลขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงิน จานวน 330 ล้านบาท ประกอบกับกลุ่ ม บริ ษ ัทได้รับรู ้ส่ วนเกิน ทุน จากการตีราคา
ทีด่ ินสุทธิจากภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี จานวน 754 ล้านบาท ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เ ฮ้าส์คเู ปอร์ส เอบีเ อเอส จากัด ปี 2555 – ปี 2557 ของบริษทั และบริษทั ย่ อยในประเทศ เท่ากับ
5.93 ล้านบาท 5.32 ล้านบาทและ 5.69 ล้านบาท ตามลาดับ โดยบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับผู ส้ อบบัญ ชีแ ละส านั กงานสอบ
บัญชีไม่เ ป็ นบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั และบริษทั ย่อย
ตารางที่ 14.12: รายละเอียดค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชีปี 2555 - ปี 2557

ค่าสอบบัญชีงบการเงินสิ้นปี
ค่าสอบทานงบการเงินราย
ไตรมาสที่ 1 ถึง 3
รวม

บริ ษทั
ปี 2555
ปี 2556
1.17
0.99
0.88
2.05

0.81
1.80

ปี 2557
0.98
0.96
1.94

(หน่ วย : ล้านบาท)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อ ยในประเทศไทย
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
3.71
2.98
2.90
2.22
5.93

2.34
5.32

ส่ วนที่ 3 ข้อ 14 การวิเคราห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ หน้า ที่ 179

2.79
5.69

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ฉบับนี้ แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริ ษ ทั ขอรั บ รองว่า
ข้อ มูล ดัง กล่า วถูก ต้อ งครบถ้ว น ไม่เ ป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผู อ้ ื่ น สาคัญ ผิด หรื อ ไม่ข าดข้อ มูล ที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
นอกจากนี้ บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษ ัท ได้จัด ให้ มี ร ะบบการเปิ ดเผยข้อ มู ล ที่ ดี เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่า บริ ษ ัท ได้เ ปิ ดเผยข้อ มู ล ในส่ ว นที ่ เ ป็ น
สาระสาคัญ ทั้ง ของบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ยอย่า งถูก ต้อ งครบถ้ว นแล้ว รวมทั้ง ควบคุ ม ดู แ ลให้มีการปฏิ บตั ิ ตามระบบ
ดังกล่าว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริ ษทั
ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษทั แล้ว ซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่ มิ
ชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริ ษทั
ได้มอบหมายให้ นางจินตณา กิ่งแก้ว เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ
นางจินตณา กิ่งแก้ว กากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายศุภชัย วีรบวรพงศ์

กรรมการ

………………………………..

2. นายสุทธิพงศ์ วสุวณิ ชพันธ์

กรรมการ

………………………………..

ชื่อ
ผูร้ ับมอบอานาจ
นางจินตณา กิ่งแก้ว

ตาแหน่ง

รองกรรมการผูจ้ ดั การ

ลายมือชื่อ

………………………………..

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 )

คุณวุฒิการศึกษา

70

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

69

-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

48.06

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง
บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บจก.ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์

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

-ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
-กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการ
-รองประธานกรรมการ
-ประธานกรรมการ
-กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
-รองประธานกรรมการ
กรรมการ
-กรรมการ
-ผูบ้ ญั ชาการทหารสูงสุด
-ผูบ้ ญั ชาการทหารบก
-ผูช้ ่วยผูบ้ ญั ชาการทหารบก

2556-ปัจจุบนั
2556-ปัจจุบนั
2556-ปัจจุบนั
2555-ปัจจุบนั
2553-ปัจจุบนั

-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ

2553-ปัจจุบนั

-กรรมการ

MYGAZ SDN.BHD.
CITYGAS NORTH CO., LTD.
CITYGAS CO., LTD.
บจ.สยามสุขสวัสดิ์
SIAM OCEAN GAS AND ENERGY
LTD.
SINO SIAMGAS AND
PETROCHEMICALS CO., LTD.

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

โอลิมปิ กแห่ งประเทศไทย
สมาคมมวยไทยโลก
สภาลูกเสื อแห่ งชาติ
บมจ.ธนาคารทหารไทย
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
การกีฬาแห่ งประเทศไทย
กองทัพไทย
กองทัพไทย
กองทัพไทย

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
2553-ปัจจุบนั
2553-ปัจจุบนั
2553-ปัจจุบนั
2551-ปัจจุบนั
2548-ปัจจุบนั
2547-ปัจจุบนั
2537-ปัจจุบนั
2535-ปัจจุบนั

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

SINGGAS (LPG) PTE LTD.
SUPERGAS CO., LTD.
SIAMGAS HK CO., LTD.
บจ.สยาม ควอลิต้ ี สตีล
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์
บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์
บจ.โบ๊เบ๊ทาวเวอร์
บจ.พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน

3

นางพัชรา วีรบวรพงศ์

กรรมการ

66

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

ภรรยาของนายวรวิทย์
วีรบวรพงศ์, มารดาของ
นายศุภชัย วีรบวรพงศ์

5.44

2548-ปัจจุบนั
2547-ปัจจุบนั
2537-ปัจจุบนั
2535-ปัจจุบนั

-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการผูจ้ ดั การ

บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์
บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์
บจ.โบ๊เบ๊ทาวเวอร์
บจ.พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน

4

นายศุภชัย วีรบวรพงศ์

กรรมการและ
กรรมการผูจ้ ดั การ

42

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

บุตรของนายวรวิทย์
วีรบวรพงศ์ กับนาง
พัชรา วีรบวรพงศ์

5.54

2556-ปัจจุบนั
2556-ปัจจุบนั
2556-ปัจจุบนั
2555-ปัจจุบนั
2553-ปัจจุบนั

-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ

2553-ปัจจุบนั

-กรรมการ

MYGAZ SDN.BHD.
CITYGAS NORTH CO., LTD.
CITYGAS CO., LTD.
บจ.สยามสุขสวัสดิ์
SIAM OCEAN GAS AND ENERGY
LTD.
SINO SIAMGAS AND

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

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

Program ( DAP )

5

6

นายสุทธิพงศ์ วสุวณิ ชพันธ์ กรรมการและรอง
กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ าย
จัดซื้ อ

นายสมชาย กอประสพสุข

กรรมการและผูช้ ่วย
กรรมการผูจ้ ดั การ

65

53

-ประกาศนียบัตรวิชาชี พ วิทยาลัย
พาณิ ชยการเชตุพน
-ประกาศนี ยบัตรสมาคมส่ งเสริ ม
กรรมการบริ ษทั ไทย ( IOD )
หลักสูตร Directors Accreditation
Program ( DAP )

-

-บริ หารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

-

0.02

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

-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
-กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ

2555-ปัจจุบนั
2551-ปัจจุบนั
2551-ปัจจุบนั
2548-ปัจจุบนั

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

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

-กรรมการ
-ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
-กรรมการ
-กรรมการและผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การ

บจ.สยามลัคกี้ มารี น
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์
บจ.ลัคกี้แคร์ ริเออร์
บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์

2547 -ปัจจุบนั

-

PETROCHEMICALS CO., LTD.
SINGGAS (LPG) PTE LTD.
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

2554-ปัจจุบนั
2548-ปัจจุบนั
2548-ปัจจุบนั
2547-ปัจจุบนั

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

บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ ง

7

8

นายวิโรจน์ คลังบุญครอง

นายหาญ เชี่ยวชาญ

ตาแหน่ ง

กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

71

-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 )

70

-นิติศาสตร์บณั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริ ญญาบัตรภาครัฐร่ วมเอกชน รุ่ น 6
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
-ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริ ม
กรรมการบริ ษทั ไทย ( IOD )
หลักสูตร Directors Accreditation
Program ( DAP )

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร
-

สัดส่ วน
การถือหุ้น ช่ วงเวลา
(ร้ อยละ)
0.10
2551-ปัจจุบนั
2549-ปัจจุบนั
2546-2549
2545-2548
2544-2545
2540-2544
2535-2540

-

0.003

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง
บริษทั / ประเภทธุรกิจ
-กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
-กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
-กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
-อธิบดี
-วิศวกรใหญ่
-นายช่างใหญ่
-ผูอ้ านวยการกองควบคุมน้ ามัน
เชื้ อเพลิงและก๊าซ

2551-ปัจจุบนั

-กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
2549-ปัจจุบนั
-กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
2548 -ปัจจุบนั
-กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
2549-2550
-กรรมการผูจ้ ดั การ
ก.พ.–พ.ค.2549 -ที่ปรึ กษา
ก.ค.-ต.ค.2548 -รองกรรมการผูจ้ ดั การ รักษาการ
กรรมการผูจ้ ดั การ

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

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

บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคลั ส์
บมจ.ไทยบริ การอุตสาหกรรมและ
วิศวกรรม
บมจ.เงินทุนกรุ งเทพธนาทร
บมจ.เงินทุนกรุ งเทพธนาทร
บรรษัทบริ หารสิ นทรัพย์สถาบันการเงิน

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ ง

9

นางสุดจิต ทิวารี

ตาแหน่ ง

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี )

68

คุณวุฒิการศึกษา

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

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร

-

สัดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)

0.076

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง
บริษทั / ประเภทธุรกิจ

ช่ วงเวลา
พ.ค.-ก.ค.2548
2546-2548
2543-2546

-รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ
-ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
-ผอ.ฝ่ ายหลักประกันและนิติ
กรรม

บรรษัทบริ หารสิ นทรัพย์สถาบันการเงิน
บรรษัทบริ หารสิ นทรัพย์สถาบันการเงิน
บรรษัทบริ หารสิ นทรัพย์สถาบันการเงิน

2551-ปัจจุบนั

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

บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์

2551-ปัจจุบนั
2549-ปัจจุบนั
2547- 2550
2540-2553
2542-2554
2547-ก.ย.2557
ก.ย.-พ.ย.2557

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

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

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ ง

ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

10 นายอนุ วฒั น์ ภู่สนั ติพงษ์

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายขาย-การตลาด

52

11 นางจินตณา กิ่งแก้ว

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายบัญชี /การเงิน/
จัดหา/บุคคล/
เลขานุการบริ ษทั

56

-วิศวกรรมศาสตร์บณั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
-บัญชีบณั ฑิต สาขาการสอบบัญชี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
-บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร
-

-

สัดส่ วน
การถือหุ้น ช่ วงเวลา
(ร้ อยละ)
2547-ปัจจุบนั
2547-ปัจจุบนั

0.049

2547-ปัจจุบนั
2546-ปัจจุบนั

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง
บริษทั / ประเภทธุรกิจ
-รองกรรมการผูจ้ ดั การ
-รองกรรมการผูจ้ ดั การ

บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์
บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์

-รองกรรมการผูจ้ ดั การ
-รองกรรมการผูจ้ ดั การ

บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั - หน้า 6

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กาหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่ งมีผลบังคับใช้วนั ที่ 31 สิ งหาคม 2551 ด้วยความ
รับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื้อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค์ ข้อง
บังคับ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริ ษทั มีดงั นี้
1. จัดทาและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
ก. ทะเบียนกรรมการ
ข. หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของ
บริ ษทั
ค. หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
3. ดาเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั - หน้า 7

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 :

SGP

UGP

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

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

X = ประธานกรรมการ

LCR

SQS

SEEC

SGHK

/

/

/,///

/
/

/
/

บริษทั ย่อยทางตรง
SSW SUPER SLM
GAS

/

/

/

/
/

/,///

XX = กรรมการตรวจสอบ

CITY
GAS

SNTL

บริษทั ร่วมค้า
SG GAS CITYGAS
NORTH

UNITED

SGT

MYGAZ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/

/,///

/ = กรรมการ

บริษทั ย่อยทางอ้อม
SINO SOGEL
SIAM

SING
GAS

// = กรรมการบริ หาร /// = ผูบ้ ริ หาร

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั - หน้า 8

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน – กรณีเป็ นพนักงานภายในบริษัท
ชื่อ – นามสกุล
นางจันทิรา ศรี ม่วงพันธ์
ตาแหน่ง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา
บัญชีบณ
ั ฑิต คณะพาณิ ชย์ศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทางาน กรกฎาคม 2555 - ปั จจุบนั ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
มกราคม 2541 - มิถุนายน 2555 ผูอ้ านวยการสานักตรวจสอบภายในและเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
หลักสูตรการฝึ กอบรม
การบริ หารหน่วยงานตรวจสอบภายใน
การบริ หารความเสี่ ยงตามแนวทาง COSO ERM
หลักสูตร Company Secretary
Good Corporate Governance and Audit Committee

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน - หน้า 9

