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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1.
1.1

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย หรือกลยุทธ์ ในการดาเนินงานของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในภาพรวม
บริ ษทั มี เป้ าหมายที่ จะเป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิ จพลังงานอันดับต้นๆของเอเชี ย โดยในส่ วนของธุ ร กิ จในประเทศไทย
บริ ษทั มีแผนลงทุนขยายธุรกิจค้าก๊าซ LPG โดยการเพิ่มจานวนสถานบริ การก๊าซ LPG และโรงบรรจุก๊าซ LPG รวมถึงการขยาย
ธุรกิจขนส่ งทางเรื อโดยการซื้ อเรื อเพื่อใช้ในการขนส่ งก๊าซ LPG เพิ่มขึ้น ในส่ วนของธุรกิจต่างประเทศนั้น ในช่วงที่ ผ่านมา
บริ ษทั ได้ลงทุนซื้ อธุรกิจคลังเก็บก๊าซ LPG และโรงบรรจุก๊าซ LPG เพื่อประกอบธุรกิ จค้าก๊าซ LPG ในประเทศ เวียดนาม
สาธารณรัฐประชาชนจีน สิ งคโปร์ และมาเลเซีย โดยบริ ษทั ยังคงมองหาโอกาสในการลงทุนในธุ รกิจค้าก๊าซ LPG ในประเทศ
แถบเอเชียตะวันออกต่อไป
นอกจากนี้ บ ริ ษทั ยังมองหาโอกาสในการขยายธุ รกิ จไปยังธุ รกิ จพลัง งานอื่ นๆด้ว ย เช่ น โอกาสในการขยายธุ รกิ จ
พลังงาน LNG หรื อ NGV รวมถึงปิ โตรเคมีอื่นๆ รวมถึงพลังงานอื่นๆ โดยที่ ผ่านมาบริ ษทั มีการลงทุนในธุรกิ จโรงไฟฟ้ า
พลังงานความร้อนร่ วม และธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานดีเซล ในประเทศเมียนมา
วิสัยทัศน์
กลุ่มบริ ษทั สยามแก๊ส มุ่งเน้นที่จะเป็ นผูน้ าในการดาเนินธุรกิจพลังงานระดับภูมิภาค
พันธกิจ
บริ ษทั มีขอ้ ได้เปรี ยบและมีความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ เช่น การเจริ ญเติบโตของตลาดและการปล่อย
ราคาก๊าซลอยตัวในอนาคต ในส่ วนของการสร้างข้อได้เปรี ยบทางธุรกิ จ บริ ษทั ได้พฒั นาศักยภาพในการดาเนิ นธุ รกิ จต้นน้ า
(upstream) และการสร้ า งเครื อข่ า ยในการกระจายสิ น ค้า และบริ การให้ค รอบคลุม ทุ กพื้ น ที่ อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ง ใน
ระดับประเทศและการขยายธุรกิจไปยังประเทศใกล้เคียง โดยการพัฒนาดังกล่าวบริ ษทั ได้มุ่งเน้นในส่วนสาคัญต่างๆ ดังนี้
 วางแผนการเพิ่มสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ (facilities) คลัง โรงบรรจุก๊าซและสถานี บริ การรวมถึงเรื อบรรทุกก๊าซ
รถบรรทุกก๊าซต่างๆ
 พัฒนาทรั พยากรบุ คคลอย่างต่อเนื่ องเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขี ดความสามารถในการปฏิ บัติงานให้ประสบ
ผลสาเร็ จมีประสิ ทธิภาพและมีความปลอดภัย
 ให้ความสาคัญต่อนโยบายด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การให้บริ การ รวมถึงการปฏิบตั ิภายในองค์กร
 มุ่งเน้นความเป็ นอยูท่ ี่ดีของประชาชนด้วยการจัดสรรผลิตภัณฑ์และบริ การที่เป็ นเลิศ โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย
ความสะดวก ในราคาประหยัดและเป็ นธรรม
 ดาเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล และต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ ให้ความสาคัญต่อการ
รักษาสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ตลอดจนผูถ้ ือหุน้ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย

ส่ วนที่ 1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 1

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

1.1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน) เดิมชื่ อบริ ษทั วีเอสพีพี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด จดทะเบี ยน
ก่อตั้งบริ ษทั ขึ้นเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2544 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ ม 500,000 บาท มีวตั ถุประสงค์เพื่อดาเนิ นธุรกิ จค้าก๊าซ
ปิ โตรเลียมเหลว (“ก๊าซ LPG”) ภายใต้เครื่ องหมายการค้า “สยามแก๊ส” ซึ่งบริ ษทั ได้รับอนุญาตให้เป็ นตัวแทนค้าต่างของบริ ษทั
อุตสาหกรรมแก๊สสยาม จากัด (“IGS”) (กลุ่มวีรบวรพงศ์ซ่ ึงเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ ของบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ใน IGS ในขณะนั้น
ต่อมาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2549 กลุ่มวีรบวรพงศ์ได้ขายหุ ้น IGS ทั้งจานวนให้แก่บุคคลภายนอกแล้ว) ซึ่ งเป็ นผูค้ า้ น้ ามันตาม
มาตรา 7 แห่ งพระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้ อเพลิง พ.ศ. 2543 บริ ษทั เริ่ มประกอบธุ รกิ จจากธุ รกิ จสถานี บริ การก๊าซ LPG
ก่อนที่จะขยายการประกอบธุรกิจไปสู่การประกอบธุรกิจโรงบรรจุก๊าซ LPG
บริ ษทั ได้ปรับโครงสร้างทางธุรกิ จของบริ ษทั โดยการขยายขอบเขตการประกอบธุ รกิ จไปสู่ การค้าก๊าซ LPG และ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมประเภทอื่น รวมทั้งธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การขนส่ งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทั้งทางรถยนต์และทางเรื อ
ด้วยการเข้าลงทุ นในบริ ษทั ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิ คลั ส์ จากัด (มหาชน) (“UGP”) ซึ่ งประกอบธุ รกิ จค้าก๊าซ LPG
แอมโมเนี ย และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี อื่น เมื่ อวันที่ 27 ธันวาคม 2547 และลงทุนในบริ ษทั ลัคกี้ แคร์ ริเออร์ จากัด (“LCR”)
ซึ่ งประกอบธุรกิจขนส่ งน้ ามันและก๊าซ LPG ทางรถยนต์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548 รวมทั้งการซื้ อสิ นทรัพย์หลักที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG จาก IGS ได้แก่ ที่ดิน สิ ทธิ การเช่า อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง เครื่ องมือ อุปกรณ์ ถังก๊าซ LPG คลัง
เก็บก๊าซ 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 น
ผูค้ า้ น้ ามันตามาตรา 7 ทาให้บริ ษทั เป็ นผูค้ า้ น้ ามันตามมาตรา 7 ที่ ประกอบธุ รกิ จค้าก๊าซปิ โตรเลี ยมเหลว แอมโมเนี ยและ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น ภายใต้เครื่ องหมายการค้า “สยามแก๊ส” และ “ยูนิคแก๊ส” และประกอบธุรกิ จขนส่ งก๊าซ LPG และ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่น โดยมีบริ ษทั ย่อยในกลุ่มรวมทั้งสิ้ น 8 บริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั ที่บริ ษทั ถือหุ ้นทางตรง คือ บริ ษทั ยูนิค
แก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน) และ บริ ษทั ลัคกี้ แคร์ ริเออร์ จากัด และบริ ษทั ที่บริ ษทั ถือหุ ้นทางอ้อมผ่านทาง
บริ ษทั ย่อยของบริ 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 ยูนิคแก๊สเทรดดิ้ง จากัด บริ ษทั ยูนิคแก๊ส อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด และบริ ษทั ยูนิคแก๊ส แคร์ริเออร์ จากัด
ในปี 2551 บริ ษทั เข้าจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเริ่ มทาการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั
ภายใต้ชื่อ “SGP” เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 และได้มีพฒั นาการที่สาคัญ ดังนี้
ปี 2551
 บริ ษทั ได้จัดตั้งบริ ษทั สยาม ควอลิต้ ี สตี ล จากัด (“SQS”) ด้วยทุนจดทะเบี ยนจานวน 70 ล้านบาท เมื่ อวันที่
27 มิถุนายน 2551 เพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายถังก๊าซ LPG ของบริ ษทั ถังเหล็ก
สากล จากัด จากบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ สุขมุ วิท จากัด ในราคา 123.20 ล้านบาท
 บริ ษทั ซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ ท จากัด (“SEE”) จานวน 28 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 10 บาท รวมเป็ นเงิ น 280 ล้านบาท จากบริ ษทั ราชบุ รีพ ลังงาน จ ากัด บริ ษทั วีว อง คอร์ ป อเรชั่น จากัด
และนายกฤตพงษ์ พัชรภิ ญญโญพงศ์ ซึ่ งไม่ใช่ บุค คลเกี่ ยวโยงกับบริ ษทั ซึ่ งท าให้บริ ษทั เป็ นผูถ้ ื อ หุ ้นใหญ่ใ น
สัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้วของ SEE เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551
 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 อขนส่งก๊าซ LPG คลังเก็บ
ก๊าซ LPG และ โรงบรรจุก๊าซ LPG จากบริ ษทั ไทยเกรี ยงกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
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ปี 2552
 บริ ษทั ได้จดั ตั้ง SIAMGAS HK CO., LTD.(“SHK”) บริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของทุน
จดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว SHK ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในเขตบริ หารพิเศษฮ่องกงแห่ งสาธารณรัฐประชาชนจีน
เมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม 2552 ซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อเป็ นบริ ษทั โฮลดิ้งและค้าขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ปี 2553
 บริ ษทั ซื้ อหุ ้นสามัญของ SUPERGAS COMPANY LIMITED “SGV” ในสัดส่ วนร้อยละ 100 จาก SHANGHAI
CROWN LIMITED เป็ นจานวนเงินลงทุนจานวน 11.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐ โดยบริ ษทั ถือหุ ้นทางตรงร้อยละ 100
ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553 ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อลงทุนในธุรกิจก๊าซ LPG ใน
ประเทศเวียดนาม
 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. “SIN” และได้ขายหุ ้น
สัดส่ วนร้ อยละ 5 ให้กบั THOUSAND STAR CORPORATE LIMITED เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ซึ่ งมี
วัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในธุรกิจก๊าซ LPG ครบวงจรในประเทศสิ งคโปร์
 บริ ษทั ได้จดั ตั้ง UNITED GAS & PETROCHEMICALS SDN. BHD. (“UNITED”) บริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ถือหุ ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว โดย UNITED ได้จดทะเบียนนิ ติบุคคลในประเทศ
มาเลเซีย เมื่อไตรมาสที่ 3 ปี 2553 ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อดาเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศมาเลเซีย และ
เมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิยกเลิก UNITED เนื่ องจากปั จจุบนั บริ ษทั
ย่อยดังกล่าวยังมิได้ดาเนิ นธุ รกิ จ และเพื่อให้เกิดประโยชน์และความเหมาะสมในการบริ หารจัดการ ซึ่ งการเลิก
UNITED ไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษทั
 บริ ษทั ได้จดั ตั้งบริ ษทั สยามนทลิน จากัด ร่ วมกับบริ ษทั นทลิน จากัด ซึ่ งเป็ นกิจการร่ วมค้า โดยบริ ษทั ถือหุ ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว เมื่อไตรมาสที่ 3 ปี 2553 ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อทาธุรกิจ
ขนส่งทางเรื อขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม สยามนนทลิน ยังไม่เริ่ มดาเนินธุรกิจ
 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
โดยผ่า น SGHK บริ ษ ัท ย่อ ยที่ บ ริ ษทั ถื อ หุ ้น ร้ อยละ 100 ของทุ น จดทะเบี ย นและเรี ย กชาระแล้ว เมื่ อ วัน ที่
29 กันยายน 2553 และได้ทาการโอนเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 และปั จจุบนั ได้เปลี่ยนชื่อจาก
BP ZHUHAI (LPG) LIMITED (“BPZH”) เป็ นSINO SIAM GAS AND PETROCHEMICALS CO.,
LTD.(“ZSS”) โดย ZSS จดทะเบียนนิ ติบุคคลในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจก๊าซ
ปิ โตรเลียมเหลวครบวงจร ประกอบด้วยคลังสิ นค้าและท่าเรื อที่ ใช้รับแก๊สในการนาเข้าและท่าเรื อที่สามารถให้บริ การ
ผ่านท่า รวมถึงการกระจายสิ นค้าด้วยเรื อและรถบรรทุกก๊าซ และโรงบรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลวเพื่อลงถังบรรจุแก๊ส
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 ถือหุ ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยก
ชาระแล้ว เป็ นจานวนเงินลงทุนจานวน 51.0 ล้านเหรี ยญสหรัฐ โดยได้วางเงินมัดจาไว้แล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน
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2552 และได้ทาการโอนเป็ นที่ เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ปั จจุบนั ได้เปลี่ยนชื่อจาก CHEVRON
OCEAN GAS & ENERGY LTD. เป็ น SIAM OCEAN GAS AND ENERGY LTD.(“SOG”) โดย SOG จด
ทะเบียนนิ ติบุคคลในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบธุ รกิจก๊าซปิ โตรเลียมเหลวครบวงจร
ประกอบด้วยคลังสิ นค้าและท่าเรื อที่ใช้รับแก๊สในการนาเข้าและท่าเรื อที่สามารถให้บริ 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 ย กชาระแล้ว โดย SGT ได้จ ดทะเบี ย นนิ ติ บุคคลในประเทศสิ งคโปร์ เมื่ อวัน ที่
27 พฤษภาคม 2554 ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อดาเนินธุรกิจนาเข้าและส่งออกแก๊สปิ โตรเลียมเหลวไปยังประเทศต่างๆ
ในภูมิภาค
 บริ ษทั ได้ทาการควบรวมธุรกิจขนส่งทางเรื 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 อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด และบริ ษทั ยู
นิคแก๊ส แคร์ริเออร์ จากัด เป็ นบริ ษทั สยามลัคกี้ มารี น จากัด โดยปั จจุบนั บริ ษทั ถือหุ ้นทางอ้อมผ่านบริ ษทั ย่อยใน
สัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ดาเนินธุรกิจขนส่งทางเรื อ โดยการนาธุรกิจประเภทเดียวกันในกลุ่มมารวมกันเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
และลดค่าใช้จ่ายในการบริ หารงาน
ปี 2555
 บริ ษทั ได้ออกจาหน่ ายหุ ้นกูแ้ บบไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ มูลค่าหุ ้นกูร้ วม 4,500.0
ล้านบาท เมื่อวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2555 โดยในการออกจาหน่ายหุ ้นกูใ้ นครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อลดภาระดอกเบี้ย
เงินกูย้ มื และเพื่อเป็ นการปลดหลักประกันทั้งหมดที่บริ ษทั มีกบั สถาบันทางการเงิน
 บริ ษทั ได้จดั ตั้งบริ ษทั สยามสุ ขสวัสดิ์ จากัด บริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 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 ้นที่ซ้ื อคืน
ตั้งแต่วนั ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ภายหลังครบกาหนดระยะเวลาในการจาหน่ายคืนภายใน 3 ปี
ตามกฎกระทรวงที่ออกโดยกระทรวงพาณิ ชย์วา่ ด้วยเรื่ อง “กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้ อหุ ้นคืน การ
จาหน่ ายหุ ้นที่ ซ้ื อคืน และการตัดหุ ้นที่ ซ้ื อคืนของบริ ษทั พ.ศ. 2544” ซึ่ งตามกฎหมายได้กาหนดว่า หากบริ ษทั
จาหน่ายหุน้ ที่ซ้ือคืนมาไม่หมดหรื อยังมิได้จาหน่าย บริ ษทั จะต้องดาเนิ นการลดทุนที่ชาระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ ้น
จดทะเบียนที่ซ้ือคืนและยังมิได้จาหน่าย ดังนั้นบริ ษทั จึงได้มีมติอนุมตั ิในการลดทุนจดทะเบียนจานวน 31,068,500 หุน้
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 จากจานวนหุ ้นสามัญ 950,000,000 หุ ้น เป็ น 918,931,500 บาท ซึ่ งได้ดาเนิ นการจด
ทะเบียนต่อกระทรวงพาณิ ชย์เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556
 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 และได้ทาการเปลี่ยนชื่อ
เป็ น CITYGAS NORTH COMPANY LIMITED.(“CGN”) ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อขยายธุรกิจแก๊สปิ โตรเลียมเหลว
ในประเทศเวียดนาม
ส่ วนที่ 1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 4
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 บริ ษทั ซื้ อหุ ้นสามัญของ SHELL GAS (LPG) VIETNAM LTD. (“SGV”) ในสัดส่ วนร้อยละ 100 จาก SHELL
GAS (LPG) HOLDING B.V. เป็ นจานวนเงินลงทุนจานวน 0.1 ล้านเหรี ยญสหรัฐ โดยบริ ษทั ได้วางเงินมัดจาไว้
แล้วเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 และได้ทาการโอนเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 และได้ทาการ
เปลี่ยนชื่ อเป็ น “CITYGAS COMPANY LIMITED.” ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อขยายธุรกิจแก๊สปิ โตรเลียมเหลวใน
ประเทศเวียดนาม
 บริ ษทั ได้ซ้ื อสิ นทรัพย์และธุรกิ จแก๊สปิ โตรเลียมเหลวของ SHELL TIMUR SDN. BHD. (“STSB”) ใน EAST
MALAYSIA เป็ นจานวนเงินลงทุนจานวน 10.0 ล้านเหรี ยญริ งกิ ตมาเลเซี ย โดยผ่าน MYGAZ SDN. BHD.
(“MGM”) บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว โดย MGM ได้จดทะเบียน
นิ ติบุคคลในประเทศมาเลเซี ย และบริ ษทั ได้วางเงิ นมัดจาไว้แล้วเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 และได้ทาการโอน
สิ นทรัพย์และธุรกิจแก๊สปิ โตรเลียมเหลวเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ดาเนินธุรกิจแก๊สปิ โตรเลียมเหลวในประเทศมาเลเซีย
ปี 2557
 บริ ษทั ได้ออกจาหน่ายหุน้ กูแ้ บบไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ มูลค่าหุน้ กูร้ วม 1,300.0 ล้าน
บาท เมื่อวันที่ 27-29 มกราคม 2557 โดยในการออกจาหน่ายหุน้ กูใ้ นครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจ
และขยายธุรกิจของบริ ษทั รวมไปถึงนาไป REFINANCING
ปี 2558
 บริ ษทั ได้ออกจาหน่ายหุน้ กูแ้ บบไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ มูลค่าหุน้ กูร้ วม 2,000.0 ล้าน
บาท เมื่อวันที่ 26-29 มกราคม 2558 โดยในการออกจาหน่ายหุน้ กูใ้ นครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจ
และขยายธุรกิจของบริ ษทั รวมไปถึงนาไป REFINANCING
 บริ ษทั ได้มีการควบรวมกิจการของบริ ษทั ย่อยในประเทศเวียดนามจานวน 2 บริ ษทั เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558
โดยได้ควบรวมกิจการ SUPERGAS CO., LTD. (“SGV”) และ CITYGAS CO., LTD. (“CGV”) และดาเนิ นธุรกิจ
ในนามของ SGV ซึ่ ง มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ สร้ า งความแข็ ง แกร่ ง ของการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในประเทศเวีย ดนาม
โดยสิ นทรัพย์ หนี้สิน สิ ทธิ และภาระผูกพันของ CGV ทั้งหมดได้มีการโอนไปยัง SGV ทั้งนี้ เป็ นไปตามกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์วา่ ด้วยการควบรวมกิจการของบริ ษทั จากัดในประเทศเวียดนาม
 บริ ษทั ได้จดั ตั้ง SIAMGAS MYANMAR CONSORTIUM PTE. LTD. (“SMC”) บริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ถือหุ ้นใน
สัดส่ วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบี ยนและเรี ยกชาระแล้ว เป็ นเงิ นลงทุ นจานวน 100 ดอลลาร์ สิงคโปร์ หรื อ
ประมาณ 2,566 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 ดอลลาร์ สิงคโปร์ เท่ากับ 25.66 บาท) โดย SMC ได้จดทะเบียนนิ ติ
บุคคลในประเทศสิ งคโปร์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ถือหุ ้นในบริ ษทั อื่น (Holding
Company)
 บริ ษทั ได้มีการจัดตั้งบริ ษทั ย่อย คือ FAR EAST PETROLEUM SDN. BHD. (“FEP”) ทุนจดทะเบียน 400,000
ริ งกิตมาเลเซี ย และบริ ษทั ถือหุ ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่ 7 พฤศจิ กายน 2557 ต่อมาในวันที่
24 สิ งหาคม 2558 บริ ษทั ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้วของ FEP จาก 400,000 ริ งกิตมาเลเซี ย เป็ น
10,000,000 ริ งกิตมาเลเซี ย โดยบริ ษทั มีแผนที่จะลงทุนดาเนิ นธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และคลังเก็บใน
ประเทศมาเลเซีย อย่างไรก็ตามในการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้วในครั้งนี้ FEP มีผรู ้ ่ วมลงทุน คือ NAS
GAS SDN. BHD. (“NAS GAS”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริ ษทั โดย NAS GAS เข้าร่ วมลงทุนใน
FEP ในสัดส่ วนร้อยละ 30 ของทุนชาระแล้ว ดังนั้นในการเพิ่มทุนจดทะเบียนใน ครั้งนี้ บริ ษทั ทาการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนและชาระแล้วตามสัดส่วนของบริ ษทั คือ ร้อยละ 70 คิดเป็ นจานวน 7,000,000 ริ งกิตมาเลเซี ย หรื อเท่ากับ
ส่ วนที่ 1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 5
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59,220,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 ริ งกิตมาเลเซียเท่ากับ 8.46 บาท) และ NAS GAS เพิ่มทุนในสัดส่วนร้อยละ
30 คิดเป็ นจานวน 3,000,000 ริ งกิตมาเลเซี ย หรื อเท่ากับ 25,380,000 บาท และการร่ วมทุนนี้ จดั เป็ นการลงทุนใน
กิจการร่ วมค้า (ตามข้อตกลงร่ วมค้า)
ปี 2559
 บริ ษทั ได้ออกจาหน่ายหุน้ กูแ้ บบไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ มูลค่าหุ ้นกูร้ วม 3,000.0 ล้าน
บาท เมื่อวันที่ 28 - 29 มกราคม 2559 สาหรับผูจ้ องซื้ อซึ่ งเป็ นผูล้ งทุนสถาบันและ/หรื อผูล้ งทุนทัว่ ไป ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือ
หุน้ กูช้ ุด SGP162A และวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2559 สาหรับผูจ้ องซื้ อซึ่ งเป็ นผูล้ งทุนสถาบันและ/หรื อผูล้ งทุนทัว่ ไป
โดยในการออกจาหน่ายหุน้ กูใ้ นครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริ ษทั รวมไปถึง
นาไปชาระคืนหุน้ กูเ้ ดิม
 บริ ษทั ได้จดั ตั้ง SIAMGAS POWER PTE. LTD. (“SPW”) บริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 100
ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว เป็ นเงินลงทุนจานวน 24 ล้านเหรี ยญสหรัฐ หรื อประมาณ 844.08 ล้านบาท
(อัตรา แลกเปลี่ยนที่ 1 เหรี ยญสหรัฐ เท่ากับ 35.17 บาท) โดย SPW ได้จดทะเบียนนิ ติบุคคลในประเทศสิ งคโปร์
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อถือหุน้ ในธุรกิจพลังงานไฟฟ้ า (Holding Company)
 บริ ษทั ได้ใ ห้ SPW เข้า ซื้ อเงิ นลงทุ น สัดส่ ว นร้ อ ยละ 30 ของทุ น จดทะเบี ย นและเรี ยกชาระแล้ว ในบริ ษ ัท
MYANMAR LIGHTING (IPP) CO., LTD. (“MLP”) ซึ่งเป็ นกิจการโรงไฟฟ้ าพลังงานความร้อนร่ วม ขนาด 230 เม
กะวัตต์ในประเทศเมียนมาร์ โดยการเข้าลงทุนครั้งนี้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 48 ล้านเหรี ยญสหรัฐ (คิดเป็ นประมาณ
1,688.16 ล้านบาท คานวณตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยธนาคารแห่ งประเทศไทย ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ใน
อัตรา 1 เหรี ยญสหรัฐ เท่ากับ 35.17 บาท) ในการเข้าซื้อเงินลงทุนครั้งนี้ บริ ษทั SPW ได้เข้าซื้ อหุ ้นของ 2 บริ ษทั คือ
บริ ษทั MSN INTERNATIONAL LIMITED (“MSN”) และ บริ ษทั ASIATECH ENERGY PTE. LTD. (“AEP”)
ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้วของทั้ง 2 บริ ษทั เพื่อกลุ่มกิจการจะสามารถดาเนิ นการเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ โดยตรงในบริ ษทั MLP โดยให้ SIAM GAS POWER PTE. LTD. (“SPW”) (บริ ษทั ย่อยที่จดทะเบียนจัดตั้ง
ในประเทศสิ งคโปร์ และบริ ษทั ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน) เป็ นผูเ้ ข้าลงทุน โดยมีการลงนาม
ในสัญญาจะซื้อจะขายหุน้ (SALES AND PURCHASE AGREEMENT) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2559
 บริ ษทั ได้จดั ตั้ง SIAMGAS GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD. (“SGI”) บริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ถือหุ ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว เป็ นเงินลงทุนจานวน 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรื อประมาณ
26.34 บาท (อัตรา แลกเปลี่ยนที่ 1 ดอลลาร์ สิงคโปร์ เท่ากับ 26.34 บาท) โดย SGI ได้จดทะเบียนนิ ติบุคคลใน
ประเทศสิ งคโปร์ เมื่อวันที่ 25 สิ งหาคม 2559 ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น (Holding Company)
ปี 2560
 บริ ษทั ได้ออกจาหน่ายหุน้ กูแ้ บบไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ มูลค่าหุ ้นกูร้ วม 2,000.0 ล้าน
บาท เมื่อวันที่ 23 - 25 มกราคม 2560 สาหรับผูจ้ องซื้ อซึ่ งเป็ นผูล้ งทุนสถาบันและ/หรื อผูล้ งทุนทัว่ ไป โดยในการ
ออกจาหน่ายหุน้ กูใ้ นครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการชาระคืนหุน้ กูท้ ี่จะถึงกาหนดชาระและเป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ในการดาเนินงาน
 เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั ได้ทาสัญญาขายหุ ้นของบริ ษทั FAR EAST PETROLEUM SDN. BHD.
ให้แก่บุคคลภายนอกในสัดส่วนร้อยละ 30 ของหุ ้นทั้งหมดที่บริ ษทั ถืออยู่ จานวน 3.00 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1.00 มาเลเซียริ งกิต คิดเป็ นจานวนเงิน 3.00 ล้านมาเลเซียริ งกิต โดยมีขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนจานวน
3.08 ล้านบาท ทั้งนี้ภายหลังการขายหุน้ นี้มีผลทาให้สดั ส่วนการลงทุนของบริ ษทั ลดลงจากร้อยละ 100.00 เป็ นร้อย
ละ 70.00 และบริ ษทั FAR EAST PETROLEUM SDN. BHD. ยังคงสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของกลุ่มกิจการ บริ ษทั
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ได้รับชาระเงินจากการจาหน่ายเงินลงทุนจานวน 3.00 ล้านมาเลเซี ยริ งกิต (หรื อเทียบเท่ากับ 23.37 ล้านบาท) แล้ว
ในไตรมาสที่สองของปี พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 บริ ษทั SIAMGAS GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD. ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั ได้จดั ตั้งบริ ษทั SIAMGAS J&J INTERNATIONAL LTD. (“SJJ”) ซึ่ งจดทะเบียนในประเทศบังคลาเทศ โดยมี
ทุนจดทะเบี ยนจานวน 48,625 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 100 ตากาบังคลาเทศ และมี วตั ถุประสงค์เพื่อจัดจาหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิ โตรเคมีในประเทศบังคลาเทศ กลุ่มกิจการมีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 80.00 ของจานวนหุ ้น
ทั้งหมด และได้ชาระค่าหุน้ จานวน 3.89 ล้านตากาบังคลาเทศ หรื อคิดเป็ นเงินประมาณ 1.71 ล้านบาทแล้ว
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติให้เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั SIAM GAS
POWER PTE. LTD. ซึ่ งจดทะเบียนในประเทศสิ งคโปร์ จานวน 24.00 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์
สหรัฐฯ หรื อคิ ดเป็ นเงิ นประมาณ 843.92 ล้านบาท จากหุ ้นสามัญจานวน 24.01 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1
ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็ นหุน้ สามัญจานวน 48.01 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยบริ ษทั จ่ายเงินเพิ่ม
ทุนเต็มจานวน ดังนั้นบริ ษทั ยังคงรักษาสัดส่วนการลงทุนไว้เท่าเดิมคือร้อยละ 100.00 และบริ ษทั ย่อยได้จดทะเบียน
เพิ่มทุนเสร็ จสิ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 การโอนหุ ้นในบริ ษทั MLP ได้ดาเนิ นการเป็ นที่เรี ยบร้อย ซึ่ งมีผลทาให้บริ ษทั
MSN บริ ษทั AEP และบริ ษทั MLP เป็ นบริ ษทั ร่ วมทางอ้อมของกลุ่มกิจการในไตรมาสที่สองของปี พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริ ษทั SIAMGAS GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD. ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาร่ วมค้า (JOINT VENTURE AGREEMENT) กับบุ คคลภายนอก เพื่อจัดตั้ง PT
SIAMINDO DJOJO TERMINAL ซึ่งจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีทุนจดทะเบียนจานวน 0.06 ล้านหุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ล้านรู เปี ยอินโดนี เซี ย และมีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศ
อินโดนี เซี ย กลุ่มกิ จการมี สัดส่ วนการถื อหุ ้นร้ อยละ 55.00 ของจานวนหุ ้นทั้งหมด และได้ชาระค่าหุ ้นจานวน
11,000 ล้านรู เปี ยอินโดนีเซีย หรื อเทียบเท่ากับ 27.50 ล้านบาทแล้ว
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริ ษทั SIAMGAS GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD. ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาร่ วมค้า (JOINT VENTURE AGREEMENT) กับบุคคลภายนอก เพื่อจัดตั้ง KMA SIAM
LTD. โดยมีทุนจดทะเบียนจานวน 0.02 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 ดอลลาร์ สหรัฐฯ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อจัด
จาหน่ ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศเมียนมา กลุ่มกิ จการมีสัดส่ วนการถือหุ ้นร้อยละ 65.00 ของจานวนหุ ้น
ทั้งหมด และได้ชาระค่าหุน้ จานวน 0.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรื อเทียบเท่ากับ 3.24 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 SIAMGAS GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD. บริ ษทั ย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุน
จานวน 0.05 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์ สหรัฐฯ หรื อคิดเป็ นเงินประมาณ 1.70 ล้านบาท จากหุ ้นสามัญ
จานวน 0.05 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็ นหุน้ สามัญจานวน 0.10 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1 ดอลลาร์ สหรัฐฯ โดยบริ ษทั จ่ายเงินเพิ่มทุนเต็มจานวน ดังนั้นบริ ษทั ยังคงรักษาสัดส่ วนการลงทุนไว้เท่าเดิมคือร้อย
ละ 100.00
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั SIAMGAS-J&J INTERNATIONAL LTD. ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของ
กลุ่มกิจการ ได้จดั ตั้งบริ ษทั SIAMGAS BANGLADESH LTD. (“SGB”) ซึ่ งจดทะเบียนในประเทศบังคลาเทศ โดยมีทุน
จดทะเบียนจานวน 1,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 ตากาบังคลาเทศ และมีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมีในประเทศบังคลาเทศ กลุ่มกิจการมีสัดส่ วนการถือหุ ้นร้อยละ 99.90 ของจานวนหุ ้นทั้งหมด
และได้ชาระค่าหุน้ จานวน 99,900 ตากาบังคลาเทศ หรื อคิดเป็ นเงินประมาณ 40,679 บาทแล้ว
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 เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 SIAMGAS GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD. บริ ษทั ย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุน
จานวน 1.00 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์ สหรัฐฯ หรื อคิดเป็ นเงินประมาณ 33.22 ล้านบาท จากหุ ้นสามัญ
จานวน 0.10 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็ นหุน้ สามัญจานวน 1.10 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1 ดอลลาร์ สหรัฐฯ โดยบริ ษทั จ่ายเงินเพิ่มทุนเต็มจานวน ดังนั้นบริ ษทั ยังคงรักษาสัดส่ วนการลงทุนไว้เท่าเดิมคือร้อย
ละ 100.00
 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริ ษทั Siam Gas Power Pte. Ltd. (“SPW”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ทา
สัญญาซื้อขายหุน้ เพื่อลงทุนเพิ่มในกิจการโรงไฟฟ้ าพลังงานความร้อนร่ วมในประเทศเมียนมา ในการเข้าซื้ อเงินลงทุน
เพิ่มในครั้งนี้ บริ ษทั SPW ได้เข้าซื้ อหุ ้นเพิ่มของ 3 บริ ษทั คือ บริ ษทั Myanmar Lighting (IPP) Co., Ltd. (“MLP”) และ
บริ ษทั MSN International Limited (“MSN”) และ บริ ษทั Asiatech Energy Pte. Ltd. (“AEP”) ในสัดส่ วนร้อยละ 6.1
ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว โดยการลงทุนนี้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 9.76 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ หรื อเทียบเท่ากับ
305.89 ล้านบาท ดังนั้นสัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั SPW จะเป็ นร้อยละ 36.10 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว
ในบริ ษทั ดังกล่าว และได้ดาเนินการเปลี่ยนชื่อผูถ้ ือหุน้ เรี ยบร้อยแล้วในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริ ษทั Siam Gas Power Pte. Ltd. (“SPW”) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ร่วม
จัดตั้งบริ ษทั เพื่อดาเนินกิจการโรงไฟฟ้ า และสายส่ งไฟฟ้ าในประเทศเมียนมา ในการลงทุนครั้งนี้ บริ ษทั SPW ได้
ถือหุ ้นใน 3 บริ ษทั คือ บริ ษทั Southern Myanmar Development Co.Ltd. (“SMD”) และ บริ ษทั TSM Co. Ltd.
(“TSM”) และ บริ ษทั Asiatech Infrastructure Co. Pte. Ltd. (“AIC”) ในสัดส่วนร้อยละ 33 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยก
ชาระแล้ว โดยการลงทุนครั้งนี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 0.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรื อเทียบเท่ากับ 0.80 ล้านบาท
ปี 2561
 บริ ษทั ได้ออกจาหน่ายหุน้ กูแ้ บบไม่ดอ้ ยสิ ทธิ มีผคู ้ ้ าประกันบางส่วน และมีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ มูลค่าหุ ้นกูร้ วม 2,000.0
ล้านบาท เมื่อวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2561 สาหรับผูจ้ องซื้อซึ่งเป็ นผูล้ งทุนสถาบันและ/หรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ โดย
ในการออกจาหน่ายหุน้ กูใ้ นครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนิ น ธุรกิจของบริ ษทั ซึ่ งไม่
และจะไม่เกี่ยวกับการลงทุนในสิ นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานของบริ ษทั
 เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั Siam Gas Power Pte. Ltd. (“SPW”) ซึ่ งจดทะเบียนในประเทศสิ งคโปร์ ได้จด
ทะเบียนเพิ่มทุนจานวน 1.00 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรื อคิดเป็ นเงินประมาณ 31.72 ล้าน
บาท จากหุ ้นสามัญจานวน 51.02 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์ สหรัฐฯ เป็ นหุ ้นสามัญจานวน 52.02 ล้าน
หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยบริ ษทั จ่ายเงินเพิม่ ทุนเต็มจานวน ดังนั้นบริ ษทั ยังคงรักษาสัดส่ วนการ
ลงทุนไว้เท่าเดิมคือร้อยละ 100.00
 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 บริ ษทั Siam Gas Power Pte. Ltd. (“SPW”) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศสิ งคโปร์ ได้จด
ทะเบียนเพิ่มทุนจานวน 8.26 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์ สหรัฐฯ หรื อคิดเป็ นเงินประมาณ 262.02
ล้านบาท จากหุ ้นสามัญจานวน 52.02 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์ สหรัฐฯ เป็ นหุ ้นสามัญจานวน 60.28
ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยบริ ษทั จ่ายเงินเพิ่มทุนเต็มจานวน ดังนั้นบริ ษทั ยังคงรักษาสัดส่ วน
การลงทุนไว้เท่าเดิมคือร้อยละ 100.00
 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั สยาม แอลเอ็นจี จากัด ในประเทศไทย โดยมีทุนจด
ทะเบียนเป็ นหุน้ สามัญจานวน 10 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 1,000 ล้านบาท บริ ษทั
มีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 99.99 ของจานวนหุ ้นทั้งหมด บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์ในการดาเนิ นธุรกิจใน
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
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 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั Siamgas Global Investment Pte. Ltd. ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โดยได้
จัดตั้งบริ ษทั Pacific Gas Bangladesh Ltd. ("PGB") ในประเทศบังคลาเทศ โดยมีทุนจดทะเบียนจานวน 400,000 หุ ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10,000 ตากาบังคลาเทศ และมีวตั ถุประสงค์เพื่อดาเนินธุรกิจในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ในประเทศบังคลาเทศ กลุ่มกิจการมีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 90.00 ของจานวนหุน้ ทั้งหมด
 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 Siamgas Global Investment Pte. Ltd. บริ ษทั ย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจานวน 0.68
ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์ สหรัฐฯ หรื อคิดเป็ นเงินประมาณ 21.27 ล้านบาท จากหุ ้นสามัญจานวน 1.10
ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์ สหรัฐฯ เป็ นหุ ้นสามัญจานวน 1.78 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์
สหรัฐฯ โดยบริ ษทั จ่ายเงินเพิม่ ทุนเต็มจานวน ดังนั้นบริ ษทั ยังคงรักษาสัดส่วนการลงทุนไว้เท่าเดิมคือร้อยละ 100.00
 เมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 Siamgas Global Investment Pte. Ltd. บริ ษทั ย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจานวน 0.10
ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์ สหรัฐฯ หรื อคิดเป็ นเงิ นประมาณ 3.34 ล้านบาท จากหุ ้นสามัญจานวน 1.78
ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์ สหรัฐฯ เป็ นหุ ้นสามัญจานวน 1.88 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์
สหรัฐฯ โดยบริ ษทั จ่ายเงินเพิ่มทุนเต็มจานวน ดังนั้นบริ ษทั ยังคงรักษาสัดส่วนการลงทุนไว้เท่าเดิมคือร้อยละ 100.00
 เมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั Siam Gas Power Pte. Ltd. (“SPW”) ซึ่ งจดทะเบียนในประเทศสิ งคโปร์ ได้จด
ทะเบียนเพิ่มทุนจานวน 3.00 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์ สหรัฐฯ หรื อคิดเป็ นเงินประมาณ 100.06
ล้านบาท จากหุน้ สามัญจานวน 60.28 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็ นหุน้ สามัญจานวน 63.28
ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยบริ ษทั จ่ายเงินเพิ่มทุนเต็มจานวน ดังนั้นบริ ษทั ยังคงรักษาสัดส่ วน
การลงทุนไว้เท่าเดิมคือร้อยละ 100.00
 เมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้ทาสัญญาซื้ อหุ ้นของบริ ษทั Far East Petroleum Sdn. Bhd. จากบุคคลภายนอก
ในสัดส่ วนร้อยละ 25 ของจานวนหุ ้นทั้งหมด จานวน 2.50 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 มาเลเซี ยริ งกิ ต รวม
จานวนเงิ น 2.50 ล้านมาเลเซี ยริ งกิต หรื อคิดเป็ นจานวน 20.47 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้จ่ายชาระทั้งจานวนแล้วใน
เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ภายหลังการซื้อหุน้ นี้จะมีผลทาให้สดั ส่วนการลงทุนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 70.00 เป็ นร้อย
ละ 95.00
 บริ ษทั ได้ออกจาหน่ายหุน้ กูแ้ บบไม่ดอ้ ยสิ ทธิ มีผคู ้ ้ าประกันบางส่วน และมีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ มูลค่าหุ ้นกูร้ วม 2,000.0
ล้านบาท เมื่อวันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2561 สาหรับผูจ้ องซื้ อซึ่ งเป็ นผูล้ งทุนสถาบันและ/หรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ โดยใน
การออกจาหน่ายหุน้ กูใ้ นครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ซึ่ งไม่และ
จะไม่เกี่ยวกับการลงทุนในสิ นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานของบริ ษทั
การประกอบธุรกิจ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประกอบธุรกิจพลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
การประกอบธุรกิจภายในประเทศ มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องรวม 8 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
ซึ่งดาเนินการโดยบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั จานวน 2 แห่ง ได้แก่ บริ ษทั ลัคกี้ แคร์ ริเออร์ จากัด และบริ ษทั สยามลัคกี้ มารี น
จากัด
3) ธุรกิจผลิตและจาหน่ายถังก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
ซึ่งดาเนินการโดยบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คือ บริ ษทั สยาม ควอลิต้ ี สตีล จากัด
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4) ธุรกิจผลิตและจาหน่ายเอทานอล
ซึ่งดาเนินการโดยบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คือ บริ ษทั สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จากัด
5) ธุรกิจค้าปลีกน้ ามัน
ซึ่งดาเนินการโดยบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คือ บริ ษทั สยามสุขสวัสดิ์ จากัด
6) ธุรกิจให้บริ การท่าเรื อคอนเทนเนอร์
ซึ่งดาเนินการโดยบริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด(มหาชน)
7) ธุรกิจที่ดาเนินกิจการแบบร่ วมค้า (JOINT VENTURE)
ซึ่งดาเนินการโดยบริ ษทั ร่ วมค้า คือ บริ ษทั สยามนทลิน จากัด โดยดาเนินธุรกิจจัดจาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม
8) ธุรกิจค้าก๊าซปิ โตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และก๊าซธรรมชาติเหลว
ซึ่งดาเนินการโดยบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คือ บริ ษทั สยาม แอลเอ็นจี จากัด
การประกอบธุรกิจภายนอกประเทศ มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องรวม 9 ธุรกิจ ได้แก่
1) ธุรกิจค้าก๊าซปิ โตรเลียมเหลวในประเทศจี น ซึ่ งดาเนิ นการโดยบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั คือ SINO SIAM GAS
AND PETROCHEMICALS CO., LTD.(“ZSS”) และ SIAM OCEAN GAS AND ENERGY LTD.(“SOG”)
2) ธุ รกิ จค้าก๊าซปิ โตรเลียมเหลวในประเทศเวียดนาม ซึ่ งดาเนิ นการโดยบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คือ SUPERGAS CO.,
LTD.(“SGV”) และเป็ นกิจการร่ วมค้า คือ CITYGAS NORTH CO., LTD.(“CGN”)
3) ธุรกิจค้าก๊าซปิ โตรเลียมเหลวในประเทศสิ งคโปร์ ซึ่ งดาเนิ นการโดยบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คือ SINGGAS (LPG) PTE
LTD.(“SIN”), SIAM GAS TRADING PTE. LTD.(“SGT”)
4) ธุ ร กิ จ ค้า ผลิ ต ภัณฑ์ปิ โตรเลี ย มในประเทศมาเลเซี ย ซึ่ ง ด าเนิ น การโดยบริ ษ ัท ย่อ ยของบริ ษ ัท คื อ MYGAZ SDN.
BHD.(“MGM”) และ FAR EAST PETROLEUM SDN. BHD.(“FEP”) และกิ จการร่ วมค้าทางตรง SGGAS SDN.
BHD.(“SGG”),
5) ธุรกิจค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศบังคลาเทศ ซึ่งดาเนินการโดยบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั คือ SIAMGAS J&J
INTERNATIONAL LTD. (“SJJ”), SIAMGAS BANGLADESH LTD. (“SGB”) และ PACIFIC GAS BANGLADESH LTD
(“PGB”)
6) ธุรกิจค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ดาเนินกิจการแบบร่ วมค้าทางอ้อม (INDIRECT JOINT VENTURE)
ซึ่งดาเนินการโดยบริ ษทั ร่ วมค้า คือ PT SIAMINDO DJOJO TERMINAL (“SID”) และ KMA SIAM LIMITED (“KSL”)
7) ธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานความร้อนร่ วมที่ดาเนินกิจการแบบร่ วมทางอ้อม (INDIRECT ASSOCIATE)
ซึ่ งดาเนิ นการโดยบริ ษทั ร่ วมค้า คือ MYANMAR LIGHTING (IPP) CO., LTD. (“MLP”), MSN INTERNATIONAL
LIMITED (“MSN”) และ ASIATECH ENERGY PTE. LTD. (“AEP”)
8) ธุ รกิ จที่ มีรายได้จากการถือหุ ้นในบริ ษทั อื่ นเป็ นหลัก ซึ่ งดาเนิ นการโดยบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คื อ SIAM GAS HK
LTD.(“SHK”), SIAMGAS POWER PTE. LTD.(“SPW”) และ SIAMGAS GLOBAL INVESTMENT PTE.
LTD.(“SGI”)
9) ธุรกิจโรงไฟฟ้ าและสายส่งไฟฟ้ าที่ดาเนินกิจการแบบร่ วมทางอ้อม (INDIRECT ASSOCIATE) ซึ่ งดาเนิ นการโดยบริ ษทั
ร่ วมค้า คือ SOUTHERN MYANMAR DEVELOPMENT CO., LTD. (“SMD”), ASIATECH INFRASTRUCTURE CO.,
PTE. LTD. (“AIC”) และ TSM CO., LTD. (“TSM”)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริ ษทั ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจค้าก๊าซปิ โตรเลียมเหลวภายใต้เครื่ องหมายการค้า “สยามแก๊ส” ผ่านโรงบรรจุก๊าซ
LPG ของบริ ษทั จานวน 24 แห่ ง แบ่งออกเป็ นโรงบรรจุก๊าซ LPG ที่ บริ ษทั ดาเนิ นการเอง (โรงบรรจุก๊าซประเภท COCO
(Company Own – Company Operate)) จานวน 14 แห่ง และโรงบรรจุก๊าซ LPG ที่บริ ษทั ให้ผอู ้ ื่นเช่าดาเนินการ (โรงบรรจุก๊าซ
ประเภท CODO (Company Own – Dealer Operate)) จานวน 10 แห่ ง และสถานี บริ การก๊าซ LPG ของบริ ษทั (สถานี บริ การ
ก๊าซประเภท COCO (Company Own – Company Operate)) จานวน 44 แห่ ง และจาหน่ายผ่านตัวแทนค้าต่างของบริ ษทั
(Dealer Own – Dealer Operate : DODO) จานวน 461 แห่ ง แบ่งออกเป็ นโรงบรรจุก๊าซ LPG (โรงบรรจุก๊าซประเภท DODO)
จานวน 44 แห่ง และสถานีบริ การก๊าซ LPG (สถานีบริ การก๊าซประเภท DODO) จานวน 417 แห่ง
ปัจจุบัน บริษัทมีบริษัทย่ อยในกลุ่มรวม 31 บริษัท แบ่ งออกเป็ น
บริษัททีบ่ ริษัทถือหุ้นโดยตรงจานวน 15 บริษัท คือ
1.บริ ษทั ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน) (“UGP”) 2. บริ ษทั ลัคกี้ แคร์ ริเออร์ จากัด (“LCR”) 3. บริ ษทั
สยาม ควอลิต้ ี สตีล จากัด (“SQS”) 4. บริ ษทั สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ ท จากัด (“SEE”) 5. บริ ษทั สยามสุ ขสวัสดิ์ จากัด
(“SSW”) 6. บริ ษทั สยามลัคกี้มารี น จากัด (“SLM”) 7. SIAMGAS HK CO., LTD. (“SHK”) 8. SUPERGAS CO., LTD.
(“SGV”) 9. SINGGAS (LPG) PTE LTD. (“SIN”) 10. SIAMGAS TRADING CO., LTD. (“SGT”) 11. MYGAZ SDN. BHD.
(“MGM”) 12. SIAMGAS POWER PTE.LTD. (“SPW”) 13. SIAMGAS GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD. (“SGI”) 14.
FAR EAST PETROLEUM SDN. BHD. (“FEP”) และ15. บริ ษทั สยาม แอลเอ็นจี จากัด (“SNG”)
บริษัททีบ่ ริษัทถือหุ้นทางอ้ อมผ่านทางบริษัทย่ อยของบริษัทอีกจานวน 5 บริษัท คือ
16. SINO SIAM GAS AND PETROCHEMICALS CO., LTD. (“ZSS”) 17. SIAM OCEAN GAS AND ENERGY
LTD. (“SOG”) 18. SIAMGAS J&J INTERNATIONAL LTD. (“SJJ”), 19. SIAMGAS BANGLADESH LTD. (“SGB”) และ 20.
PACIFIC GAS BANGLADESH LTD (“PGB”)
บริษัทร่ วมค้ าทางตรงจานวน 3 บริษัท คือ
21. SG GAS SDN.BHD. (“SGG”) 22. CITYGAS NORTH CO., LTD. (“CGN”) และ 23. บริ ษทั สยามนทลิน จากัด
(“SNL”)
บริษัทร่ วมค้ าทางอ้ อม 1 บริษัทคือ
24. PT SIAMINDO DJOJO TERMINAL (“SID”)
บริษัทร่ วมทางอ้ อมจานวน 7 บริษัท คือ
25. MYANMAR LIGHTING (IPP) CO., LTD. (“MLP”) 26. MSN INTERNATIONAL LIMITED (“MSN”) 27.
ASIATECH ENERGY PTE. LTD. (“AEP”) 28. SOUTHERN MYANMAR DEVELOPMENT CO., LTD. (“SMD”) 29.
ASIATECH INFRASTRUCTURE CO., PTE. LTD. (“AIC”) 30. TSM CO., LTD. (“TSM”) และ 31. KMA SIAM LIMITED
(“KSL”)
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1.1.3 โครงสร้ างของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม

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 ือหุน้ ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.51 ของทุนที่เรี ยกชาระแล้ว UGP ประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG แอมโมเนี ย
และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น โดยดาเนินการบรรจุและจาหน่ายก๊าซ LPG แอมโมเนี ยและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น ได้แก่ บิวเทน
โพรเพน และโพรเพลแลนท์ ภายใต้เครื่ องหมายการค้า “ยูนิคแก๊ส” ซึ่ ง UGP ได้รับอนุญาตให้เป็ นผูค้ า้ น้ ามันเชื้ อเพลิงตาม
มาตรา 6 แห่ งพระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521 (เทียบเท่าใบอนุญาตให้เป็ นผูค้ า้ น้ ามันเชื้ อเพลิงตามมาตรา 7
แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ ามัน พ.ศ. 2543) จากกระทรวงพาณิ ชย์
ปั จจุบนั UGP มีคลังเก็บก๊าซ LPG จานวน 2 แห่ ง และโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO (Company Own –
Company Operate) จานวน 16 แห่ง และมีตวั แทนค้าต่างของ UGP (Dealer Own – Dealer Operate : DODO) จานวน 182 แห่ ง
แบ่งออกเป็ นโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท DODO จานวน 87 แห่ ง และสถานี บริ การก๊าซ LPG ประเภท DODO จานวน 95
แห่ ง โดยลูกค้าส่ วนใหญ่ของ UGP จะเป็ นโรงบรรจุก๊าซ LPG ร้านค้าก๊าซ LPG และโรงงานอุตสาหกรรม UGP ยังได้รับ
อนุญาตให้เป็ นผูข้ นส่งน้ ามันตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติผคู ้ า้ น้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
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บริ ษทั ลัคกี้ แคร์ริเออร์ จากัด (“LCR”)
LCR ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2534 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว 70 ล้านบาท โดยมีบริ ษทั เป็ น
ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่เรี ยกชาระแล้ว LCR ประกอบธุรกิจขนส่ งน้ ามันและก๊าซ LPG ทางรถยนต์
โดยได้รับอนุญาตให้เป็ นผูข้ นส่งน้ 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 สาหรับลูกค้าที่ใช้บริ การขนส่ งน้ ามันส่ วนใหญ่ คือ ลูกค้าสถานี บริ การน้ ามันทัว่ ไป ปั จจุบนั
LCR มีรถบรรทุกน้ ามันจานวน 28 คัน มีความสามารถในการบรรทุกรวม 948,000 ลิตร รถบรรทุกก๊าซ LPG จานวน 280 คัน
มีความสามารถในการบรรทุกรวม 3,143 ตัน รถบรรทุกแอมโมเนีย จานวน 24 คัน มีความสามารถในการบรรทุกรวม 292 ตัน
และรถบรรทุกสารเคมีอื่นๆ จานวน 2 คัน ความสามารถในการบรรทุกรวม 68,000 ลิตร
บริ ษทั สยามควอลิต้ ี สตีล จากัด (“SQS”)
SQS ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 มีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว 70 ล้านบาท โดยมีบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุ ้น
ใหญ่ในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่เรี ยกชาระแล้ว SQS ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายถังก๊าซ LPG ทั้งประเภทถังก๊าซ
LPG สาหรับใช้ในครัวเรื อนและถังก๊าซ LPG ที่ใช้ในรถยนต์ SQS จาหน่ายถังก๊าซ LPG ส่ วนใหญ่ให้กบั บริ ษทั ในกลุ่มทั้งใน
ประเทศ และนอกประเทศ
บริ ษทั สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จากัด (“SEE”)
SEE ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2547 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบี ยนและเรี ยกชาระแล้วจานวน 400 ล้านบาท SEE
ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ ายเอทานอลจากผลผลิตทางการเกษตร เช่น กากน้ าตาล มันสาปะหลัง เป็ นต้น มีโรงงานผลิต
เอทานอล 1 แห่ง ตั้งอยูท่ ี่เลขที่ 88 หมู่ที่ 8 ตาบลหนองละลอก อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีกาลังการผลิตเอทานอลบริ สุทธิ์
95% สาหรับส่งออกไปยังต่างประเทศเท่ากับ 100,000 ลิตรต่อวัน
SEE เริ่ มทดลองเดินเครื่ องจักรในเดือนพฤศจิกายน 2551 และสามารถดาเนินธุรกิจเชิงพาณิ ชย์ได้ในเดือนมีนาคม 2552
จนกระทั้งในปี 2553 ได้มีการปรับปรุ งเพิ่มเติมเครื่ องจักรเพื่อให้สามารถผลิตเอทานอลบริ สุทธิ์ 99.5% ได้สาหรับการใช้ใน
ภาคขนส่ง ซึ่งจะสามารถเริ่ มดาเนินการในเชิงพาณิ ชย์ได้ประมาณไตรมาสที่ 2 ของปี 2554
SEE หยุดดาเนิ นกิจการตั้งแต่ปี 2556 จากปั ญหาด้านต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตที่สูงเกินไปเนื่ องจากปริ มาณวัตถุดิบที่
ออกมาในตลาด ตัวอย่างเช่นอ้อย และมันสาปะหลังมีนอ้ ยเกินไป อีกทั้งเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาจาหน่ายส่ งผลให้ไม่คุม้ ทุน
หากจะดาเนินการผลิต ทางบริ ษทั จึงหยุดดาเนินการผลิต และปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการดาเนินการขายกิจการดังกล่าวออกไป
บริ ษทั สยามลัคกี้ มารี น จากัด (“SLM”)
SLM เกิดจากการควบรวมธุรกิจขนส่งทางเรื อจานวน 5 บริ ษทั ประกอบด้วย บริ ษทั ลัคกี้ มารี น จากัด บริ ษทั ยูนิค มา
รี น จากัด บริ ษทั ยูนิคแก๊ส เทรดดิ้ง จากัด บริ ษทั ยูนิคแก๊ส อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด และบริ ษทั ยูนิคแก๊ส แคร์ ริเออร์ จากัด
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว 242.02 ล้านบาท โดยมี LCR และUGP บริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 72.7 และ 27.2 ตามลาดับ และเมื่อวันที่ 19 กรกฎคม 2555 ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน
โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จานวน 10.0 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ในการที่จะขอสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีอากร โดยภายหลังที่ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนทาให้ปัจจุบนั
มีทุนจดทะเบี ยนและเรี ยกชาระแล้ว 342.02 ล้านบาท โดยมีบริ ษทั , LCR และ UGP บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 29.2 51.5 และ 19.3 ตามลาดับ
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วันที่ 26 มีนาคม 2556 SLM ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุน้ สามัญใหม่จานวน 8.0 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10
บาท เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) ในการที่จะขอสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีอากร
โดยภายหลังที่ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนทาให้ปัจจุบนั มีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว 422.02 ล้านบาท โดยมีบริ ษทั ,
LCR และ UGP บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 42.7 41.7 และ 15.6 ตามลาดับ
และเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 SLM ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จานวน 2.5 ล้านหุ ้น มูลค่า
หุน้ ละ 10 บาท เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) ในการที่จะขอสิ ทธิ ประโยชน์ทาง
ภาษีอากร โดยภายหลังที่ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนทาให้ปัจจุบนั มีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว 447.02 ล้านบาท โดยมี
บริ ษทั , LCR และ UGP บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 45.9 39.4 และ 14.7 ตามลาดับ
SLM ประกอบธุ รกิ จการขนส่ งก๊าซ LPG และแอมโมเนี ยทางเรื อทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยได้รับ
อนุญาตให้เป็ นผูข้ นส่ งน้ ามันตามาตรา 12 แห่ งพระราชบัญญัติผคู ้ า้ น้ ามัน พ.ศ. 2543 ลูกค้าที่ใช้ขนส่ งก๊าซ LPG ส่ วนใหญ่จะ
เป็ นบริ ษทั ในกลุ่ม ได้แก่ บริ ษทั และ UGP ปั จจุบนั SLM มีเรื อบรรทุกก๊าซ LPG จานวน 25 ลา มีความสามารถในการบรรทุก
รวม 244,036 ตัน และเรื อบรรทุกแอมโมเนียจานวน 3 ลา มีความสามารถในการบรรทุก 2,573 ตัน
บริ ษทั สยามสุขสวัสดิ์ จากัด (“SSW”)
SSW ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิ งหาคม 2555 โดยมีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว 100 ล้านบาท โดยมีบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือ
หุน้ ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ประกอบธุรกิจจาหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงสาหรับรถยนต์ โดยเริ่ มมีรายได้จากการจาหน่ายน้ ามัน
เชื้อเพลิง ตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 ภายใต้แบรนด์ “บางจาก”
SIAMGAS HK LIMITED. (“SHK”)
SHK จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม 2552 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว 4,087.68 ล้านบาท โดยมี SGP
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่เรี ยกชาระแล้ว SHK ประกอบธุรกิจเป็ นบริ ษทั โฮลดิ้ง และประกอบธุรกิจค้า
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยจัดตั้งขึ้นมาเพื่อลงทุนในประเทศจีน โดยเป็ นการซื้ อหุ ้นสามัญของ CHEVRON OCEAN GAS &
ENERGY LTD.(“COGEL”) ในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้วจาก CHEVRON CHINA LTD.
โดยบริ ษทั ได้ดาเนิ นการรับโอนหุ ้นสามัญดังกล่าวเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และซื้ อหุ ้นสามัญของ BP
ZHUHAI LPG LTD.(BPZH) ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 100 ของทุ น จดทะเบี ย นและเรี ย กช าระแล้ว จาก SHINE TOP
INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED (“SHINE TOP”) ร้อยละ 49 และ BP GLOBAL INVESTMENT LIMITED
(“BP GLOBAL”) ร้อยละ 51 โดยบริ ษทั ได้ดาเนิ นการรับโอนหุ ้นสามัญดังกล่าวเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม
2553
SUPERGAS COMPANY LIMITED. (“SGV”)
SGV เป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 100 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียน 133.0 ล้านบาท วัตถุประสงค์เพื่อ
ประกอบธุรกิจจาหน่ายแก๊สปิ โตรเลียมเหลว และจดทะเบียนในประเทศเวียดนาม โดยบริ ษทั ได้เข้าซื้ อหุ ้นสามัญของ SGV ใน
สัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนจาก SHANGHAI CROWN LIMITED. เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558 SUPERGAS CO., LTD. (“SGV”) และ CITYGAS CO., LTD. (“CGV”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั
ย่อยของบริ ษทั ได้มีการควบรวมกิ จการและดาเนิ นธุ รกิ จในนามของ SGV การควบรวมกิจการดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
สร้างความแข็งแกร่ งของการดาเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม โดยสิ นทรัพย์ หนี้ สิน สิ ทธิ และภาระผูกพันของ CGV ทั้งหมด
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ได้มีการโอนไปยัง SGV ทั้งนี้ เป็ นไปตามกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์วา่ ด้วยการควบรวมกิจการของบริ ษทั จากัดในประเทศ
เวียดนาม โดยภายหลังการควบรวมกิจการส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของ SGV เท่ากับ 425.50 ล้านบาท
SINGGAS (LPG) PTE LIMITED. (“SIN”)
SIN เป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 95 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียน 336.0 ล้านบาท SIN จดทะเบียนใน
ประเทศสิ งคโปร์ วัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจจาหน่ายแก๊สปิ โตรเลียมเหลว โดยบริ ษทั ได้เข้าซื้ อหุ ้นสามัญของ SHELL
GAS (LPG) SINGAPORE PTE. LTD. ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนจาก SHELL GAS (LPG) HOLDINGS B.V.
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 โดยภายหลังบริ ษทั ได้ทาการเปลี่ยนชื่อ จาก “SHELL GAS (LPG) SINGAPORE PTE. LTD.”
เป็ น “SINGGAS (LPG) PTE LTD.” และได้ขายหุ ้นสามัญบางส่ วนของ SIN ในสัดส่ วนร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนให้แก่
บุคคลภายนอก เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553
SIAM GAS TRADING PTE. LTD. (“SGT”)
SGT เป็ นบริ ษทั ย่อยที่ บริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 100 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบี ยนเท่ากับ 500,000 เหรี ยญสิ งคโปร์
หรื อประมาณ 12.83 ล้านบาท SGT จดทะเบี ยนนิ ติบุคคลในประเทศสิ งคโปร์ วัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุ รกิ จนาเข้าและ
ส่งออกแก๊สปิ โตรเลียมเหลวไปยังประเทศต่างๆในภูมิภาค
SINO SIAMGAS & PETROCHEMICALS COMPANY LIMITED (“ZSS”)
ZSS เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมที่บริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 100 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 2,086.86 ล้านบาท
วัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมครบวงจร ประกอบด้วยคลังสิ นค้า และท่าเรื อที่ใช้รับแก๊สในการ
นาเข้า และท่าเรื อที่สามารถให้บริ การผ่านท่า รวมถึงการกระจายสิ นค้าด้วยเรื อ รถบรรทุกก๊าซ และโรงบรรจุก๊าซปิ โตรเลียม
เหลวเพื่อบรรจุลงถังบรรจุก๊าซ และจดทะเบียนในประเทศจีน โดยบริ ษทั ได้เข้าซื้อหุน้ สามัญในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจด
ทะเบียน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553
SIAM OCEAN GAS & ENERGY LIMITED (“SOG”)
SOG เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมที่บริ ษทั ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 4,938.45 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 (“SNL”)
SNL เป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนในประเทศไทย เป็ นลักษณะของการดาเนิ นธุรกิจแบบกิจการร่ วมค้า ด้วยทุนจดทะเบียน
จานวน 1 ล้านบาท วัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจการขนส่งทางเรื อขนาดใหญ่ โดยบริ ษทั ได้จดั ตั้งบริ ษทั สยามนทลิน จากัด
ร่ วมกับบริ ษทั นทลิน จากัด โดยบริ ษทั ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว คิดเป็ นมูลค่าเท่ากับ
0.5 ล้านบาท เมื่อไตรมาสที่ 3 ปี 2553 โดยปั จจุบนั ยังไม่มีการดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งทางเรื อ
และในระหว่างปี 2559 SNL ได้มีการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริ ษทั เพื่อดาเนิ นธุ รกิจจาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่มทุก
ประเภท โดยปั จจุบนั SNL มีรายได้จากการจาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่มภายใต้แบรนด์ “คาเฟ่ อเมซอน”
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SG GAS SDN. BHD. (“SGG”)
SGG เป็ นบริ ษทั ที่ จ ดทะเบี ย นในประเทศมาเลเซี ย เป็ นบริ ษ ัทร่ วมทางตรงบริ ษทั ถื อ หุ ้น ในสัด ส่ ว นร้ อยละ 29.99
วัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 100,000 เหรี ยญริ งกิตมาเลเซี ย และ
เมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิการเพิ่มเงินลงทุนใน SGG จากทุนจดทะเบียนเดิ ม
100,000 เหรี ยญริ งกิตมาเลเซีย เป็ น 1,000,000 เหรี ยญริ งกิตมาเลเซีย
MYGAZ SDN. BHD. (“MGM”)
MGM เป็ นบริ ษทั ย่อยทางตรงที่บริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 70.0 MGM จดทะเบียนนิ ติบุคคลในประเทศมาเลเซี ย
วัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 12.0 ล้านเหรี ยญริ งกิตมาเลเซีย โดย
MGM ได้ทารายการซื้ อสิ นทรัพย์และธุ รกิจแก๊สปิ โตรเลียมเหลวของ SHELL TIMUR SDN. BHD. (“STSB”) ใน EAST
MALAYSIA เป็ นจานวนเงินลงทุนจานวน 10.0 ล้านเหรี ยญริ งกิตมาเลเซี ย ซึ่ งได้วางเงินมัดจาไว้แล้วเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555
และได้ทาการโอนสิ นทรัพย์และธุรกิจแก๊สปิ โตรเลียมเหลวเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556
CITYGAS NORTH COMPANY LIMITED (“CGN”)
CGN เป็ นบริ ษทั ร่ วมค้าที่บริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 79.6 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียน 149.90 ล้านบาท จดทะเบียน
นิ ติบุคคลในประเทศเวียดนาม วัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจจาหน่ายแก๊สปิ โตรเลียมเหลว โดยบริ ษทั ได้เข้าซื้ อหุ ้นสามัญ
ของ SHELL GAS HAIPHONG LIMITED ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนจาก SHELL GAS (LPG) HOLDINGS
B.V. เป็ นจานวนเงินลงทุนจานวน 0.3 ล้านเหรี ยญสหรัฐ และได้ดาเนินการเสร็ จสิ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 โดยภายหลังได้
ทาการเปลี่ยนชื่อจาก “SHELL GAS HAIPHONG LIMITED” เป็ น “CITYGAS NORTH COMPANY LIMITED”
FAR EAST PETROLEUM SDN. BHD. (“FEP”)
FEP เป็ นบริ ษทั ร่ วมค้า โดยเมื่ อวันที่ 7 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2557 ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มี มติอนุ มตั ิ การจัดตั้ง
บริ ษทั FAR EAST PETROLEUM SDN. BHD. จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีทุนจดทะเบียนจานวน 0.4 ล้าน
ริ งกิตมาเลเซีย เพื่อดาเนินธุรกิจค้าผลิตภัณฑ์ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว โดยบริ ษทั จะถือหุน้ ทั้งหมดในบริ ษทั ดังกล่าว ต่อมาเมื่อวันที่
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติ อนุ มตั ิเพิ่มทุนจดทะเบี ยนเป็ น 10.0 ล้านริ งกิ ตมาเลเซี ย และ
เปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนของบริ ษทั เป็ นร้อยละ 70 ซึ่ งการลงทุนดังกล่าว จัดเป็ นการลงทุนในกิจการร่ วมค้า และบริ ษทั ได้จด
ทะเบียนเพิ่มทุนเสร็ จสิ้น ณ วันที่ 24 สิ งหาคม พ.ศ. 2558
ต่อมาวันที่ 10 สิ งหาคม พ.ศ. 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิการเข้าซื้ อหุ ้นของบริ ษทั FAR EAST
PETROLEUM SDN. BHD. ในสัดส่วนร้อยละ 30 จานวน 3.00 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 มาเลเซี ยริ งกิต รวมจานวนเงิน 3.00
ล้านมาเลเซี ยริ งกิต หรื อคิดเป็ นจานวน 25.76 ล้านบาทจากผูถ้ ือหุ ้นเดิม ส่ งผลให้บริ ษทั เข้าถือหุ ้นใน FEP ในสัดส่ วนร้อยละ
100 และมีสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั ได้ทาสัญญาขายหุ ้นของบริ ษทั FAR EAST PETROLEUM SDN. BHD. ให้แก่
บุคคลภายนอกในสัดส่วนร้อยละ 30 ของหุน้ ทั้งหมดที่บริ ษทั ถืออยู่ จานวน 3.00 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 มาเลเซียริ ง
กิต คิดเป็ นจานวนเงิน 3.00 ล้านมาเลเซียริ งกิต โดยมีขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนจานวน 3.08 ล้านบาท ทั้งนี้ภายหลังการ
ขายหุ ้น นี้ มี ผลท าให้สัดส่ ว นการลงทุ น ของบริ ษ ัท ลดลงจากร้ อ ยละ 100.00 เป็ นร้ อ ยละ 70.00 และบริ ษทั FAR EAST
PETROLEUM SDN. BHD. ยังคงสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของกลุ่มกิจการ บริ ษทั ได้รับชาระเงินจากการจาหน่ายเงินลงทุน
จานวน 3.00 ล้านมาเลเซียริ งกิต (หรื อเทียบเท่ากับ 23.37 ล้านบาท) แล้วในไตรมาสที่สองของปี พ.ศ. 2560
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เมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้ทาสัญญาซื้ อหุ ้นของบริ ษทั Far East Petroleum Sdn. Bhd. จากบุคคลภายนอกใน
สัดส่วนร้อยละ 25 ของจานวนหุน้ ทั้งหมด จานวน 2.50 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 มาเลเซียริ งกิต รวมจานวนเงิน 2.50 ล้าน
มาเลเซี ยริ งกิต หรื อคิดเป็ นจานวน 20.47 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้จ่ายชาระทั้งจานวนแล้วในเดื อนสิ งหาคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้
ภายหลังการซื้อหุน้ นี้จะมีผลทาให้สดั ส่วนการลงทุนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 70.00 เป็ นร้อยละ 95.00
SIAMGAS POWER PTE. LTD. (“SPW”)
SPW จดทะเบียนนิ ติบุคคลในประเทศสิ งคโปร์ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 จานวน 24,010,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1
เหรี ยญสหรัฐ โดยบริ ษทั ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อถือหุ ้นใน
ธุรกิจพลังงานไฟฟ้ า (Holding Company)
SPW เข้าซื้ อเงิ นลงทุนสัดส่ วนร้อยละ 30 ในกิ จการโรงไฟฟ้ าพลังงานความร้อนร่ วม ขนาด 230 เมกะวัตต์ ของ
MYANMAR LIGHTING (IPP) Co., Ltd. (“MLP”) ในประเทศเมียนมาโดยการเข้าลงทุนครั้งนี้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 48 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐ (คิดเป็ นประมาณ 1,688.16 ล้านบาท คานวณตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยธนาคารแห่ งประเทศไทย ณ วันที่ 15
กรกฎาคม 2559 ในอัตรา 1 เหรี ยญสหรัฐ เท่ากับ 35.17 บาท) โดยมีการลงนามในสัญญาจะซื้ อจะขายหุ ้น (Sales and Purchase
Agreement) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2559
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั SPW ซึ่ งจด
ทะเบียนในประเทศสิ งคโปร์ จานวน 24.00 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์ สหรัฐฯ หรื อคิดเป็ นเงินประมาณ 843.92 ล้าน
บาท จากหุ ้นสามัญจานวน 24.01 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์ สหรัฐฯ เป็ นหุ ้นสามัญจานวน 48.01 ล้านหุ ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยบริ ษทั จ่ายเงินเพิ่มทุนเต็มจานวน ดังนั้นบริ ษทั ยังคงรักษาสัดส่ วนการลงทุนไว้เท่าเดิมคือ
ร้อยละ 100.00 และบริ ษทั ย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเสร็ จสิ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2560 บริ ษทั ย่อย SPW ได้ทาสัญญาซื้ อขายหุ ้นเพื่อลงทุนเพิ่มในกิ จการโรงไฟฟ้ าพลังงาน
ความร้อนร่ วมในประเทศเมียนมา ในการเข้าซื้ อเงิ นลงทุนเพิ่มในครั้งนี้ บริ ษทั SPW ได้เข้าซื้ อหุ ้นเพิ่มของ 3 บริ ษทั คือ บริ ษทั
Myanmar Lighting (IPP) Co., Ltd. (“MLIPP”) และ บริ ษทั MSN International Limited (“MSN”) และ บริ ษทั Asiatech Energy Pte.
Ltd. (“AEPL”) ในสัดส่วนร้อยละ 6.1 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว โดยการลงทุนนี้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 9.76 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ หรื อเทียบเท่ากับ 305.89 ล้านบาท ดังนั้นสัดส่วนการถือหุ ้นของบริ ษทั SPW จะเป็ นร้อยละ 36.10 ของทุนจดทะเบียนและ
เรี ยกชาระแล้วในบริ ษทั ดังกล่าว และได้ดาเนินการเปลี่ยนชื่อผูถ้ ือหุน้ เรี ยบร้อยแล้วในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั Siam Gas Power Pte. Ltd. (“SPW”) ซึ่ งจดทะเบียนในประเทศสิ งคโปร์ ได้จด
ทะเบียนเพิ่มทุนจานวน 1.00 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรื อคิดเป็ นเงินประมาณ 31.72 ล้านบาท จากหุน้
สามัญจานวน 51.02 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์ สหรัฐฯ เป็ นหุ ้นสามัญจานวน 52.02 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยบริ ษทั จ่ายเงินเพิ่มทุนเต็มจานวน ดังนั้นบริ ษทั ยังคงรักษาสัดส่วนการลงทุนไว้เท่าเดิมคือร้อยละ 100.00
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 บริ ษทั Siam Gas Power Pte. Ltd. (“SPW”) ซึ่ งจดทะเบียนในประเทศสิ งคโปร์ ได้จด
ทะเบียนเพิ่มทุนจานวน 8.26 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์ สหรัฐฯ หรื อคิดเป็ นเงินประมาณ 262.02 ล้านบาท จาก
หุ ้นสามัญจานวน 52.02 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์ สหรัฐฯ เป็ นหุ ้นสามัญจานวน 60.28 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยบริ ษทั จ่ายเงินเพิ่มทุนเต็มจานวน ดังนั้นบริ ษทั ยังคงรักษาสัดส่ วนการลงทุนไว้เท่าเดิมคือร้อยละ 100.00
เมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั Siam Gas Power Pte. Ltd. (“SPW”) ซึ่ งจดทะเบียนในประเทศสิ งคโปร์ ได้จด
ทะเบียนเพิ่มทุนจานวน 3.00 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์ สหรัฐฯ หรื อคิดเป็ นเงินประมาณ 100.06 ล้านบาท จาก
หุ ้นสามัญจานวน 60.28 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์ สหรัฐฯ เป็ นหุ ้นสามัญจานวน 63.28 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้
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หุ ้นละ 1 ดอลลาร์ สหรัฐฯ โดยบริ ษทั จ่ายเงิ นเพิ่มทุนเต็มจานวน ดังนั้นบริ ษทั ยังคงรักษาสัดส่ วนการลงทุนไว้เท่าเดิ มคือร้อยละ
100.00
MYANMAR LIGHTING (IPP) CO., LTD. (“MLP”)
MLP เป็ นบริ ษทั ร่ วมค้าที่ บริ ษทั ถือหุ ้นทางอ้อมร้อยละ 30 ผ่าน SPW โดยปั จจุบนั MLP มีทุนจดทะเบียนจานวน
93,800 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100,000 จ๊าดพม่า หรื อคิดเป็ นเงินประมาณ 224.18 ล้านบาท จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศ
เมียนมา และมีวตั ถุประสงค์เป็ นโรงไฟฟฟ้ าพลังงานความร้อนร่ วม ขนาด 230 เมกะวัตต์ในประเทศเมียนมาร์
MSN INTERNATIONAL LIMITED (“MSN”)
MSN เป็ นบริ ษทั ร่ วมค้าที่บริ ษทั ถือหุน้ ทางอ้อมร้อยละ 30 ผ่าน SPW โดยปั จจุบนั MSN มีทุนจดทะเบียนจานวน 1,000
หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรี ยญสหรัฐ หรื อคิดเป็ นเงินประมาณ 0.03 ล้านบาท จดทะเบียนนิ ติบุคคลในประเทศมาเลเซี ย
และมีวตั ถุประสงค์ในการให้บริ การสาหรับธุรกิจด้านพลังงาน
ASIATECH ENERGY PTE. LTD. (“AEP”)
AEP เป็ นบริ ษทั ร่ วมค้าที่บริ ษทั ถือหุ ้นทางอ้อมร้อยละ 30 ผ่าน SPW โดยปั จจุบนั AEP มีทุนจดทะเบียนจานวน 100
หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 เหรี ยญสิ งคโปร์ หรื อคิดเป็ นเงินประมาณ 0.003 ล้านบาท จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศสิ งคโปร์
และมีวตั ถุประสงค์ในการให้บริ การสาหรับธุรกิจด้านพลังงาน
SIAMGAS GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD. (“SGI”)
SGI จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศสิ งคโปร์ เมื่อวันที่ 25 สิ งหาคม 2559 จานวน 1 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 เหรี ยญสหรัฐ
โดยบริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบี ยนและเรี ยกชาระแล้ว ซึ่ งมี วตั ถุประสงค์ เพื่อถือหุ ้นในบริ ษทั อื่ น
(Holding Company) และเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 SGI ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ นจานวน 50,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1
เหรี ยญสหรัฐ ซึ่งบริ ษทั ยังคงมีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100
SGI ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจานวน 0.05 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์ สหรัฐฯ หรื อคิดเป็ นเงินประมาณ 1.70
ล้านบาท จากหุน้ สามัญจานวน 0.05 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์ สหรัฐฯ เป็ นหุ ้นสามัญจานวน 0.10 ล้านหุ ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยบริ ษทั จ่ายเงินเพิ่มทุนเต็มจานวน ดังนั้นบริ ษทั ยังคงรักษาสัดส่ วนการลงทุนไว้เท่าเดิมคือร้อย
ละ 100.00 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
SGI ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจานวน 1.00 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์ สหรัฐฯ หรื อคิดเป็ นเงินประมาณ 33.22
ล้านบาท จากหุน้ สามัญจานวน 0.10 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์ สหรัฐฯ เป็ นหุ ้นสามัญจานวน 1.10 ล้านหุ ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยบริ ษทั จ่ายเงินเพิ่มทุนเต็มจานวน ดังนั้นบริ ษทั ยังคงรักษาสัดส่ วนการลงทุนไว้เท่าเดิมคือร้อย
ละ 100.00 เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560
SGI ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจานวน 0.68 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์ สหรัฐฯ หรื อคิดเป็ นเงินประมาณ 21.27
ล้านบาท จากหุน้ สามัญจานวน 1.10 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์ สหรัฐฯ เป็ นหุ ้นสามัญจานวน 1.78 ล้านหุ ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยบริ ษทั จ่ายเงินเพิ่มทุนเต็มจานวน ดังนั้นบริ ษทั ยังคงรักษาสัดส่ วนการลงทุนไว้เท่าเดิมคือร้อย
ละ 100.00 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
SGI ได้จดทะเบี ยนเพิ่มทุนจานวน 0.01 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์ สหรัฐฯ หรื อคิดเป็ นเงิ นประมาณ 3.34
ล้านบาท จากหุน้ สามัญจานวน 1.78 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์ สหรัฐฯ เป็ นหุ ้นสามัญจานวน 1.88 ล้านหุ ้น มูลค่าที่
ส่ วนที่ 1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 18

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

ตราไว้หุน้ ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยบริ ษทั จ่ายเงินเพิ่มทุนเต็มจานวน ดังนั้นบริ ษทั ยังคงรักษาสัดส่ วนการลงทุนไว้เท่าเดิมคือร้อย
ละ 100.00 เมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม พ.ศ. 2561
SIAMGAS J&J INTERNATIONAL LTD. (“SJJ”)
SJJ จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศบังคลาเทศ โดยมีทุนจดทะเบียนจานวน 48,625 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 ตากาบัง
คลาเทศ โดยเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมที่บริ ษทั ถือหุน้ ผ่าน SIAMGAS GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD. (“SGI”) ในสัดส่ วน
ร้อยละ 100 และมีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิ โตรเคมีในประเทศบังคลาเทศ กลุ่มกิจการมีสัดส่ วนการ
ถือหุน้ ร้อยละ 80.00 ของจานวนหุน้ ทั้งหมด
SIAMGAS BANGLADESH LTD. (“SGB”)
SGB จดทะเบี ยนในประเทศบังคลาเทศ โดยมีทุนจดทะเบียนจานวน 1,000 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 100 ตากาบังคลาเทศ
โดยเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมที่บริ ษทั ถือหุ ้นผ่าน SIAMGAS J&J INTERNATIONAL LTD. (“SJJ”) ในสัดส่ วนร้อยละ 99.90 และมี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิ โตรเคมีในประเทศบังคลาเทศ
PT SIAMINDO DJOJO TERMINAL. (“SID”)
SID จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศอินโดนี เซี ย โดยมีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้วจานวน 20,000 หุ ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 ล้านรู เปี ยอินโดนี เซี ย โดยเป็ นบริ ษทั ร่ วมค้าที่บริ ษทั ถือหุ ้นผ่าน SIAMGAS GLOBAL INVESTMENT PTE.
LTD. (“SGI”) ในสัดส่วนร้อยละ 55.00 และมีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศอินโดนีเซีย
SOUTHERN MYANMAR DEVELOPMENT CO., LTD. (“SMD”)
SMD เป็ นบริ ษทั ร่ วมค้าที่ บริ ษทั ถือหุ ้นทางอ้อมร้อยละ 33 ผ่าน SPW โดยปั จจุบนั SMD มีทุนจดทะเบี ยนจานวน
10,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 จ๊าดพม่า หรื อคิดเป็ นเงินประมาณ 2.39 ล้านบาท จดทะเบียนนิ ติบุคคลในประเทศ
เมียนมา และมีวตั ถุประสงค์เพื่อดาเนินกิจการโรงไฟฟ้ า และสายส่งไฟฟ้ าในประเทศเมียนมา
ASIATECH INFRASTRUCTURE CO., PTE. LTD. (“AIC”)
AIC เป็ นบริ ษทั ร่ วมค้าที่บริ ษทั ถือหุน้ ทางอ้อมร้อยละ 33 ผ่าน SPW โดยปั จจุบนั AIC มีทุนจดทะเบียนจานวน 100 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 เหรี ยญสิ งคโปร์ หรื อคิดเป็ นเงินประมาณ 0.0002 ล้านบาท จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศสิ งคโปร์
และมีวตั ถุประสงค์ในการให้บริ การสาหรับธุรกิจด้านพลังงาน
TSM CO., LTD. (“TSM”)
TSM เป็ นบริ ษทั ร่ วมค้าที่บริ ษทั ถือหุน้ ทางอ้อมร้อยละ 33 ผ่าน SPW โดยปั จจุบนั TSM มีทุนจดทะเบียนจานวน 1,000
หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1.00 เหรี ยญสหรั ฐ หรื อคิ ดเป็ นเงิ นประมาณ 0.032 ล้านบาท จดทะเบี ยนนิ ติบุคคลในประเทศ
มาเลเซีย และมีวตั ถุประสงค์ในการให้บริ การสาหรับธุรกิจด้านพลังงาน
PACIFIC GAS BANGLADESH LTD (“PGB”)
PGB จดทะเบียนนิ ติบุคคลในประเทศบังคลาเทศ โดยมีทุนจดทะเบียนจานวน 4,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 ตา
กาบังคลาเทศ โดยเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมที่บริ ษทั ถือหุ ้นผ่าน SIAMGAS GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD. (“SGI”) ใน
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

สัดส่ วนร้อยละ 100 และมีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิ โตรเคมีในประเทศบังคลาเทศ กลุ่มกิจการมี
สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 90.00 ของจานวนหุน้ ทั้งหมด
KMA SIAM LIMITED (“KSL”)
KSL จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศเมียนมา โดยมีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้วจานวน 15,000 หุ ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 10.00 เหรี ยญสหรัฐ โดยเป็ นบริ ษทั ร่ วมค้าที่บริ ษทั ถือหุ ้นผ่าน SIAMGAS GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.
(“SGI”) ในสัดส่ วนร้อยละ 100 และมีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศเมียนมา กลุ่มกิ จการมี
สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 65.00 ของจานวนหุน้ ทั้งหมด
บริ ษทั สยาม แอลเอ็นจี จากัด (“SNG”)
SNG จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000.00 ล้านบาท และ
เรี ยกชาระแล้ว 250.00 ล้านบาท โดยมีบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ในสัดส่ วนร้อยละ 100 และมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการ
ปิ โตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และก๊าซธรรมชาติเหลว
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
อื่น โดยได้รับใบอนุญาตประกอบการเป็ นผูค้ า้ น้ ามันตามมาตรา 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
SEE
400.00
70.00 ผลิตและจาหน่ายเอทานอล (หยุดกิจการ)
5
SLM
447.02
45.86 การขนส่ งก๊าซ LPG และแอมโมเนี ยทางเรื อ โดยได้รับใบอนุ ญาต
54.141 ประกอบการขนส่งก๊าซและน้ ามัน
6
SSW
100.00
100.00 เป็ นบริ ษทั ย่อยทางตรง โดยประกอบธุรกิจปิ โตรเลียม (จาหน่ายปลีก
น้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ ภายใต้แบรนด์ “บางจาก”
7
SHK
4,087.68
100.00 เป็ น Holding Company และ จาหน่ ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตั้งอยู่
ประเทศฮ่องกง
8
SGV
425.50
100.00 ธุรกิจจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตั้งอยูป่ ระเทศเวียดนาม
9. SIN
336.01
95.00 2 ธุรกิจจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตั้งอยูป่ ระเทศสิ งคโปร์
10. ZSS
2,086.86
100.00 3 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)
4,938.45

11.

SOG

12.

SNL

1.00

13.

SGT

12.83

14.

SGG

9.99

15.

MGM

120.66

16.

CGN

188.22

17.

FEP

88.71

18.
19.

SPW
MLP

2,180.62
235.44

20.

MSN

0.03

21.

AEP

0.024

22.
23.

SGI
SJJ

61.28
2.14

24.

SGB

0.04

25.

SID

50.00

26.

SMD

2.39

27.

AIC

0.002

สัดส่ วนการ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ถือหุ้น
(ร้ อยละ)
100.00 3 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 นกิ จการร่ วมค้า โดยประกอบธุ รกิ จจาหน่ ายอาหารและเครื่ องดื่ ม
ภายใต้แบรนด์ “คาเฟ่ อเมซอน”
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 วมค้าทางตรง โดยประกอบธุ รกิจจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียม ตั้งอยูป่ ระเทศมาเลเซีย
70.00 เป็ นบริ ษ ัท ย่อ ยทางตรง โดยประกอบธุ ร กิ จ จัด จาหน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์
ปิ โตรเลียม ตั้งอยูป่ ระเทศมาเลเซีย
79.64 เป็ นบริ ษทั ร่ วมค้า โดยประกอบธุรกิจจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ตั้งอยูป่ ระเทศเวียดนาม
100.00 เป็ นบริ ษ ัท ย่อ ยทางตรง โดยประกอบธุ ร กิ จ จัด จาหน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์
ปิ โตรเลียม ตั้งอยูป่ ระเทศมาเลเซีย
100.00 เป็ น Holding Company ตั้งอยูป่ ระเทศสิ งคโปร์
41.106 เป็ นบริ ษทั ร่ วมทางอ้อม โดยประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานความร้อน
ร่ วมในประเทศเมียนมา
6
41.10 เป็ นบริ ษทั ร่ วมทางอ้อม โดยประกอบธุรกิจให้บริ การสาหรับธุรกิจด้าน
พลังงาน
41.106 เป็ นบริ ษทั ร่ วมทางอ้อม โดยประกอบธุรกิจให้บริ การสาหรับธุรกิจด้าน
พลังงาน
100.00 เป็ น Holding Company ตั้งอยูป่ ระเทศสิ งคโปร์
80.004 เป็ นบริ ษ ัทย่อยทางอ้อม โดยประกอบธุ รกิ จ จัดจ าหน่ ายผลิ ตภัณฑ์
ปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมีในประเทศบังคลาเทศ
99.905 เป็ นบริ ษ ัทย่อยทางอ้อม โดยประกอบธุ รกิ จ จัดจ าหน่ ายผลิ ตภัณฑ์
ปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมีในประเทศบังคลาเทศ
4
55.00 เป็ นบริ ษทั ร่ วมค้าทางอ้อม โดยประกอบธุ รกิ จจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียม ตั้งอยูป่ ระเทศอินโดนีเซีย
6
33.00 เป็ นบริ ษทั ร่ วมทางอ้อม โดยประกอบธุ รกิ จโรงไฟฟ้ า และสายส่ ง
ไฟฟ้ าในประเทศเมียนมา
33.006 เป็ นบริ ษทั ร่ วมทางอ้อม โดยประกอบธุ รกิ จให้บริ การสาหรับธุ รกิ จ
ด้านพลังงาน
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

บริษัท

28.

TSM

ทุนทีเ่ รียก
ชาระแล้ ว
(ล้ านบาท)
0.032

29.

PGB

15.25

30.

KSL

186.62

31

SNG

250.00

หมายเหตุ

สัดส่ วนการ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ถือหุ้น
(ร้ อยละ)
33.006 เป็ นบริ ษทั ร่ วมทางอ้อม โดยประกอบธุ รกิ จให้บริ การสาหรับธุ รกิ จ
ด้านพลังงาน
90.004 เป็ นบริ ษ ัทย่อยทางอ้อม โดยประกอบธุ รกิ จ จัดจ าหน่ ายผลิ ตภัณฑ์
ปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมีในประเทศบังคลาเทศ
65.004 เป็ นบริ ษทั ร่ วมค้าทางอ้อม โดยประกอบธุ รกิ จจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียม ตั้งอยูป่ ระเทศเมียนมา
100.00 เป็ นบริ ษทั ย่อยทางตรง ประกอบกิ จการปิ โตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ
และก๊าซธรรมชาติเหลว

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

1.1.4 ความสัมพันธ์ กบั กลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
โครงสร้างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ไม่มีลกั ษณะความสัมพันธ์พ่ งึ พิง หรื อแข่งขัน กับธุรกิจอื่นในกลุ่มธุรกิจของผูถ้ ือหุน้
ใหญ่ แต่อย่างใด
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.2.1 โครงสร้ างรายได้
โครงสร้างรายได้ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในปี 2559 – 2561 แยกตามประเภทธุรกิจ ดังนี้
2559

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

รวมรายได้

2561

บริษัทที่ดาเนินการ

มูลค่ า
(ล้านบาท)

ร้ อยละ

มูลค่ า
(ล้านบาท)

ร้ อยละ

มูลค่ า
(ล้านบาท)

ร้ อยละ

บริ ษทั และ UGP
UGP
UGP
SQS
SEE
SSW
บริ ษทั UGP SGV SIN
ZSS SOG SGT
CITYGAS CGN และ
MGM

17,863.71
1,066.67
707.72
1.72
17.19
134.96
27,901.83

36.93
2.20
1.46
0.00
0.04
0.28
57.68

18,268.16
1,039.99
715.61
9.14
0.00
307.47
38,403.04

30.64
1.74
1.20
0.02
0.00
0.52
64.40

18,528.41
1,071.27
710.71
0.00
0.00
623.94
47,329.03

26.81
1.55
1.03
0.00
0.00
0.90
68.49

47,693.79
441.40
26.22
6.69
209.89
48,377.99

98.59
0.91
0.06
0.01
0.43
100.00

58,743.40
395.07
13.78
2.85
474.31
59,629.41

98.51
0.66
0.02
0.00
0.80
100.00

68,263.36
249.38
9.44
3.60
577.46
69,103.24

98.78
0.36
0.01
0.01
0.84
100.00

รายได้จากการขาย
รายได้ค่าขนส่ ง
รายได้ค่าบริ การ
รายได้จากเงินปันผล
รายได้อื่น

2560

LCR SLM
บริ ษทั /บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั
บริ ษทั /บริ ษทั ย่อย
บริษัท/บริษัทย่ อย

ส่ วนที่ 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 23

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

1.2.2 การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประกอบธุรกิจพลังงานรวม 5 ประเภท ได้แก่ ก) ธุรกิจค้าก๊าซปิ โตรเลียมเหลว แอมโมเนี ยและ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น ข) ธุ รกิ จขนส่ งก๊าซปิ โตรเลียมเหลวและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่น ค) ธุ รกิ จผลิตและจาหน่ ายถังก๊าซ
ปิ โตรเลียมเหลว ง) ธุรกิจผลิตและจาหน่ายเอทานอล จ) ธุรกิจค้าก๊าซปิ โตรเลียมเหลวในต่างประเทศ
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 ษ ัท และ UGP ประกอบธุ ร กิ จ ค้า ก๊ า ซ LPG ภายใต้เ ครื่ อ งหมายการค้า “สยามแก๊ ส ” และ “ยูนิ ค แก๊ ส ” ผ่า นการ
ดาเนินงานของบริ ษทั และ UGP และประกอบธุรกิจค้าแอมโมเนียและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นภายใต้เครื่ องหมายการค้า “ยูนิค
แก๊ส” ผ่านการดาเนินการของ UGP
ผลิตภัณฑ์ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
บริ ษทั ประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG ภายใต้เครื่ องหมายการค้า “สยามแก๊ส” ซึ่ งดาเนิ นการโดยบริ ษทั ส่ วนการค้าก๊าซ
LPG ภายใต้เครื่ องหมายการค้า “ยูนิคแก๊ส” จะดาเนินการโดย UGP ซึ่ งทั้งบริ ษทั และ UGP ได้รับใบอนุญาตให้เป็ นผูค้ า้ ก๊าซ
ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 (UGP ได้รับใบอนุญาตให้เป็ นผูค้ า้ น้ ามันตามมาตรา 6 แห่ ง
พระราชบัญญัติน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2521 ซึ่งเทียบเท่ากับใบอนุญาตให้เป็ นผูค้ า้ น้ ามันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้า
น้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543) และเนื่องจากบริ ษทั เป็ นบริ ษทั แม่ของ UGP โดยถือหุ ้นใหญ่ในสัดส่ วนร้อยละ 99.51 ของทุนจด
ทะเบียนและชาระแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพในการดาเนิ นธุรกิจ บริ ษทั จึงอนุญาตให้ UGP สามารถบรรจุก๊าซ LPG
ลงในถังก๊าซ LPG ของบริ ษทั ได้ และ UGP ได้อนุญาตให้บริ ษทั สามารถบรรจุก๊าซ LPG ลงในถังก๊าซ LPG ของ UGP ได้
เช่นกัน
ลักษณะของผลิตภัณฑ์
บริ ษทั และ UGP เป็ นผูค้ า้ ก๊าซ LPG ครบวงจร โดยครอบคลุมการจาหน่ายก๊าซ LPG ไปยังโรงบรรจุก๊าซ LPG ซึ่ งจะนา
ก๊าซ LPG ไปบรรจุใส่ ถงั ก๊าซ LPG ขนาดต่างๆ เพื่อจาหน่ายเป็ นก๊าซหุ งต้มต่อไปยังร้านค้าก๊าซ LPG และครัวเรื อน การ
จาหน่ายไปยังสถานีบริ การก๊าซ LPG เพื่อนาไปใช้เป็ นเชื้อเพลิงในรถยนต์ และการจาหน่ายไปยังโรงงานอุตสาหกรรม
การจาหน่ายก๊าซ LPG ของบริ ษทั แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ การจาหน่ายในลักษณะของถังบรรจุขนาดใหญ่ (Bulk)
และการจาหน่ายในลักษณะของถังบรรจุ (Cylinder) ซึ่งการจาหน่ายในลักษณะของถังบรรจุขนาดใหญ่เป็ นการจาหน่ายก๊าซ
LPG ในปริ มาณมากๆ โดยใช้วิธีการถ่ายก๊าซ LPG จากถังบรรจุขนาดใหญ่บนรถบรรทุกก๊าซ LPG ไปยังถังบรรจุขนาดใหญ่
ของลูกค้า โดยการจาหน่ายก๊าซ LPG ในลักษณะของถังบรรจุขนาดใหญ่น้ นั จะเป็ นการจาหน่ายไปยังโรงบรรจุก๊าซ LPG ที่
เป็ นตัวแทนค้าต่างของบริ ษทั และ UGP โรงงานอุตสาหกรรมที่ มีความต้องการใช้ก๊าซ LPG ในปริ มาณมากๆ และมีพ้ืนที่
เพียงพอที่ใช้ในการจัดเก็บก๊าซ LPG.ในปริ มาณดังกล่าว และสถานี บริ การก๊าซ LPG ที่เป็ นตัวแทนค้าต่างของบริ ษทั และ
UGP ส่วนการจาหน่ายในลักษณะของถังบรรจุน้ นั จะเป็ นการนาก๊าซ LPG มาบรรจุลงถังก๊าซ LPG ขนาดต่างๆ ได้แก่ ถังก๊าซ
LPG ขนาด 4 กิ โลกรัม 11.5 กิ โลกรั ม 15 กิ โลกรัม และ 48 กิ โลกรัม เป็ นต้น โดยโรงบรรจุก๊าซ LPG ที่ บริ ษทั และ UGP
ดาเนิ นการเองแล้วจึงนาไปจาหน่ ายให้กบั ลูกค้า ซึ่ งได้แก่ ร้านค้าก๊าซ LPG โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้ก๊าซ
LPG ในปริ มาณไม่มากและ/หรื อมีพ้นื 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 ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดหาจากโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติจานวน 5 แห่ ง ซึ่ งเป็ นของบริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ทั้งหมด โดยบริ ษทั และ UGP ไปรับก๊าซ LPG ที่คลังเก็บ
ก๊าซ LPG ของปตท. ที่อาเภอเขาบ่อยา จังหวัดชลบุรี และคลังเก็บก๊าซ LPG ของปตท.ที่จงั หวัดลาปาง นครสวรรค์ ขอนแก่น สุ
ราษฎร์ธานี และหาดใหญ่ และการจัดหาจากโรงกลัน่ น้ ามันจานวน 5 แห่ ง ได้แก่ โรงกลัน่ น้ ามันของบริ ษทั ไทยออยล์ จากัด
(มหาชน) โรงกลัน่ น้ ามันของบริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โรงกลัน่ น้ ามันของบริ ษทั ไออาร์ พีซี จากัด
(มหาชน) โรงกลัน่ น้ ามันของบริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิ คลั ส์ จากัด(มหาชน) และโรงกลัน่ น้ ามันของบริ ษทั บางจาก
ปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) โดยบริ ษทั และ UGP จะนาก๊าซ LPG ที่จดั หามาจัดเก็บไว้ที่คลังเก็บก๊าซ LPG ของบริ ษทั และ
UGP ซึ่งมีจานวนรวมกันทั้งหมด 9 แห่ง มีปริ มาตรความจุรวมกันประมาณ 45.63 ล้านลิตร ซึ่ งประกอบไปด้วย คลังเก็บก๊าซ
LPG ของบริ ษทั จานวน 7 แห่ ง ได้แก่ คลังสาธุประดิษฐ์ คลังสุ ราษฎร์ ธานี คลังลาปาง คลังนครสวรรค์ คลังขอนแก่น คลัง
สงขลา และคลังสุขสวัสดิ์ 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
2
3
4
5
6
7
UGP
1
2

ที่ต้งั

สาธุประดิษฐ์ *
สุ ราษฎร์ธานี *
ลาปาง
นครสวรรค์
ขอนแก่น
สงขลา
สุ ขสวัสดิ์ *

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
24/2 หมู่ 7 ต.เขารู ปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
88 หมู่ที่ 4 ถนนสุ ขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

บางปะกง *

30/1 หมู่ที่ 11 ถนนสุ ขุมวิท ตาบลบางปะกง อาเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 24130
99 หมู่ที่ 3 ถนนสุ ราษฎร์ ธานี -นครศรี ธรรมราช ตาบลบางกุง้ อาเภอเมือง
สุ ราษฎร์ธานี จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี

สุ ราษฎร์ธานี *

ปริมาตรความจุ (ลิตร)
1,749,831
2,025,736
8,346,261
2,599,395
6,675,913
2,998,161
3,411,958
13,638,793 **
4,181,996 ***

หมายเหตุ : * เป็ นคลังก๊าซ LPG ที่มีท่าเรื อด้วย
** รวมปริ มาณถังเก็บก๊าซแอลพีจีที่เป็ นสิ นค้าทัณฑ์บน จานวน 5,055,002 ลิตร (2 ใบ)
*** รวมปริ มาณถังเก็บก๊าซแอลพีจีที่เป็ นสิ นค้าทัณฑ์บน จานวน 1,963,597 ลิตร (10 ใบ)

ในการจัดหาก๊าซ LPG จากผูผ้ ลิต LPG ภายในประเทศที่ตอ้ งขนส่งทางเรื อ บริ ษทั จะให้ UGP และ SLM ซึ่ งเป็ นบริ ษทั
ย่อยของบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG ทางเรื อเป็ นผูด้ าเนินการ โดยขนส่งก๊าซ LPG จากคลังเก็บก๊าซ LPG ของปตท.
ที่อาเภอเขาบ่อยา จังหวัดชลบุรีและโรงกลัน่ น้ ามันมายังคลังเก็บก๊าซ LPG ของบริ ษทั ที่สาธุประดิษฐ์ และคลังก๊าซ LPG ของ
UGP ที่ บางปะกง
สาหรับการจัดหาก๊าซ LPG จากผูผ้ ลิตก๊าซ LPG ภายในประเทศที่ตอ้ งขนส่งทางรถ ได้แก่ การขนส่งก๊าซ LPG จากคลัง
เก็บก๊าซ LPG ของบริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ที่จงั หวัดลาปาง นครสวรรค์ ขอนแก่น สุ ราษฎร์ ธานี และหาดใหญ่มายังคลัง
เก็บก๊าซ LPG ของบริ ษทั ในบริ เวณใกล้เคียง บริ ษทั จะให้ LCR ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจขนส่ งก๊าซ LPG
ทางรถยนต์เป็ นผูด้ าเนินการ
สาหรับการขนส่ งก๊าซ LPG ไปให้ลูกค้านั้น บริ ษทั ให้ LCR ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจขนส่ งก๊าซ
LPG ทางรถเป็ นผูด้ าเนิ นการ โดยจัดส่ งแยกตามประเภทลูกค้า ซึ่ งประกอบไปด้วย 1) ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นก๊าซหุ ง
ต้ม ได้แก่ โรงบรรจุก๊าซ LPG ร้านค้าก๊าซ LPG 2) ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นเชื้อเพลิงในรถยนต์ ได้แก่ สถานี บริ การก๊าซ
LPG รถที่ ใช้ก๊า ซ LPG เป็ นเชื้ อเพลิ ง เช่ น รถแท็ กซี่ รถยนต์ส่ว นบุ ค คล และ 3) ลู กค้า ที่ น าก๊า ซ LPG ไปใช้ในงาน
อุตสาหกรรม ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงงานแก้ว โรงงานหลอดไฟ โรงงานพ่นอบสี โรงงานเคลือบสี ภาชนะ
บรรจุ โรงงานทอผ้า โรงงานย้อมผ้า โรงงานกระเบื้อง โรงงานเซรามิค โรงงานผลิตอาหาร โรงงานขนมปั ง โรงงานถุงมือยาง
โรงงานประกอบรถยนต์ โรงงานตัดเหล็ก โรงแรม ร้านอาหารจานด่วน และ ศูนย์อาหารในห้างสรรพสิ นค้า
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ตารางแสดงพาหนะที่ใช้ในการขนส่งก๊าซ LPG ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
SGP
UGP
LCR
SLM

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

จานวน
55 คัน
103 คัน
280 คัน
23 ลา

ความสามารถในการบรรทุก

3,143 ตัน
238,024 ตัน

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

การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
ปั จจุบนั ผูป้ ระกอบธุ รกิจค้าก๊าซ LPG ทุกรายจะใช้วตั ถุดิบที่ มาจากภายในประเทศซึ่ งมีคุณภาพอยูใ่ นระดับเดียวกัน
ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของผูป้ ระกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG จึงไม่มีความแตกต่างกัน ผูป้ ระกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG ต่างๆ จึงไม่
เน้นที่จะแข่งขันด้านราคา แต่จะมุ่งเน้นไปที่การแข่งขันทางด้านกลยุทธ์การตลาดและการบริ การ ซึ่งบริ ษทั และ UGP มี
กลยุทธ์ดา้ นการตลาดและการบริ การดังนี้
นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ ทสี่ าคัญ
กลยุทธ์ การแข่ งขันในธุรกิจค้ าก๊ าซ LPG
กลุ่มลูกค้ า
1 ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไป
ใช้เป็ นก๊าซหุงต้ม





2 ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไป
ใช้เป็ นเชื้อเพลิงในรถยนต์
3 ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไป
ใช้ในด้านอุตสาหกรรม












กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
การจัดส่ งก๊าซ LPG ที่รวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ จากการที่มีทาเลที่ต้ งั ของคลังเก็บ
ก๊าซ LPG ที่ครอบคลุมทัว่ ประเทศและระบบการขนส่ งก๊าซ LPG ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ของบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
การให้ความสาคัญกับความปลอดภัยของถังก๊าซ LPG โดยตรวจสอบสภาพถังก๊าซ
LPG ให้อยูใ่ นสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยอยูเ่ สมอ
จาหน่ายก๊าซ LPG ในราคาเหมาะสมให้ลูกค้าสามารถมีผลกาไรและดาเนินธุรกิจได้
การให้คาปรึ กษาในด้านการตลาดและการขายอย่างใกล้ชิด
การจัดส่ งก๊าซ LPG ที่รวดเร็ วตามความต้องการของลูกค้า
จาหน่ายก๊าซ LPG ในราคาเหมาะสมให้ลูกค้าสามารถมีผลกาไรและดาเนินธุรกิจได้
การให้คาปรึ กษาในด้านการตลาดและการขายอย่างใกล้ชิด
ลงทุนในอุปกรณ์และการติดตั้งระบบจ่ายก๊าซ LPG ให้กบั ลูกค้าเพื่อเป็ นแรงจูงใจให้
ลูกค้าทาสัญญาซื้อขายก๊าซ LPG ระยะยาวกับบริ ษทั
ให้คาปรึ กษาแนะนาด้านการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในกรณี ที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะ
ติดตั้งอุปกรณ์เอง
ให้บริ การตรวจสอบอุปกรณ์และระบบจ่ายก๊าซ LPG ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้
งานได้อย่างปลอดภัย ทั้งอุปกรณ์ที่บริ ษทั เป็ นผูต้ ิดตั้งให้ลูกค้าและอุปกรณ์ที่ลูกค้า
ติดตั้งเอง
การจัดสัมมนาฝึ กอบรมเกี่ยวกับความรู้ดา้ นการใช้ก๊าซ LPG และวิธีการใช้ก๊าซ LPG
อย่างปลอดภัย
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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
ลูกค้าที่นาไปใช้เป็ นเชื้อเพลิง
ลูกค้าที่นาไปใช้งานด้านอุตสาหกรรม
ลูกค้าต่างประเทศ
รวม

ปี 2559 ร้ อยละ ปี 2560 ร้ อยละ ปี 2561 ร้ อยละ
11,091
60.69 11,509
60.97 11,464
60.08
4,582
25.07
4,307
22.81
4,355
22.82
2,191
12.00
2,452
12.99
2,710
14.20
410
2.24
610
3.23
553
2.90
18,274 100.00 18,878 100.00 19,082 100.00

รายละเอียดลูกค้ าและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
1) ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นก๊าซหุงต้ม
ลูกค้าที่ นาก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นก๊าซหุ งต้ม ได้แก่ โรงบรรจุก๊าซ LPG ร้านค้าก๊าซ LPG และครัวเรื อน โดยโรง
บรรจุก๊าซ LPG จะนาก๊าซ LPG ไปแยกบรรจุลงถังบรรจุก๊าซ LPG ขนาดต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับความ
ต้องการใช้งานของลูกค้าแต่ละกลุ่ม และถังบรรจุก๊าซ LPG ดังกล่าวจะถูกส่ งต่อไปยังร้านค้าก๊าซ LPG ซึ่ งร้านค้า
ก๊าซ LPG จะเป็ นตัวกลางในการกระจายผลิ ตภัณฑ์ก๊าซ LPG ที่ บรรจุในถังก๊าซ LPGในขนาดต่างๆ ไปยัง
ครัวเรื อนอีกทอดหนึ่ง
ทั้งนี้ ถังก๊าซ LPG ภายใต้เครื่ องหมายการค้า “สยามแก๊ส” และ “ยูนิคแก๊ส” ทั้งหมดที่หมุนเวียนอยูใ่ นท้องตลาด
เป็ นสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และ UGP ตามลาดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถังก๊าซ LPG ของบริ ษทั และ UGP มี
รายละเอียดดังนี้
ขนาดของถัง
(กิโลกรัม)
4
11
11.5
12
15
48
รวม

บริษัท
จานวน (ใบ)
1,166,857
2,600
5,564
241
3,998,600
109,936
5,283,798

ร้ อยละ
22.08
0.05
0.11
0.00
75.68
2.08
100.00

UGP
จานวน (ใบ)
1,603,299
0
238,883
0
3,660,155
234,243
5,736,580

ที่มา : ข้อมูลจากทะเบียนสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และ UGP
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ร้ อยละ
27.95
0.00
4.16
0.00
63.80
4.08
100.00

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 นงาน
เอง โดยปั จจัยที่ใช้ในการพิจารณาเปิ ดโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO ได้แก่ ทาเลที่ต้ งั ความสามารถ
และความชานาญในการทาการตลาดในพื้นที่เป็ นสาคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั และ UGP มีโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO รวมทั้งสิ้นจานวน 33 แห่ ง
แบ่งออกเป็ นโรงบรรจุ ก๊าซ LPG ประเภท COCO ของบริ ษทั จานวน 14 แห่ ง และโรงบรรจุก๊าซ LPG
ประเภท COCO ของ UGP จานวน 19 แห่ง
รายละเอียดโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO ของบริ ษทั
สาขา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

บางนา
สมุทรสาคร
แม่แตง
ปราจีนบุรี
ขอนแก่น
นครสวรรค์
พังงา
นครราชสี มา
เพชรบุรี
เลี่ยงเมืองชลบุรี
สงขลา
ธรรมศาลา
เกาะคา
ยานนาวา

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
38 หมู่ที่ 15 ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสี มา จ.นครราชสี มา
99/1 หมู่ที่ 1 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
31/3 หมู่ที่ 7 ถ.เลี่ยงเมืองชลบุรี ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
24/2 หมู่ที่ 7 ต.เขารู ปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
224/3 หมู่ที่ 3 ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
133 หมู่ที่ 4 ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลาปาง
736 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร

รายละเอียดโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO ของ UGP
1

สาขา
กาญจนบุรี

2
3
4

ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
เชียงใหม่

5

นครราชสี มา

6

เพชรบุรี

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 20150
375 หมู่ที่ 5 ถนนหมายเลข 11 (ตอนเชียงใหม่ - ลาปาง) ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่ 50140
108 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรมาตุคลา ตาบลหัวทะเล อาเภอเมืองนครราชสี มา จังหวัด
นครราชสี มา 30000
105 หมู่ที่ 4 ตาบลทับคาง ถนนทางหลวงหมายเลข 4 (ตอนคอสะพานวังมะนาวใต้เพชรบุรี) อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
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สาขา
7
8

สงขลา
สมุทรปราการ

9
10

สระบุรี
สุ ราษฎร์ธานี

11
12
13
14
15
16
17
18
19

อุบลราชธานี
นครปฐม
บางบาล
กระบี่
ปราณบุรี
นครสวรรค์
ระยอง
แก่งคอย
ลาดหลุมแก้ว

ที่ต้งั
819 หมู่ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 43 ตาบลควนลัง อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
161/62 หมู่ที่ 1 ถนนสุ ขสวัสดิ์ ตาบลปากคลองบางปลากด อาเภอพระสมุทรเจดีย ์ จังหวัด
สมุทรปราการ 10290
658 ถนนพหลโยธิน อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
99 หมู่ที่ 3 ถนนสุ ราษฎร์ ธานี -นครศรี ธรรมราช ตาบลบางกุ้ง อาเภอเมืองสุ ราษฎร์ ธานี
จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี 84000
14 หมู่ที่ 9 ถนนชยางกูร ตาบลหัวเรื อ อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
224/3 หมู่ที่ 1 ตาบลธรรมศาลา อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
142/1 หมู่ที่ 9 ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรี อยุธยา 13250
142 หมู่ที่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.เหนืองคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130
567/5 หมู่ที่ 3 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ 77120
10/2 หมู่ที่ 9 ต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
98/10 หมู่ที่ 2 ตาบลน้ าคอก อาเภอเมือง จ.ระยอง
14/5 หมู่ที่ 10 ตาบลตาลเดี่ยว อาเภอแก่งคอย จ.สระบุรี 18160
47/15 หมู่ที่ 8 ตาบลคูบางหลวง อาเภอลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

(2) โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท Company Own - Dealer Operate (“CODO”)
โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท CODO เป็ นโรงบรรจุก๊าซ LPG ที่บริ ษทั เป็ นเจ้าของ แต่ให้บุคคลภายนอกที่มี
ความประสงค์จะประกอบธุรกิจโรงบรรจุก๊าซ LPG เข้ามาเช่าดาเนินงาน โดยผูเ้ ช่าโรงบรรจุก๊าซ LPG ต้องทา
สัญญาเช่าสิ นทรัพย์จากบริ ษทั ซึ่ งสิ นทรัพย์โรงบรรจุก๊าซ LPG ที่บริ ษทั ให้เช่า ได้แก่ อาคารบรรจุก๊าซ LPG
ถังเก็บก๊าซ LPG และจ่ายก๊าซ LPG แบบเหนื อพื้นดินลงในถังก๊าซ LPG ถังเก็บและจ่ายเหนื อพื้นดิน หัวจ่าย
ก๊าซ LPG และเครื่ องอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบรรจุและการจ่ายก๊าซ LPG กระบวนการควบคุม
อัคคีภยั และมลภาวะ รวมถึงที่ดินที่อาคารบรรจุก๊าซ LPG ตั้งอยูแ่ ละที่ดินรอบอาคาร โดยปกติบริ ษทั จะให้
ลูกค้าเช่าโรงบรรจุก๊าซ LPG โดยมีอายุสญ
ั ญา 3 ปี และผูเ้ ช่าโรงบรรจุก๊าซ LPG จะต้องได้รับการแต่งตั้งให้
เป็ นตัวแทนค้าต่างจากบริ ษทั ก่อน จึงจะสามารถประกอบธุรกิจโรงบรรจุก๊าซ LPG ภายใต้เครื่ องหมายการค้า
“สยามแก๊ส” และ “ยูนิคแก๊ส” ได้ นอกจากนี้ ผูเ้ ช่าโรงบรรจุก๊าซ LPG จะต้องทาสัญญาซื้ อขายก๊าซ LPG ใน
ปริ มาณขั้นต่าที่จะต้องสัง่ ซื้อจากบริ ษทั ด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท CODO รวมทั้งสิ้นจานวน 10 แห่ง ดังนี้
1
2
3
4
5
6

สาขา
สุ พรรณบุรี
นครปฐม
สุ รินทร์
ศรี สะเกษ
สุ ราษฎร์ธานี
พุนพิน
(สุ ราษฎร์ธานี )

ที่ต้งั
9/1 หมู่ 4 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุ พรรณบุรี
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
118,119 หมู่ 3 ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สุ ราษฎร์ธานี
82/1 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย ต.ตัวเตย อ.พุนพิน จ.สุ ราษฎร์ธานี
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7
8
9
10

สาขา
อานาจเจริ ญ
บุรีรัมย์
ร้อยเอ็ด
เชียงใหม่

ที่ต้งั
88 หมู่ 15 ถ.ชยางกูร ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อานาจเจริ ญ
108 หมู่ที่ 16 ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
75 หมู่ 1 ตาบลขอนแก่น อ. เมือง จ. ร้อยเอ็ด
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 นตัวแทน
ค้าต่างของบริ ษทั หรื อ UGP ก่อน จึ งจะสามารถบรรจุและจาหน่ ายก๊าซ LPG ภายใต้เครื่ องหมายการค้า
“สยามแก๊ส” และ “ยูนิคแก๊ส” ได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท DODO รวมทั้งสิ้ นจานวน 144 แห่ ง แบ่ง
ออกเป็ นโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท DODO ของบริ ษทั จานวน 57 แห่ ง และโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท
DODO ของ UGP จานวน 87 แห่ง
ตารางสรุ ปจานวนโรงบรรจุก๊าซ LPG ของบริ ษทั และ UGP
(หน่วย : แห่ง)
โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO
โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท CODO
โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท DODO
รวม

บริษัท
14
10
57
81

UGP
19
87
101

รวม
33
10
144
187

ที่มา : ข้อมูลจากบริ ษทั

2) ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นเชื้อเพลิงในรถยนต์
ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นเชื้อเพลิงในรถยนต์ ได้แก่ สถานี บริ การก๊าซ LPG และรถยนต์ที่ใช้ก๊าซ LPG เป็ น
เชื้อเพลิง โดยสถานี บริ การก๊าซจะจัดเก็บก๊าซ LPG ที่รับจากบริ ษทั และ UGP ลงในสถานที่จดั เก็บ LPG ของ
สถานีบริ การก๊าซ LPG เพื่อเตรี ยมไว้สาหรับการให้บริ การแก่รถยนต์ที่ใช้ก๊าซ LPG เป็ นเชื้อเพลิง ได้แก่ รถแท็กซี่
และรถยนต์ส่วนบุคคล โดยสถานีบริ การก๊าซ LPG ที่เป็ นลูกค้าของบริ ษทั และ UGP ส่วนใหญ่จะตั้งอยูใ่ นกรุ งเทพ
และปริ มณฑล
สถานีบริ การก๊าซ LPG ที่เป็ นลูกค้าของบริ ษทั แบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท ดังนี้
(1) สถานีบริ การก๊าซ LPG ประเภท Company Own – Company Operate (“COCO”)
สถานี บริ การก๊าซ LPG ประเภท COCO เป็ นสถานี บริ การก๊าซ LPG ที่บริ ษทั เป็ นเจ้าของและดาเนิ นงานเอง
โดยปั จจัยที่ใช้ในการพิจารณาเปิ ดสถานีบริ การก๊าซ LPG ประเภท COCO ได้แก่ ทาเลที่ต้ งั ความสามารถและ
ความชานาญในการทาการตลาดในพื้นที่เป็ นสาคัญ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีสถานีบริ การก๊าซ LPG ประเภท COCO จานวน 44 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
29
30
31
32
33
34
35
36

สาขา
รามคาแหง
กรุ งเกษม
ปิ่ นเกล้า
บางนา
หาดใหญ่
พูนพิน
อาเภอเมืองชลบุรี
ทวีวฒั นา
ปากเกร็ ด
ลาปาง
ขอนแก่น
โคราช
บางละมุง
อุบลราชธานี
บางแค
ชลบุรี
สระบุรี
นครปฐม
หัวหมาก
วังทองหลาง
เกษตรนวมินทร์
ลาดพร้าว 124
หนองแขม
บางละมุง
ศรี นคริ นทร์
เจริ ญนคร
เชียงใหม่
จตุจกั ร
วังทองหลาง
ดอนเมือง
บายพาส (สระบุรี)
เลี่ยงเมือง (สุ ราษฎร์)
ปราณบุรี
พุนพิน
ภูเก็ต
ราษฎร์บูรณะ

ที่ต้งั
3247 ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร
1756 ถนนกรุ งเกษม แขวงป้ อมปราบศัตรู พ่าย กรุ งเทพมหานคร
612/2 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาหรุ (ตลิ่งชัน) เขตบางพลัด กรุ งเทพมหานคร
409 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
14/1 หมู่ 9 ต.หัวเรื อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
34/97 หมู่ 2 แขวงบางแค เขตบางแค กรุ งเทพมหานคร
31/34 หมู่ 6 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
658/1 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรี ยว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
224/3 หมู่ 1 ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
158/1 ถ.รามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร
2501 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิ งห์ เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร
109 ถ.ประเสริ ฐมนูกิจ แขวงจรเข้บวั เขตลาดพร้าว 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
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
56/2 หมู่ที่ 1 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
467 ถ.ประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุ งเทพมหานคร
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สาขา
37
38
39
40
41
42
43
44

บางพลี
ปากเกร็ ด
บางปะกง
สายไหม
ห้วยกะปิ
ควนลัง
เทพารักษ์
กลางแดด (นครสวรรค์)

ที่ต้งั
64/1 หมู่ 12 แขวงราชาเทวะ เขตบางพลี จ.สมุทรปราการ
16/85 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี
30/3 หมู่ 11 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
85/8 หมู่ 1 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุ งเทพมหานคร
4/9 หมู่ 3 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
991 หมู่ 1 ถ.เลี่ยงเมือง(สายเอเชีย) ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1999/93 หมู่ที่ 6 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
33/15 หมู่ที่ 2 ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

(2) สถานีบริ การก๊าซ LPG ประเภท Dealer Own – Dealer Operate (“DODO”)
สถานีบริ การก๊าซ LPG ประเภท DODO เป็ นสถานี บริ การก๊าซ LPG ที่ผปู ้ ระกอบการสถานี บริ การก๊าซ LPG
เป็ นเจ้าของและดาเนิ นการเอง โดยผูป้ ระกอบการดังกล่าวจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากบริ ษทั หรื อ UGP ให้
เป็ นตัวแทนค้าต่างของบริ ษทั หรื อ UGP ก่อน จึ งจะสามารถจาหน่ายก๊าซ LPG ภายใต้เครื่ องหมายการค้า
“สยามแก๊ส” และ “ยูนิคแก๊ส” ได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีสถานีบริ การก๊าซ LPG ประเภท DODO รวมทั้งสิ้ นจานวน 521 แห่ ง แบ่ง
ออกเป็ นสถานีบริ การก๊าซ LPG ประเภท DODO ของบริ ษทั จานวน 417 แห่ ง และสถานี บริ การก๊าซประเภท
DODO ของ UGP จานวน 104 แห่ง
ตารางสรุ ปจานวนสถานีบริ การก๊าซ LPG ของบริ ษทั และ UGP
(หน่วย : แห่ง)
สถานีบริ การก๊าซ LPG ประเภท COCO
สถานีบริ การก๊าซ LPG ประเภท DODO
รวม

บริษัท
44
417
461

UGP
0
104
104

รวม
44
521
565

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 ไปยังลูกค้าที่ นาก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นเชื้อเพลิงในการประกอบ
อาหาร เช่น ร้านอาหาร ภัตตาคาร ศูนย์อาหารตามห้างสรรพสิ นค้าและโรงแรม
(2) การจาหน่ายในลักษณะของถังก๊าซ LPG ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น โรงงาน
เครื่ องปั้ นดินเผา โรงงานขนมปั ง และ
(3) การจาหน่ายในลักษณะของถังก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น โรงงาน
เซรามิค
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โครงสร้ างการกาหนดราคาก๊ าซ LPG
ในอดีตโครงสร้างราคาก๊าซ LPG ของประเทศไทยถูกควบคุมโดยรัฐบาลอย่างสมบูรณ์ ทั้งการควบคุมราคาขายปลีก
ก๊าซ LPG ราคาขายส่งก๊าซ LPG รวมถึงการชดเชยค่าขนส่งก๊าซ LPG ระหว่างคลังเก็บก๊าซ LPG ของปตท. จานวน 5 แห่ ง คือ
ลาปาง นครสวรรค์ ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และหาดใหญ่ (การกาหนดอัตราค่าชดเชยค่าขนส่งก๊าซ LPG จากโรงกลัน่ หรื อโรง
แยกก๊าซไปยังคลังเก็บก๊าซ LPG ของปตท. ทั้ง 5 แห่ง จะแตกต่างกันตามเส้นทาง ระยะทาง และวิธีการในการขนส่ ง ซึ่ งอัตรา
การชดเชยดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน)
ต่อมารัฐบาลได้มีนโยบายที่จะยกเลิกการควบคุมราคาก๊าซ LPG และลอยตัวราคาก๊าซ LPG อย่างสมบูรณ์ โดยเริ่ มจาก
การยกเลิกการควบคุมราคาขายปลีกก๊าซ LPG เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2544 แต่ยงั คงควบคุมราคาขายส่ งก๊าซ LPG อยู่ แต่
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้ให้กรมการค้าภายในเป็ นหน่วยงานที่กากับดูแลราคาขายปลีกก๊าซ LPG เฉพาะก๊าซ LPG สาหรับใช้
งานด้านครัวเรื อน เนื่ องจากเป็ นสิ นค้าควบคุมและมีความจาเป็ นต่อการดารงชีวิตของประชาชน โดยไม่ได้ควบคุมราคาขาย
ปลีกก๊าซ LPG สาหรับนาไปใช้เป็ นเชื้อเพลิงในรถยนต์และก๊าซ LPG ที่นาใช้งานด้านอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2550 รัฐบาลได้ให้กองทุนน้ ามันยกเลิกการชดเชยราคาขายส่ งก๊าซ LPG และเรี ยกเก็บเงินเข้า
กองทุนน้ ามันในระดับที่เพียงพอสาหรับชดเชยค่าขนส่งก๊าซ LPG ไปยังคลังเก็บก๊าซ LPG ของปตท. ทั้ง 5 แห่ง ซึ่งทาให้ราคา
ขายส่ งก๊าซ LPG เพิ่มขึ้นจากที่ เคยถูกกาหนดไว้ให้คงที่ ที่ 12.4569 บาทต่อกิ โลกรัม โดยราคาขายส่ งก๊าซ LPG ณ วันที่ 3
ธันวาคม 2550 เท่ากับ 13.6863 บาทต่อกิโลกรัม
ตั้งแต่ปลายปี 2554 เป็ นต้นมา ภาครัฐได้มีนโยบายปรับโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบโดยให้ทยอยลอยตัวราคาก๊าซ
ธรรมชาติสาหรับรถยนต์ (NGV) และก๊าซ LPG โดยในเดือนกรกฎาคม 2554 ได้เริ่ มทยอยปรับขึ้นราคาจาหน่ายสาหรับการ
นาไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมก่อน และในเดื อนมกราคม 2555 เริ่ มทยอยปรับขึ้นราคาจาหน่ ายสาหรับการนาไปใช้เป็ น
เชื้อเพลิงในรถยนต์ ส่วนต่างของราคาที่ปรับขึ้นทั้ง 2 ประเภทการใช้งานนี้ ผูค้ า้ ก๊าซ LPG ตามมาตรา 7 ซึ่งรวมถึงบริ ษทั ด้วย มี
หน้าที่ส่งคืนภาครัฐเพื่อนาเข้ากองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง
ณ สิ้ นสุ ดเดือนธันวาคม 2555 รัฐบาลได้ปรับขึ้นราคาก๊าซเพื่อนาส่ งคืนเข้าของทุนน้ ามันเชื้อเพลิงไปแล้ว 11.20 บาท
ต่อกิโลกรัมสาหรับการนาไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลก
และสาหรับการนาก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นเชื้อเพลิงในรถยนต์รัฐบาลได้ปรับขึ้นไปแล้วจานวน 3.04 บาทต่อกิโลกรัม
ในปี 2556 รัฐบาลเริ่ มแผนปรับราคา LPG ในส่วนของภาคครัวเรื อน กพช.มีมติให้ทยอยปรับราคา LPG ภาคครัวเรื 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 ภาครัฐได้มีคาสัง่ ให้ชะลอการปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม หรื อ แอลพีจี ในรอบวันที่ 1 มิถุนายนออกไป
จากเดิมที่ตอ้ งมีการปรับขึ้นราคาอีก 50 สตางค์ต่อกิโลกรัม โดยยังให้คงราคาแอลพีจีภาคครัวเรื อนไว้ที่ 22.63 บาทต่อกิโลกรัม
จนกว่าจะมีการปรับโครงสร้างพลังงานที่ชดั เจน
วันที่ 1 ต.ค. 2557 ภาครัฐได้มีคาสั่งให้ปรับราคาขายปลีก LPG ภาคขนส่ ง เพิ่มขึ้น 0.62 บาทต่อกิโลกรัม จาก 21.38
บาท ต่อกิโลกรัม เป็ น 22.00 บาท ต่อกิ โลกรัม โดยให้ผูค้ า้ น้ ามันส่ งเงิ นเข้ากองทุนน้ ามันฯ เพิ่ม จากเดิ ม 3.0374 บาท ต่อ
กิโลกรัม เป็ น 3.6168 บาท ต่อกิโลกรัม เพื่อให้ราคา LPG ภาคขนส่ งสะท้อนต้นทุนมากขึ้น ลดการลักลอบใช้ผิดประเภท ลด
ภาระกองทุนน้ ามันฯ และสามารถที่จะลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ ามันฯ ของน้ ามันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ได้
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วันที่ 21 ต.ค. 2557 ภาครัฐได้มีคาสัง่ ให้ปรับราคาขายปลีก LPG ภาคขนส่ ง 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
วันที่ 4 เม.ย. 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้พิจารณาโครงสร้างราคาก๊าซ LPG
สาหรับเดือนเมษายน 2558 โดยสถานการณ์ราคาก๊าซ LPG ตลาดโลก (CP) เดือนเมษายน อยูท่ ี่ประมาณ 464 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน
ปรับลดลงจาก เดือนก่อน 20 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน และอัตราแลกเปลี่ยนอ่อนค่าลงเล็กน้อย ส่งผลให้ราคา ณ โรงกลัน่ ที่เป็ นราคา
ซื้อ ตั้งต้นของก๊าซ LPG โดยใช้ตน้ ทุนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนักจากแหล่งผลิตและแหล่งจัดหา ปรับลดลงประมาณ 0.37 บาท/
กก. จากเดิม 16.58 บาท/กก. เป็ น 16.21 บาท/กก. ซึ่งส่งผลให้ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ปรับลดลง 0.20 บาท/กก. จาก 24.16
บาท/กก. เป็ น 23.96 บาท/กก. และจะเรี ยกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง ส้าหรับก๊าซ LPG เพิม่ ขึ น 0.19 บาท/กก. ทั้งนี้
เพื่อกันไว้เป็ นทุนสารองรักษาระดับราคาก๊าซ LPG เมื่อตลาดโลกเกิด ความผันผวน (ที่มา www.eppo.co.th )
วันที่ 4 ส.ค. 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติปรับลดราคาขายปลีกแอลพีจี ทุกภาค
ส่วนลง 1 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) มาอยูท่ ี่ 22.96 บาทต่อกก.จากเดิม 23.96 บาทต่อกก.
วันที่ 8 ก.ย. 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติปรับลดราคาขายปลีกแอลพีจี ทุกภาค
ส่วนลง 0.67 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) มาอยูท่ ี่ 22.29 บาทต่อกก.จากเดิม 22.96 บาทต่อกก.
วันที่ 2 ก.พ. 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติปรับลดราคาขายปลีกแอลพีจี ทุกภาค
ส่วนลง 2.00 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) มาอยูท่ ี่ 20.29 บาทต่อกก.จากเดิม 22.29 บาทต่อกก.
วันที่ 6 ก.พ. 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติปรับเพิ่มราคาขายปลีกแอลพีจี ทุกภาค
ส่วนขึ้น 0.67 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) มาอยูท่ ี่ 20.96 บาทต่อกก.จากเดิม 20.29 บาทต่อกก.
วันที่ 1 พ.ค. 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติปรับลดราคาขายปลีกแอลพีจี ทุกภาค
ส่วนลง 0.47 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) มาอยูท่ ี่ 20.49 บาทต่อกก.จากเดิม 20.96 บาทต่อกก.
วันที่ 5 ก.ย. 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติปรับเพิ่มราคาขายปลีกแอลพีจี ทุกภาค
ส่วนขึ้น 0.67 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) มาอยูท่ ี่ 21.16 บาทต่อกก.จากเดิม 20.49 บาทต่อกก.
ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติหลักเกณฑ์การปรับโครงสร้างราคาก๊าซปิ โตรเลียม
เหลว (LPG) เพื่อให้การประกาศราคาอ้างอิงก๊าซ LPG สามารถสะท้อนราคาซื้อขายจริ งระหว่างเดือนมากขึ้นคล้ายตลาดน้ ามัน
รวมทั้งสะท้อนภาวะการซื้ อขายในตลาดจร (spot market) รวดเร็ วทันต่อสถานการณ์และสอดคล้องตามแนวทางการเปิ ดเสรี
ธุรกิจก๊าซ LPG เพื่อให้เกิดการแข่งขันเต็มรู ปแบบ จึงเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การอ้างอิงราคาก๊าซ LPG นาเข้า จาก
เดิมอ้างอิงด้วยราคาก๊าซ LPG ตลาดโลกด้วยราคา CP ที่ประกาศรายเดือน เป็ นการอ้างอิงด้วยราคา LPG Cargo จากข้อมูล Spot
Cargo (FOB Arab Gulf) ของ Platts เฉลี่ยรายสัปดาห์แทน (นัน่ คือ ราคานาเข้า = ราคา LPG Cargo + ค่าใช้จ่ายในการนาเข้า
(X)) และระยะยาว ราคา LPG Cargo โดยประกาศเป็ นรายสัปดาห์ทุกวันจันทร์ ผ่านทางเว็บไซต์ของ สนพ. (www.eppo.go.th)
เพื่อให้สาธารณชนรับทราบ โดยเริ่ มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560

ส่ วนที่ 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 35

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

ทั้งนี้ โครงสร้ างราคาก๊ าซ LPG ในอดีต สามารถแบ่ งออกได้ เป็ น 3 ส่ วนได้ แก่
1) ราคา ณ โรงกลัน่ หรือ ราคา ณ โรงแยกก๊ าซ หรือราคานาเข้ าก๊ าซ LPG
รัฐบาลโดยสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (“สนพ.”) ได้ควบคุมราคาก๊าซ LPG ที่ตน้ ทางการผลิต โดยใน
การกาหนดราคาขาย ณ โรงกลัน่ หรื อราคา ณ โรงแยกก๊าซ หรื อราคานาเข้าก๊าซ LPG ซึ่ งในการกาหนดราคา
สนพ.จะพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ ได้แก่ ราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลก ปริ มาณการใช้ก๊าซ LPG ภายในประเทศ
และปริ มาณการส่งออกก๊าซ LPG โดยเมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2559 ตามประกาศคณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงาน
ฉบับที่ 26 พ.ศ. 2559 ได้กาหนดราคาขาย ณ โรงกลัน่ , ราคา ณ โรงแยกก๊าซ และราคานาเข้าก๊าซ LPG ดังนี้
1. ราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับก๊าซ
กิโลกรัมละ 15.7060 บาท
2. ราคาขายก๊าซ ณ คลังก๊าซจังหวัดชลบุรีไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
กิโลกรัมละ 15.7060 บาท
3. ราคาขายก๊าซ ณ คลังก๊าซจังหวัดนครสวรรค์ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
กิโลกรัมละ 16.7160 บาท
4. ราคาขายก๊าซ ณ คลังก๊าซจังหวัดลาปางไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
กิโลกรัมละ 17.7160 บาท
5. ราคาขายก๊าซ ณ คลังก๊าซจังหวัดขอนแก่นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
กิโลกรัมละ 17.1090 บาท
6. ราคาขายก๊าซ ณ คลังก๊าซจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กิโลกรัมละ 16.0417 บาท
7. ราคาขายก๊าซ ณ คลังก๊าซจังหวัดสงขลาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่
กิโลกรัมละ 16.0621 บาท
8. ราคาก๊าซที่ ผลิตในราชอาณาจักร ยกเว้นก๊าซที่ ผลิตจากบริ ษทั ปตท.สผ.สยามฯ อาเภอลานกระบือ จังหวัด
กาแพงเพชร
กิโลกรัมละ 15.7060 บาท
9. ราคาก๊าซที่ผลิตจากบริ ษทั ปตท.สผ.สยามฯ อาเภอลานกระบือ
จังหวัดกาแพงเพชร
กิโลกรัมละ 15.7060 บาท
10. ราคาก๊าซที่นาเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร
กิโลกรัมละ 12.9979 บาท
2) ราคาขายส่ งก๊ าซ LPG หน้ าโรงกลัน่
ในการกาหนดราคาขายส่ งก๊าซ LPG หน้าโรงกลัน่ มีการกาหนดสู ตรในการคานวณโดยอ้างอิงจากราคา ณ โรง
กลัน่ หรื อ ราคา ณ โรงแยกก๊าซ หรื อ ราคานาเข้าของก๊าซ LPG ตามข้อ 1) และบวกรวมด้วยภาษีและค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
ราคาขายส่ งก๊าซ LPG หน้าโรงกลัน่

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

เดิมรัฐบาลโดยสนพ.ได้ควบคุมราคาขายส่ งหน้าโรงกลัน่ ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มตามสู ตรดังกล่าวไว้เท่ากับ 12.4569
บาทต่อกิโลกรัม โดยใช้กองทุนน้ ามันเป็ นกลไกในการควบคุมราคา กล่าวคือ หากราคา ณ โรงกลัน่ หรื อ ราคา ณ โรงแยก
ก๊าซ หรื อ ราคานาเข้าก๊าซ LPG ตามข้อ 1) สูงขึ้น รัฐบาลจะใช้เงินจากกองทุนน้ ามันชดเชยเพื่อให้ราคาขายส่ งก๊าซ LPG หน้า
โรงกลัน่ เท่ากับราคาที่รัฐบาลกาหนดไว้
ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2550 รัฐบาลได้ให้กองทุนน้ ามันยกเลิกการชดเชยราคาขายส่ งก๊าซ LPG และเรี ยกเก็บ
เงินเข้ากองทุนน้ ามันในระดับที่เพียงพอสาหรับชดเชยค่าขนส่งก๊าซ LPG ไปยังคลังเก็บก๊าซ LPG ของปตท. ทั้ง 5 แห่ ง ซึ่ งทา
ให้ราคาขายส่งก๊าซ LPG เพิ่มขึ้นจากที่เคยถูกกาหนดไว้ให้คงที่ที่ 12.4569 บาทต่อกิโลกรัม
และตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554 ภาครัฐได้มีนโยบายปรับโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบโดยให้ทยอยลอยตัว
ราคาก๊าซ LPG ในแต่ละภาค เพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริ งจนถึงปั จจุบนั
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ตารางแสดงการเปรี ยบเทียบราคาขายส่งก๊าซ LPG หน้าโรงกลัน่ ก่อนและหลังการยกเลิกการอุดหนุนโดยกองทุนน้ ามัน

1)

2)

ราคา ณ โรงกลั่น หรื อ ราคา ณ
โรงแยกก๊าซ หรือ ราคานาเข้ า
ภาษีสรรพสามิต 1
ภาษีเทศบาล 2
เงินกองทุนน้ ามัน 3
ราคาขายส่ งหน้ าโรงกลัน่ ก่อน
ภาษีมูลค่ าเพิม่
ภาษีมลู ค่าเพิม่ 4
ราคาขายส่ งหน้ าโรงกลัน่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม่

ราคาขายส่ งก๊าซ LPG หน้ าโรงกลัน่ (บาทต่ อกิโลกรัม)
ก่อนการยกเลิกการอุดหนุน หลังการยกเลิกการอุดหนุน
ปรับโครงสร้ าง
โดยกองทุนน้ามัน
โดยกองทุนน้ามัน
ราคาพลังงาน
(29 พ.ย. 50)
(25 ธ.ค. 52)
(ณ 30 ก.ย. 58)
10.8964
11.1212
14.2619
2.1700
0.2170
(0.8265)
12.4569

2.1700
0.2170
0.1781
13.6863

2.1700
0.2170
0.9262
17.5751

0.8720
13.3289

0.9580
14.6443

1.2303
18.8054

ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
หมายเหตุ : 1 ภาษีสรรพสามิตกาหนดเป็ นอัตราคงที่ที่ 2.1700 บาทต่อกิโลกรัม
2 ภาษีเทศบาลเท่ากับร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต
3 เงิ นชดเชยกองทุนน้ ามันเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงาน เรื่ องการกาหนดราคา อัตราเงิ นส่ งเข้า
กองทุนและอัตราเงินชดเชยสาหรับก๊าซ LPG ที่ ทาในราชอาณาจักรและนาเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร อัตราเงินส่ งเข้ากองทุน
และอัตราเงินชดเชยสาหรับก๊าซ LPG ที่ส่งไปยังคลังก๊าซ LPG และอัตราเงิ นส่ งเข้ากองทุนสาหรับก๊าซ LPG ที่ส่งออกนอก
ราชอาณาจักร
4 ภาษีมูลค่าเพิ่มของราคาขายส่งก๊าซ LPG หน้าโรงกลัน่ เท่ากับร้อยละ 7 ของราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่

ทั้งนี้ เพื่อให้ราคาขายส่ งก๊าซ LPG หน้าโรงกลัน่ ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างคลังเก็บก๊าซ LPG ทั้ง 5 แห่ งของ
ปตท. ที่กระจายอยูท่ วั่ ประเทศ คือ ลาปาง นครสวรรค์ ขอนแก่น สุ ราษฎร์ ธานี และหาดใหญ่ รัฐบาลจึงได้ให้กองทุนน้ ามัน
ชดเชยค่าขนส่งก๊าซ LPG ไปยังคลังเก็บก๊าซ LPG ทั้ง 5 แห่ ง (การกาหนดอัตราค่าชดเชยค่าขนส่ ง LPG จากโรงกลัน่ หรื อโรง
แยกก๊าซไปยังคลังเก็บก๊าซ LPG ของปตท. ทั้ง 5 แห่ง จะแตกต่างกันตามเส้นทาง ระยะทาง และวิธีการในการขนส่ง ซึ่งอัตรา
การชดเชยดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน กระรทรวงพลังงาน)
หากในอนาคต รัฐบาลให้กองทุนน้ ามันยกเลิกการชดเชยค่าขนส่งก๊าซ LPG ไปยังคลังเก็บก๊าซ LPG ของปตท. ทั้ง
5 แห่ ง จะทาให้ราคาขายส่ งก๊าซ LPG ในแต่ละจังหวดมีแนวโน้มที่ จะสู งขึ้น เนื่ องจากจะต้องรวมค่าขนส่ งด้วย ซึ่ งจะทาให้
ราคาขายส่งก๊าซ LPG ในแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกัน
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้มีมติ "ยกเลิก" การชดเชยค่าขนส่ ง
ก๊าซ LPG ไปยังคลังภูมิภาคทัว่ ประเทศ โดยให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 4 กุมภาพันธ์เป็ นต้นไป ส่งผลให้ราคาจาหน่าย ณ โรง
กลัน่ และคลังเก็บก๊าซ LPG ทั้ง 5 แห่ งของปตท. ที่กระจายอยูท่ วั่ ประเทศ มีราคาที่แตกต่างกันตามระยะทางของค่าขนส่ งแต่
ละที่ (ดูรายละเอียดจาก โครงสร้างราคาก๊าซ LPG ในข้อ 1)
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เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงาน (กบง.) เห็นชอบในหลักการแนว
ทางการเปิ ดเสรีธุรกิจก๊ าซ LPG ทั้งระบบ โดยให้ ยกเลิกการกาหนดราคาโรงแยกก๊ าซธรรมชาติ โรงกลั่นน้ามันและโรงอะโรเม
ติก ยกเลิกการกาหนดราคา ณ โรงกลัน่ ทีอ่ ้ างอิงราคานาเข้ า (Import Parity) ซึ่งเป็ นราคาซื้อตั้งต้ นก๊ าซ LPG พร้ อมยกเลิกการ
กาหนดอัตราเงินส่ งเข้ าหรือชดเชยจากกองทุนนา้ มันเชื้อเพลิงจากทุกส่ วนของการผลิต รวมถึงยกเลิกการประกาศราคาขายส่ ง
ณ คลังก๊ าซ ทั้งนี้ เพือ่ ให้ ตลาดก๊ าซ LPG มีการแข่ งขันอย่ างสมบูรณ์ (ยกเลิกการกาหนดราคาตามโครงสร้ างราคาก๊ าซ LPG ใน
ข้ อที่ 1)
อย่ างไรก็ตาม ยังคงให้ สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) ติดตามและประกาศเฉพาะราคาอ้ างอิง เพื่อใช้ เป็ น
ข้ อมูลในการกากับดูแลราคาขายปลีกก๊ าซ LPG ในประเทศ รวมทั้งให้ สนพ. มีกลไกการติดตามสถานการณ์ ราคานาเข้ าก๊ าซ
LPG และต้ นทุนโรงแยกก๊ าซอย่ างใกล้ ชิดเป็ นรายเดือน ซึ่งหากราคาแตกต่ างกันอย่ างมีนัยสาคัญ ทั้งนี้ ให้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 1
สิงหาคม 2560 เป็ นต้ นไป
ต่ อมาต่ อมาที่ประชุ มคณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติหลักเกณฑ์ การปรั บโครงสร้ างราคาก๊ าซ
ปิ โตรเลียมเหลว (LPG) เพือ่ ให้ การประกาศราคาอ้ างอิงก๊ าซ LPG สามารถสะท้ อนราคาซื้อขายจริงระหว่ างเดือนมากขึน้ คล้ าย
ตลาดน้ามัน รวมทั้งสะท้ อนภาวะการซื้อขายในตลาดจร (spot market) รวดเร็ วทันต่ อสถานการณ์ และสอดคล้ องตามแนว
ทางการเปิ ดเสรีธุรกิจก๊ าซ LPG เพื่อให้ เกิดการแข่ งขันเต็มรู ปแบบ จึงเห็นชอบให้ ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ การอ้ างอิงราคาก๊ าซ
LPG นาเข้ า จากเดิมอ้ างอิงด้ วยราคาก๊ าซ LPG ตลาดโลกด้ วยราคา CP ที่ประกาศรายเดือน เป็ นการอ้ างอิงด้ วยราคา LPG
Cargo จากข้ อมูล Spot Cargo (FOB Arab Gulf) ของ Platts เฉลีย่ รายสัปดาห์ แทน (นั่นคือ ราคานาเข้ า = ราคา LPG Cargo
+ ค่ าใช้ จ่ายในการนาเข้ า (X)) และระยะยาว ราคา LPG Cargo โดยประกาศเป็ นรายสั ปดาห์ ทุกวันจันทร์ ผ่านทางเว็บไซต์ ของ
สนพ. (www.eppo.go.th) เพือ่ ให้ สาธารณชนรับทราบ โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2560
3) ราคาขายปลีกก๊ าซ LPG
ในการกาหนดราคาขายปลีกก๊าซ LPG มีการกาหนดสูตรในการคานวณโดยอ้างอิงจากราคาขายส่ งก๊าซ LPG หน้า
โรงกลัน่ ตามข้อ 2) และบวกรวมด้วยค่าการตลาดและภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้
ราคาขายปลีกก๊าซ LPG = ราคาขายส่ งหน้าโรงกลัน่ + ค่าการตลาด + ภาษีมลู ค่าเพิ่มค่าการตลาด

ตัวอย่างการคานวณโครงสร้างการกาหนดราคาก๊าซ LPG ในปั จจุบนั
ราคาจาหน่ ายก๊ าซ LPG ราคาจาหน่ ายก๊ าซ LPG * ราคาจาหน่ ายก๊ าซ LPG
ณ 31 ธ.ค. 2558
ณ 6 ต.ค. 2559
18 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2562
(บาทต่ อกก.) ร้ อยละ (บาทต่ อกก.) ร้ อยละ (บาทต่ อกก.) ร้ อยละ
1) ราคา ณ โรงกลัน่ หรือ ราคา ณ
14.26197
63.98
12.9979 64.06
15.3776
70.31
โรงแยกก๊ าซ หรือ ราคานาเข้ า
ภาษีสรรพสามิต 1
2.1700
9.74
2.1700 10.70
2.1700
9.92
2
ภาษีเทศบาล
0.2170
0.97
0.2170
1.07
0.2170
0.99
3
เงินกองทุนน้ ามัน
0.9262
4.16
0.3211
1.58
(0.5851)
(2.68)
ราคาขายส่ งหน้ าโรงกลัน่ ก่ อน
17.5751
78.85
15.7060 77.41
17.1795
78.55
ภาษีมูลค่ าเพิม่
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ราคาจาหน่ ายก๊ าซ LPG ราคาจาหน่ ายก๊ าซ LPG * ราคาจาหน่ ายก๊ าซ LPG
ณ 31 ธ.ค. 2558
ณ 6 ต.ค. 2559
18 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2562
(บาทต่ อกก.) ร้ อยละ (บาทต่ อกก.) ร้ อยละ (บาทต่ อกก.) ร้ อยละ
1.2303
5.52
1.0994
5.42
1.2026
5.50
18.8054
84.37
16.8054 82.83
18.3821
84.05

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 4
2) ราคาขายส่ งหน้ าโรงกลัน่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม่
ค่าการตลาด 5
3.2566
ภาษีมูลค่าเพิ่มค่าการตลาด 6
0.2280
3) ราคาขายปลีกก๊ าซ LPG
22.29
ที่มา :
กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

14.61
1.02
100.00

3.2566
0.2280
20.29

16.05
1.12
100.00

3.2566
0.2280
21.87

14.89
1.04
100.00

หมายเหตุ : * โครงสร้างการกาหนดราคาก๊าซ LPG จะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงทุกสัปดาห์
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 ภาษีมูลค่าเพิ่มของราคาขายส่ งก๊าซ LPG หน้าโรงกลัน่ เท่ากับร้อยละ 7 ของราคาขายส่ งหน้าโรงกลัน่
5 ค่าการตลาดกาหนดเป็ นอัตราคงที่ที่ 3.2566 บาทต่อกิโลกรัม
6 ภาษีมูลค่าเพิ่มค่าการตลาดเท่ากับร้ อยละ 7 ของค่าการตลาด
7 เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2558 คณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงานมีมติให้ยกเลิกการส่ งเงินเข้ากองทุน และปรับการกาหนด
ราคาต้นทุนจากแหล่งผลิตและแหล่งจัดหาใหม่ ทาให้ราคา ณ โรงกลัน่ หรื อ ราคา ณ โรงแยกก๊าซฯ มีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามต้นทุนที่แท้จริ งของก๊าซแอลพีจีในตลาดโลก

นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้พิจารณาว่าก๊าซ LPG ที่นาไปใช้งานเป็ นก๊าซหุ งต้มเป็ นสิ นค้าที่มีความจาเป็ นต่อการดารงชีวิต
ของประชาชนโดยทัว่ ไป จึงกาหนดให้ก๊าซหุ งต้มเป็ นสิ นค้าควบคุม ทาให้ในการปรับเปลี่ยนราคาจาหน่ายก๊าซหุ งต้มแต่ละ
ครั้งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ในขณะที่ ก๊าซ LPG ที่นาไปใช้เป็ นเชื้ อเพลิงใน
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

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
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ลักษณะการนาก๊าซ LPG ไปใช้ งาน

การนาไปใช้เป็ นเชื้อเพลิงในรถยนต์
การนาไปใช้ในอุตสาหกรรม

นโยบายการกาหนดราคา
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

การแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม
ภาวะอุตสาหกรรม
ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวเกิ ดขึ้นในประเทศไทยมานานกว่า 30 ปี โดยในระยะแรกเป็ นการจาหน่ ายก๊าซหุ งต้มบรรจุถงั
สาหรับใช้ในครัวเรื อน แทนฟื นและถ่าน แต่ไม่ได้รับความนิ ยมเท่าใดนัก จนกระทัง่ มีการค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าว
ไทย ประกอบกับรั ฐบาลมี น โยบายส่ ง เสริ มการผลิ ตและการบริ โภคก๊าซธรรมชาติ เพื่อทดแทนการนาเข้าเชื้ อเพลิ งจาก
ต่างประเทศ ทาให้เกิดธุรกิจต่อเนื่ องจากก๊าซธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ ความต้องการบริ โภคก๊าซหุ งต้มในครัวเรื อนจึงขยายตัว
อย่างรวดเร็ ว
ต่อมาเมื่อเกิ ดวิกฤตการณ์น้ ามันในปี 2540 รั ฐบาลจึ งให้การส่ งเสริ มการวิจยั และพัฒนาการแปรรู ปก๊าซ LPG เพื่อ
นามาใช้เป็ นเชื้ อเพลิ งในรถยนต์แ ทนน้ า มัน เบนซิ น ซึ่ งได้รั บความนิ ย มอย่า งแพร่ ห ลาย เนื่ องจากราคาก๊า ซ LPG เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับราคาน้ 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 ามันในตลาดโลกและในประเทศไทยได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก จนทาให้ประชาชนเปลี่ยนมาใช้
ก๊าซ LPG เพื่อเป็ นเชื้อเพลิงในรถยนต์แทนน้ ามันมากขึ้น
อุปทานก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว
ในช่วงระหว่างปี 2554 – 2555 ประเทศไทยผลิตก๊าซ LPG ได้ 5,422 และ6,049 ล้านกิโลกรัมตามลาดับ โดยแหล่งผลิต
ก๊าซ LPG ที่ สาคัญของประเทศไทยมี 3 แหล่ง คื อ (1) โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ซึ่ งมี จานวน 7 แห่ ง โดยเป็ นโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติของปตท.จานวน 6 แห่ ง และโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ บริ ษทั ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
จานวน 1 แห่ง (2) โรงกลัน่ น้ ามันดิบ ซึ่งมีอยูจ่ านวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงกลัน่ ไทยออยล์ โรงกลัน่ ไออาร์ พีซี โรงกลัน่ สตาร์ โรง
กลัน่ เอสโซ่ โรงกลัน่ ของบริ ษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ และโรงกลัน่ บางจาก และ (3) โรงงานปิ โตรเคมีอื่น ซึ่ งมีอยู่
จานวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงงานของกรุ งเทพซิ นเธติกส์ โดยใน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 ก๊าซ LPG ที่ผลิตได้ในประเทศทั้งหมดมา
จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติร้อยละ 71.64 มาจากโรงกลัน่ น้ ามันร้อยละ 28.36
สาหรับปี 2556 มีปริ มาณการผลิตก๊าซ LPG จานวน 5,447 ล้านกิโลกรัม ซึ่ งลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 4.22 หรื อลดลง
จานวน 240 ล้านกิโลกรัม สาหรับปริ มาณการผลิตก๊าซ LPG มาจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติจานวน 3,524 ล้านกิโลกรัม และมา
จากโรงกลัน่ น้ ามันดิบจานวน 1,923 ล้านกิโลกรัม หรื อคิดเป็ นร้อยละ 60.87 และ 39.13 ตามลาดับ
สาหรับปี 2557 มีปริ มาณการผลิตก๊าซ LPG จานวน 5,495 ล้านกิโลกรัม ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 0.88 หรื อ
เพิ่มขึ้นจานวน 48 ล้านกิโลกรัม สาหรับปริ มาณการผลิตก๊าซ LPG มาจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติจานวน 3,640 ล้านกิโลกรัม
และมาจากโรงกลัน่ น้ ามันดิบจานวน 1,855 ล้านกิโลกรัม หรื อคิดเป็ นร้อยละ 66.24 และ 33.76 ตามลาดับ

ส่ วนที่ 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 40

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

สาหรับปี 2558 ปริ มาณการผลิตก๊าซ LPG มาจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติจานวน 3,593
กลัน่ น้ ามันดิบจานวน 1,920 ล้านกิโลกรัม หรื อคิดเป็ นร้อยละ 65.17 และ 34.83 ตามลาดับ
สาหรับปี 2559 ปริ มาณการผลิตก๊าซ LPG มาจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติจานวน 3,744
กลัน่ น้ ามันดิบจานวน 1,975 ล้านกิโลกรัม หรื อคิดเป็ นร้อยละ 65.47 และ 34.53 ตามลาดับ
สาหรับปี 2560 ปริ มาณการผลิตก๊าซ LPG มาจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติจานวน 3,840
กลัน่ น้ ามันดิบจานวน 2,216 ล้านกิโลกรัม หรื อคิดเป็ นร้อยละ 63.41 และ 36.59 ตามลาดับ
สาหรับปี 2561 ปริ มาณการผลิตก๊าซ LPG มาจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติจานวน 3,882
กลัน่ น้ ามันดิบจานวน 2,365 ล้านกิโลกรัม หรื อคิดเป็ นร้อยละ 62.14 และ 37.86 ตามลาดับ
(ที่มา http://www.eppo.go.th/info/2petroleum_stat.htm )

ล้านกิโลกรัม และมาจากโรง
ล้านกิโลกรัม และมาจากโรง
ล้านกิโลกรัม และมาจากโรง
ล้านกิโลกรัม และมาจากโรง

ตารางแสดงปริ มาณการผลิตก๊าซปิ โตรเลียมเหลวภายในประเทศ จาแนกตามแหล่งผลิต
(หน่วย : ล้านกิโลกรัม)

2559
2560
ปริมาณ ร้ อยละ ปริมาณ ร้ อยละ
3,744 65.47 3,840
63.41
1,975 34.53 2,216
36.59
5,718 100.00 6,056 100.00

โรงแยกก๊าซธรรมชาติ
โรงกลัน่ น้ ามันดิบ
รวม
ที่มา

:

2561
ปริมาณ ร้ อยละ
3,882
62.14
2,365
37.86
6,247 100.00

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

อุปสงค์ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
ความต้องการใช้ก๊าซ LPG ทั้งประเทศในช่วงปี 2555 เท่ากับ 6,335 ล้านกิโลกรัม โดยความต้องการใช้ก๊าซ LPG ส่ วน
ใหญ่เป็ นความต้องการใช้ในภาคครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 48.10 ของปริ มาณความต้องการใช้ก๊าซ LPG ทั้งหมด รองลงมาเป็ น
ความต้องการใช้เป็ นวัตถุดิบปิ โตรเคมี การใช้เป็ นเชื้อเพลิงในรถยนต์ และการใช้ในภาคอุตสาหกรรม คิดเป็ นร้อยละ 25.46
16.75 และ 9.69 ของปริ มาณความต้องการใช้ก๊าซ LPG ทั้งหมด ตามลาดับ
ความต้องการใช้ LPG ในปี 2554 มีอตั ราการเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 18.21 โดยมีการเพิ่มขึ้นในความต้องการใช้
ก๊าซ LPG ในการนาไปใช้เป็ นวัตถุดิบปิ โตรเคมีมากที่สุด เท่ากับร้อยละ 38 รวมถึงปริ มาณการใช้ LPG ที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดด้วย
โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ถึง 586 ล้านกิโลกรัม
สาหรับ ความต้องการใช้ก๊าซ LPG ในปี 2555 มีอตั ราการลดลงจากปี 2554 ร้ อยละ 1.12 โดยมี การลดลงในความ
ต้องการใช้ก๊าซ LPG ในการนาไปใช้ในภาควัตถุดิบปิ โตรเคมีมากที่สุด เท่ากับร้อยละ 23.66 ซึ่งมีจานวนปริ มาณการใช้ LPG ที่
ลดลงเท่ากับ 500 ล้านกิโลกรัม แต่สาหรับปริ มาณการใช้ LPG ที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด เป็ นการนาเอาไปใช้ในภาคครัวเรื อนโดย
เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จานวน 391 ล้านกิโลกรัม สาเหตุมาจากในภาคอุตสาหกรรมมีการปรับราคาแก๊สเพิ่มขึ้น ทาให้ตน้ ทุนแก๊ส
สาหรับผูป้ ระกอบการภาคอุตสาหกรรมนั้นสูงขึ้นด้วย ส่งผลให้ผปู ้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กมีการปรับเปลี่ยนจาก
การรับแก๊สเป็ นเบาท์ขนาดใหญ่ มาเป็ นถังแก๊สขนาด 48 กิ โลกรัมแทนซึ่ งจะถื ออยู่ในกลุ่มของภาคครั วเรื อน ซึ่ งในภาค
ครัวเรื อนยังไม่มีการปรับขึ้นราคาแก๊ส อีกทั้งห้างสรรพสิ นค้าและร้านโมเดินท์เทรดที่มีการเติบโตมากขึ้น โดยส่ วนมากมักจะ
นิยมใช้ถงั แก๊สขนาด 48 กิโลกรัมเช่นเดียวกัน
ส่ วนที่ 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 41

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

ในปี 2556 มีปริ มาณความต้องการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.27 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2555 โดยเพิ่มขึ้นจาก 6.42 ล้านตัน เป็ น
6.34 ล้านตัน ซึ่งปริ มาณการใช้ที่เพิ่มขึ้นสูงสุดคือการนาไปใช้ในภาครถยนต์มีเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 167.3 เพิ่มขึ้นจาก 1.06 ล้าน
ต้น เป็ น 1.77 ล้านตัน สาเหตุหลักมาจากการที่ทางภาครัฐมีการออกมาตรการการควบคุมการลักลอบจาหน่ายก๊าซ LPG ผิด
ประเภท ส่ งผลให้ผูป้ ระกอบการบางรายที่ ดาเนิ นการผิดกฎหมาย เริ่ มกลับมาจาหน่ ายก๊าซถูกประเภทมากขึ้ น ซึ่ งปั จจุบัน
ภาครัฐยังคงมีการติดตาม จับกุมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้มีการปรับขึ้นราคาก๊าซภาคหุงต้มขึ้น 0.50 บาทต่อกิโลกรัมตั้งแต่วนั ที่
1 กันยายน 2556 จนถึงราคาจาหน่ายก๊าซ LPG ภาคหุ งต้มที่ทางภาครัฐกาหนดไว้ที่ 24.82 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อให้สะท้อน
ต้นทุนที่แท้จริ ง โดยในเดือนมี .ค. 2557 ราคาจาหน่ายก๊าซ LPG ภาคหุ งต้มและภาครถยนต์จะมีระดับราคาที่เท่ากัน ส่ งผลให้
ส่วนต่างของราคาก๊าซของทั้ง 2 ภาคนั้นไม่มี ส่งผลให้แรงจูงใจในการลักลอบจาหน่ายก๊าซผิดประเภทนั้นหมดลง ตัวเลขการ
จาหน่ายก๊าซ LPG ในประเทศจะกลับมามีความถูกต้องตามแต่ละประเภท
โดยในปี 2557 มีปริ มาณความต้องการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.83 จากปี 2556 โดยเพิ่มขึ้นจาก 6.11 ล้านตัน เป็ น 6.29 ล้านตัน
ซึ่ งปริ มาณการใช้ที่เพิ่มขึ้นสู งสุ ดคือการนาไปใช้ในภาควัตถุดิบปิ โตรเคมีเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 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
โดยสัดส่ วนปริ มาณความต้องการใช้ LPG ส่ วนใหญ่เป็ นความต้องการในภาคครัวเรื อนร้อยละ 34.81 จากปริ มาณความ
ต้องการใช้ LPG ทั้งหมด ตามด้วยภาครถยนต์ ภาควัตถุดิบปิ โตรเคมี และภาคอุตสาหกรรมตามลาดับ
สาหรับปี 2558 มีปริ มาณความต้องการลดลงร้อยละ 14.9 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2557 โดยลดลงจาก 6.29 ล้านตัน เป็ น
5.35 ล้านตัน ซึ่ งปริ มาณการใช้ที่ลดลงสู งสุ ดคือการนาไปใช้ในภาควัตถุดิบปิ โตรเคมี ลดลงร้อยละ 39.8 ลดลงจาก 1.55 ล้าน
ต้น เป็ น 0.93 ล้านตัน รองมาเป็ นการนาไปใช้ในภาคขนส่ งลดลงร้อยละ 12.3 ลดลงจาก 1.97 ล้านตัน เป็ น 1.73 ล้านตัน โดย
สัดส่วนปริ มาณความต้องการใช้ LPG ส่วนใหญ่เป็ นความต้องการในภาคครัวเรื อนร้อยละ 39.14 จากปริ มาณความต้องการใช้
LPG ทั้งหมด ตามด้วยภาครถยนต์ ภาควัตถุดิบปิ โตรเคมี และภาคอุตสาหกรรมตามลาดับ
สาหรับปี 2559 มีปริ มาณความต้องการลดลงร้อยละ 8.58 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2558 โดยลดลงจาก 5.35 ล้านตัน เป็ น
4.89 ล้านตัน ซึ่งปริ มาณการใช้ที่ลดลงสูงสุดคือการนาไปใช้ในภาควัตถุดิบปิ โตรเคมีลดลงร้อยละ 24.37 ลดลงจาก 0.93 ล้าน
ต้น เป็ น 0.70 ล้านตัน รองมาเป็ นการนาไปใช้ในภาคขนส่งลดลงร้อยละ 15.30 ลดลงจาก 1.73 ล้านตัน เป็ น 1.47 ล้านตัน โดย
สัดส่วนปริ มาณความต้องการใช้ LPG ส่วนใหญ่เป็ นความต้องการในภาคครัวเรื อนร้อยละ 43.15 จากปริ มาณความต้องการใช้
LPG ทั้งหมด ตามด้วยภาครถยนต์ ภาควัตถุดิบปิ โตรเคมี และภาคอุตสาหกรรมตามลาดับ
สาหรับปี 2560 มีปริ มาณความต้องการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.95 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2559 โดยเพิ่มขึ้นจาก 4.89 ล้านตัน
เป็ น 4.99 ล้านตัน ซึ่งปริ มาณการใช้ที่เพิ่มขึ้นสู งสุ ดคือการนาไปใช้ในภาควัตถุดิบปิ โตรเคมี เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.11 เพื่มขึ้นจาก
0.70 ล้านต้น เป็ น 0.87 ล้านตัน รองมาเป็ นการนาไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.52 เพิ่มขึ้นจาก 0.61 ล้านตัน เป็ น
0.65 ล้านตัน โดยสัดส่วนปริ มาณความต้องการใช้ LPG ส่วนใหญ่เป็ นความต้องการในภาคครัวเรื อนร้อยละ 43.15 จากปริ มาณ
ความต้องการใช้ LPG ทั้งหมด ตามด้วยภาครถยนต์ ภาควัตถุดิบปิ โตรเคมี และภาคอุตสาหกรรมตามลาดับ
สาหรับปี 2561 มีปริ มาณความต้องการเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.69 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2560 โดยเพิ่มขึ้นจาก 4.99 ล้านตัน
เป็ น 5.42 ล้านตัน ซึ่งปริ มาณการใช้ที่เพิ่มขึ้นสู งสุ ดคือการนาไปใช้ในภาควัตถุดิบปิ โตรเคมี เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.31 เพิ่มขึ้นจาก
0.87 ล้านต้น เป็ น 1.40 ล้านตัน รองมาเป็ นการนาไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.74 เพิ่มขึ้นจาก 0.65 ล้านตัน เป็ น
0.69 ล้านตัน โดยสัดส่วนปริ มาณความต้องการใช้ LPG ส่วนใหญ่เป็ นความต้องการในภาคครัวเรื อนร้อยละ 39.93 จากปริ มาณ
ความต้องการใช้ LPG ทั้งหมด ตามด้วยภาควัตถุดิบปิ โตรเคมี ภาครถยนต์ และภาคอุตสาหกรรมตามลาดับ
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ตารางแสดงความต้องการใช้ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวภายในประเทศ จาแนกตามภาคเศรษฐกิจ
(หน่วย : ล้านกิโลกรัม)

ครัวเรื อน
อุตสาหกรรม
รถยนต์
วัตถุดิบปิ โตรเคมี

2559
ปริมาณ ร้ อยละ
2,110
43.15
610
12.48
1,466
29.98
704
14.39
4,890
100.00
(8.58)

รวม
อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้ อยละ)
ที่มา : สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

2560
ปริมาณ ร้ อยละ
2,151
43.13
650
13.03
1,319
26.46
866
17.38
4,986
100.00
1.95

2561
ปริมาณ ร้ อยละ
2,164
39.93
687
12.68
1,170
21.60
1,398
25.79
5,419
100.00
8.69

ดุลยภาพในอุตสาหกรรมก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว
ในอดี ตประเทศไทยผลิตก๊าซ LPG เพียงพอต่อความต้องการใช้ก๊าซ LPG ภายในประเทศ และมีส่วนเหลือสาหรับ
ส่ ง ออกไปยัง ต่ า งประเทศ โดยในปี 2549 ประเทศไทยมี ก ารผลิ ต ก๊า ซ LPG จ านวน 4,186 ล้า นกิ โ ลกรั ม การบริ โ ภค
ภายในประเทศจานวน 3,671 ล้านกิโลกรัม การส่ งออกจานวน 278 ล้านกิโลกรัม และไม่มีการนาเข้าก๊าซ LPG ในช่วงเวลา
ดังกล่าว
สาหรับในปี 2555-2556 ราคาน้ ามันได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยูใ่ นระดับราคาที่ สูงต่อเนื่ อง จนทาให้มีความต้องการใช้ก๊าซ
LPG เพื่อเป็ นเชื้ อเพลิ งในรถยนต์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย รวมถึ งการนา LPG ไปใช้เป็ นวัตถุดิบปิ โตรเคมีเพิ่มขึ้ น ส่ งผลให้
ผูป้ ระกอบการปรับแผนการจาหน่ายก๊าซ LPG เพิม่ ขึ้นตาม ปริ มาณการผลิตก๊าซ LPG ภายในประเทศจึงไม่เพียงพอกับปริ มาณ
ก๊าซ LPG ตามแผนการจาหน่ายก๊าซ LPG ของผูป้ ระกอบการ จึงทาให้ประเทศไทยต้องนาเข้าก๊าซ LPG โดยปริ มาณการนาเข้า
ในปี 2555 – 2557 เท่ากับ 1,730 1,949 และ 2,032 ล้านกิโลกรัม ตามลาดับ
สาหรับปี 2558 ราคาน้ ามันในตลาดโลกมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ช่วงกลางปี 2557 ต่อเนื่ องมาถึงปั จจุบนั
เนื่ อ งจากภาวะเศรษฐกิ จ โลกมี ก ารชะลอตัว ส่ ง ผลให้ ร าคาน้ ามัน ภายในประเทศมี ก ารปรั บ ตัว ลดลงและเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศมีการชะลอตัวด้วยเช่นกัน ส่ งผลให้ในปี 2558 มีปริ มาณการนาเข้าลดลงร้อยละ 32.6 ลดลงจาก 2.03 ล้านตัน
เป็ น 1.37 ล้านตัน
สาหรับปี 2559 สถานการณ์ราคาน้ ามันในตลาดโลกยังคงปรับตัวลดลงจากปี 2558 จากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
โดยรวมทัว่ โลก อีกทั้ง OPEC ยังคงกาลังการผลิตน้ ามันในระดับเดิ ม ส่ งผลให้เกิ ดปริ มาณน้ ามันล้นตลาด เนื่ องจากความ
ต้องการใช้น้ ามันในภาคการผลิตลดลง ส่ งผลให้ราคาน้ ามันขายปลีกภายในประเทศปรับตัวลดลงด้วยเช่นกัน ดังนั้นทาให้
ปริ มาณการใช้ก๊าซ LPG ในภาคขนส่ ง และการนาไปใช้เป็ นวัตถุดิบปิ โตรเคมีลดลงอย่างมาก ส่ งผลให้ในปี 2559 มีปริ มาณ
การนาเข้าลดลงร้อยละ 66.72 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2558 โดยลดลงจาก 1.37 ล้านตัน เป็ น 0.46 ล้านตัน สาหรับภาพรวมการ
จาหน่ายภายในประเทศเองก็ปรับตัวลดลงด้วยเช่นกัน โดยในปี 2559 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2558 ร้อยละ 8.38
สาหรับเดือนปี 2560 สถานการณ์ความต้องการใช้ก๊าซ LPG มีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในการนาไปใช้เป็ นวัตถุดิบปิ โตร
เคมี ซึ่ งมีปริ มาณการใช้ที่เพิ่มมากขึ้นจากปี ก่อนถึงร้อยละ 23.11 รวมทั้งความต้องการใช้สาหรับภาคอุตสาหกรรมก็ปรับตัว
สู งขึ้นเช่นกัน โดยปรับตัวขึ้นมาจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนถึงร้อยละ 6.52 ส่ งผลให้การจัดหาก๊าซ LPG ภายในประเทศมี
ปริ มาณที่สูงขึ้นปี 2559 อยูร่ ้อยละ 5.90
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

สาหรับปี 2561 สถานการณ์ความต้องการใช้ก๊าซ LPG มีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในการนาไปใช้เป็ นวัตถุดิบปิ โตรเคมี
ซึ่งมีปริ มาณการใช้ที่เพิ่มมากขึ้นจากปี ก่อนถึงร้อยละ 61.31 รวมทั้งความต้องการใช้สาหรับภาคอุตสาหกรรมก็ปรับตัวสู งขึ้น
เช่นกัน โดยปรับตัวขึ้นมาจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนถึงร้อยละ 5.74 ส่ งผลให้การจัดหาก๊าซ LPG ภายในประเทศมีปริ มาณที่
สูงขึ้นจากปี 2561 อยูร่ ้อยละ 3.15
ตารางแสดงการจัดหาและการจาหน่ายก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
ปี

2559
5,718
456
6,134
82

การผลิต
การนาเข้า
การจาหน่ายภายในประเทศ
การส่งออก
ที่มา

(หน่วย : ล้านกิโลกรัม)
2560
2561
6,056
6,247
642
682
6,338
6,619
247
385

: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

แนวโน้ มของอุตสาหกรรมก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว
อุตสาหกรรมก๊าซ LPG มีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่อไปอย่างต่อเนื่ อง โดยคาดว่าความต้องการใช้ก๊าซ LPG จะยังคง
เพิ่มขึ้นต่อไป เนื่องมาจากความต้องการใช้ก๊าซ LPG เพื่อทดแทนการใช้น้ ามันที่มีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่ วนด้านการผลิต
ก๊าซ LPG นั้นก็คาดว่าจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเช่นกัน รวมถึงบริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ได้มีการก่อสร้างและเปิ ดใช้
โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 6 ที่ตาบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง เมื่อเดือนกันยายน 2554 ที่ผ่านมา ซึ่ งโรงแยกก๊าซนับเป็ น
แหล่งผลิตก๊าซ LPG ที่สาคัญแหล่งหนึ่ง ดังนั้นการที่มีจานวนโรงแยกก๊าซเพิ่มขึ้นก็จะส่ งผลให้มีแหล่งผลิตก๊าซ LPG เพิ่มขึ้น
ด้วยเช่นเดียวกัน
การแข่ งขัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประเทศไทยมีผคู ้ า้ ก๊าซ LPG ที่มียอดจาหน่ายรวมทั้งสิ้ น 16 ราย คือ 1. บริ ษทั ปตท. จากัด
(มหาชน) 2. บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน) 3. บริ ษทั ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมี คลั ส์ จากัด
(มหาชน) 4. บริ ษทั ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน) 5. บริ ษทั พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จากัด 6. บริ ษทั ออร์ คิด แก๊ส
(ประเทศไทย) จากัด 7. บริ ษทั ไทยแก๊ส คอร์ ปอเรชัน่ จากัด 8. บริ ษทั แสงทองปิ โตรเลียม จากัด 9. บริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด
(มหาชน) 10. บริ ษทั เอ็นเอสแก๊ส แอลพีจี จากัด 11. บริ ษทั อูโน่แก๊ส จากัด 12. บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด 13.
บริ ษทั ยูไนเต็ดแก๊ส จากัด 14. บริ ษทั บางจากปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) 15. บริ ษทั ไออาร์ พีซี จากัด(มหาชน) 16. บริ ษทั
บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จากัด
ตารางแสดงปริ มาณการจาหน่ายและส่วนแบ่งการตลาดของผูค้ า้ ก๊าซ LPG
(หน่วย : ล้านกิโลกรัม)

1 บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)

2559
2560
2561
ปริมาณ ร้ อยละ ปริมาณ ร้ อยละ ปริมาณ ร้ อยละ
1,610.22 38.55 1,624.98 39.56 1,647.12 41.06
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

2559
ปริมาณ ร้ อยละ

2560
ปริมาณ ร้ อยละ

2561
ปริมาณ ร้ อยละ

2 บริ ษ ัท สยามแก๊ ส แอนด์ ปิ โตรเคมี ค ัล ส์ จ ากัด
(มหาชน) (SGP)
454.19 10.87 451.24 10.98 437.08 10.90
3 บริ ษัท ยู นิ ค แก๊ ส แอนด์ ปิ โตรเคมี ค ัล ส์ จ ากัด
(มหาชน) (UGP)
551.19 13.20 549.94 13.39 547.34 13.65
SGP + UGP
1,005.38 24.07 1,001.18 24.37 984.42 24.54
4 บริ ษทั ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
918.29 22.00 829.66 20.20 721.85 18.00
5 บริ ษทั พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จากัด
151.88
3.64 127.51
3.10 139.44
3.48
6 บริ ษทั ออร์คิด แก๊ส (ประเทศไทย) จากัด
142.68
3.42 149.99
3.65 155.21
3.87
7 บริ ษทั ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชัน่ จากัด
85.70
2.05
82.72
2.01
81.65
2.04
8 บริ ษทั แสงทองปิ โตรเลียม จากัด
32.36
0.77
28.43
0.69
20.98
0.52
9 บริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
48.20
1.15
43.16
1.05
41.28
1.03
10 บริ ษทั เอ็นเอสแก๊ส แอลพีจี จากัด
61.85
1.48
64.92
1.58
44.54
1.11
11 บริ ษทั อูโน่แก๊ส จากัด
47.84
1.15
50.18
1.22
43.40
1.08
12 บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด
24.52
0.59
23.48
0.57
23.50
0.59
13 บริ ษทั ยูไนเต็ดแก๊ส จากัด
9.13
0.22
10.90
0.27
8.03
0.20
14 บริ ษทั บางจากปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
3.53
0.08
5.70
0.14
9.09
0.23
15 บริ ษทั ไออาร์พีซี จากัด(มหาขน)
2.42
0.06
2.48
0.06
3.82
0.10
16 บริ ษทั บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จากัด
32.76
0.78
62.78
1.53
86.81
2.16
รวม
4,176.76 100.00 4,108.08 100.00 4,011.14 100.00
ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
อย่างไรก็ตาม การเข้าสู่ ธุรกิจการค้าก๊าซ LPG นั้น ผูป้ ระกอบการจะต้องขอใบอนุญาตเป็ นผูค้ า้ น้ ามันตามมาตรา 7 ซึ่ ง
จะต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพาณิ ชย์ กาหนด กล่าวคือ จะต้องมีทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ไม่ต่ากว่า 50 ล้านบาท มีเงินทุนหมุนเวียนสาหรับใช้ในการประกอบกิจการไม่นอ้ ยกว่า 100 ล้านบาทขณะยืน่ ขอรับใบอนุญาต
ต้องมีคลังเก็บก๊าซ LPG เพื่อสารองตามกฎหมายร้อยละ 0.5 ของปริ มาณที่จะทาการค้าในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งทาให้ตอ้ งลงทุนไม่
น้อยกว่า 100 ล้านบาท และการเก็บสารองตามกฎหมายจะเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 1 ในเดื อนกันยายน 2554 ซึ่ งจาเป็ นต้องใช้
เงิ นทุนเพิ่มขึ้ นอีกเท่าตัวในการสร้างคลังเก็บสารองตามกฎหมาย นอกจากนี้ จะต้องมียอดขายก๊าซ LPG ต่อปี ไม่น้อยกว่า
50,000 ตัน มีเครื่ องหมายการค้าเป็ นของตนเอง และต้องลงทุนในถังก๊าซ LPG เพื่อใช้หมุนเวียนในตลาด ซึ่ งจะต้องมีการ
ลงทุ น ไม่ต่ า กว่า 1 ล้านใบ คิ ดเป็ นเงิ นลงทุ นกว่า 1,000 ล้านบาท จากเงื่ อนไขและข้อจ ากัดข้างต้น จึ งเป็ นการยากที่ จะมี
ผูป้ ระกอบการรายใหม่เข้ามาแข่งขันในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะภาคครัวเรื อน
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

การจัดหาผลิตภัณฑ์
ก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว
ในปี 2557 บริ ษทั และ UGP จัดหาก๊าซ LPG ส่ วนใหญ่จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติประมาณร้อยละ 68 และจัดหาก๊าซ
LPG จากโรงกลัน่ น้ ามันประมาณร้อยละ 32 ซึ่ งการจัดหาก๊าซ LPG จากโรงกลัน่ น้ ามันหรื อโรงแยกก๊าซธรรมชาติจะเป็ นการ
จัดสรรจากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้กบั ผูค้ า้ ก๊าซตามมาตรา 7
สาหรับปี 2558 บริ ษทั และ UGP จัดหาก๊าซ LPG จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติประมาณร้อยละ 68.84 และจัดหาก๊าซ LPG
จากโรงกลัน่ น้ ามันประมาณร้อยละ 31.16
สาหรับปี 2559 บริ ษทั และ UGP จัดหาก๊าซ LPG จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติประมาณร้อยละ 65.32 และจัดหาก๊าซ LPG
จากโรงกลัน่ น้ ามันประมาณร้อยละ 34.68
ภายหลังจากที่ป ระชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่ งชาติ เห็ นชอบเปิ ดเสรี ธุรกิ จก๊าช LPG ยกเลิกโควต้าการ
นาเข้า เริ่ มดาเนินการเปิ ดเสรี นาเข้าตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2560 นั้น ทางบริ ษทั ได้ดาเนินการยืน่ ขอนาเข้าตั้งแต่เดือนก.พ. 2560
เป็ นต้นมา
สาหรับปี 2560 บริ ษทั และ UGP จัดหาก๊าซ LPG จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติประมาณร้อยละ 30.58 , จัดหาก๊าซ LPG
จากโรงกลัน่ น้ ามันประมาณร้อยละ 31.05 และจัดหาจากการนาเข้าประมาณร้อยละ 38.37
สาหรับปี 2561 บริ ษทั และ UGP จัดหาก๊าซ LPG จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติประมาณร้อยละ 23.13, จัดหาก๊าซ LPG จาก
โรงกลัน่ น้ ามันประมาณร้อยละ 26.52 และจัดหาจากการนาเข้าประมาณร้อยละ 50.35
(หน่วย : ล้านกิโลกรัม)

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

2559
ปริ มาณ ร้อยละ
662.16 65.32
351.60 34.68
1,013.76 100.00

2560
2561
ปริ มาณ ร้อยละ ปริ มาณ ร้อยละ
315.69
30.58 232.78
23.13
320.54
31.05 266.83
26.52
396.08
38.37 506.58
50.35
1,032.31 100.00 1,006.19 100.00

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
ต้องได้รับการับรองมาตรฐาน 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 ภายนอกมาทาการตรวจสอบ
สภาพถังบรรจุ
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กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
บริ ษทั และ UGP เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจบรรจุและจาหน่ายก๊าซ LPG ซึ่งได้รับอนุญาตให้เป็ นผูค้ า้ น้ ามันเชื้อเพลิงมาตรา 7
แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ก ารค้า น้ า มัน เชื้ อ เพลิ ง พ.ศ. 2543 (UGP ได้รั บ ใบอนุ ญ าตให้เ ป็ นผู ้ค ้า น้ ามัน ตามมาตรา 6 แห่ ง
พระราชบัญญัติน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521 ซึ่ งเทียบเท่าใบอนุญาตให้เป็ นผูค้ า้ น้ ามันตามมาตรา 7 แห่ งพระราชบัญญัติการค้า
น้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543) จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่หน่วยงานราชการกาหนดอย่างเคร่ งครัด โดยกฎหมาย
สาคัญที่ควบคุมการประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG ของบริ ษทั และ UGP ได้แก่
1) พระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 เป็ นพระราชบัญญัติที่กาหนดลักษณะของผูค้ า้ น้ ามันเชื้อเพลิง
แต่ละประเภท การจัดเก็บน้ ามันเชื้ อเพลิง การจาหน่ ายและแผนการจาหน่ ายน้ ามันเชื้ อเพลิ งในแต่ละปี และ
ปริ มาณการสารองน้ ามันเชื้อเพลิง
2) พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 เป็ นพระราชบัญญัติที่กาหนดการเก็บรักษา การขนส่ ง การใช้
การจาหน่าย การแบ่งบรรจุ และการเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง
3) พระราชบัญญัติวตั ถุอนั ตราย พ.ศ. 2535 เป็ นพระราชบัญญัติที่กาหนดให้ก๊าซ LPG รวมถึงผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
ประเภทอื่ นๆ เป็ นวัตถุอนั ตราย ซึ่ งจะต้องมี การควบคุ มดู แลคุ ณสมบัติและการลงทะเบี ยนของวัตถุอนั ตราย
ดังกล่าว รวมทั้งการกาหนดการดาเนิ นการของผูผ้ ลิ ต ผูน้ าเข้า ผูส้ ่ งออก และผูท้ ี่ มีไว้ในครอบครองซึ่ งวัตถุ
อันตรายดังกล่าว
4) พระราชกาหนดแก้ไขและป้ องกันภาวะขาดแคลนน้ ามันเชื้ อเพลิง พ.ศ. 2516 เป็ นพระราชกาหนดที่กาหนดถึง
การปฏิบตั ิในกรณี ที่เกิดภาวการณ์ขาดแคลนน้ ามันเชื้อเพลิงภายในประเทศ ซึ่ งรวมถึง การผลิต การจาหน่าย การ
นาเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองน้ ามันเชื้อเพลิง
5) ประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2514) ว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลวเป็ นประกาศที่กาหนดเกี่ยวกับ
การบรรจุก๊าซ LPG ภาชนะบรรจุก๊าซ LPG การตั้ง การเก็บภาชนะบรรจุก๊าซ LPG เครื่ องมือ เครื่ องใช้ในการบรรจุ
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 งครัด
ด้วยเช่นกัน เช่น 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)
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2) กฎกระทรวงพลังงาน ฉบับที่ 4 ฉบับที่ 5 ฉบับที่ 6 ฉบับที่ 7 ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28
ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2514 ว่ าด้ วยการบรรจุก๊าซ LPG
1. การขออนุ ญาต การออกใบอนุ ญาต การต่อใบอนุญาต และการแสดงใบอนุ ญาตประกอบกิ จการบรรจุก๊าซ
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 อชนิ ดที่ ระบุ ในบัญชี ท้ายกระทรวงนี้ เป็ นโรงงานตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535
ข. กาหนดให้โรงงานตามข้อ 1 เป็ นโรงงานจาพวกที่ 1, จาพวกที่ 2 และโรงงานจาพวกที่ 3 ตามที่ระบุในบัญชี
ท้ายกฎกระทรวงนี้
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
หน่ วยงานทีท่ าหน้ าทีก่ ากับดูแล
นอกจากบริ ษทั และ UGP ในฐานะผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ ค้า ก๊ าซ LPG ซึ่ ง จัด เป็ นน้ ามันเชื้ อ เพลิ ง ประเภทหนึ่ งตาม
พระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้ อเพลิง พ.ศ. 2543 จะต้องปฏิ บตั ิตามกฎหมายและกฎระเบี ยบที่ หน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง
กาหนดอย่างเคร่ งครัดแล้ว การดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ยังอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่ วยงานราชการที่ เกี่ ยวข้องอย่าง
ใกล้ชิด ได้แก่ ก) กระทรวงพลังงาน โดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่ งชาติ สานักงานนโยบายและพลังงาน และกรม
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ธุรกิจพลังงาน 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 พัฒนาและอนุรักษ์พลังงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนา
บุคลากรด้านพลังงาน ประสานความร่ วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน โดยกระทรวงพลังงานได้ดาเนิ นการ
กากับดูแลน้ ามันเชื้อเพลิง ซึ่งรวมถึงก๊าซ LPG ผ่านหน่วยงานย่อยของกระทรวงพลังงานดังนี้
 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (“กพช.”)
กพช. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่ งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อทาหน้าที่เสนอ
นโยบายและแผนการบริ หารและพัฒนาพลังงานของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี กาหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการกาหนดราคาพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริ หารและพัฒนาพลังงานของ
ประเทศ ติดตาม ดูแล ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนการบริ หารและพัฒนาพลังงานของประเทศ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายและแผนการ
บริ หารและพัฒนาพลังงานของประเทศ
 สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (“สนพ.”)
สนพ. จัดตั้งขึ้นตามตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่ งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อทาหน้าที่
เป็ นเลขานุ การของกพช. และมีหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายและแผนการบริ หารและพัฒนาพลังงาน
ของประเทศเพื่อรายงานต่อ กพช. ติดตาม ประเมินผลและเป็ นศูนย์ประสานและสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
ตามนโยบายและแผนการบริ หารและพัฒนาพลังงานของประเทศ รวมทั้งจัดเก็บรวมรวมข้อมูล ติดตาม
ความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ดา้ นพลังงาน วิเคราะห์แนวโน้มและประเมินผลกระทบที่ จะเกิดขึ้นเพื่อ
จัดทาข้อเสนอนโยบายและแผนการบริ หารและพัฒนาพลังงานของประเทศ และเผยแพร่ สถิติที่เกี่ยวข้องกับ
พลังงาน
 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
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(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

(19)
(20)

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่น รวมทั้งน้ ามันอื่นตามที่กฎหมายกาหนด และ
ตามที่หน่วยงานอื่นขอความร่ วมมือ
ตรวจสอบคุณภาพน้ ามันเชื้อเพลิงของผูค้ า้ น้ ามันให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
ตรวจสอบการจดทะเบียนและการปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ผูค้ า้ น้ ามันให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
ตรวจสอบการปลอมปนน้ ามันเชื้อเพลิง ร่ วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาและกาหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม ในการประกอบกิ จการ ด้านน้ ามัน
เชื้อเพลิง ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติ และสัมปทานไฟฟ้ า
กากับดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อมของของสถานประกอบธุรกิจพลังงาน
ทาการทดสอบและตรวจสอบ เพื่อรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ และยานพาหนะขนส่ ง
น้ ามันเชื้อเพลิง ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวก๊าซธรรมชาติ
ออกใบอนุญาต และต่ออายุใบอนุญาต สถานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ ามันเชื้อเพลิง ได้แก่ สถานที่เก็บ
สถานีบริ การ คลังน้ ามัน
ออกใบอนุ ญาต และต่ออายุใบอนุ ญาต สถานประกอบกิ จการเกี่ ยวกับ ก๊าซปิ โตรเลี ยมเหลวและก๊าซ
ธรรมชาติ ได้แก่ การเก็บ การใช้ การบรรจุ และการขนส่งในสถานที่บรรจุก๊าซ อาทิเช่น ลานบรรจุก๊าซ
สถานีบรรจุก๊าซ สถานีบริ การก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และยานพาหนะขนส่ง
ออกใบอนุญาต และต่ออายุใบอนุญาต การประกอบกิจการสัมปทานไฟฟ้ า
พิจารณาการรับรองและขึ้นทะเบียนบุคลากรที่ดาเนินการเกี่ยวกับ การทดสอบและตรวจสอบด้านความ
ปลอดภัย ตลอดจนตรวจรับรองและขึ้นทะเบียน เครื่ องมือ และอุปกรณ์ดา้ นความปลอดภัย

ข) กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิ ช ย์ โดยกรมการค้าภายในมี หน้า ที่ ดูแลและควบคุ มราคาจาหน่ ายสิ นค้า และบริ การเพื่อ ไม่ใ ห้
ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากผูจ้ าหน่ายสิ นค้าและบริ การ
กรมการค้าภายในได้พิจารณากาหนดให้ก๊าซหุ งต้มเป็ นสิ นค้าค้าควบคุมตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วย
ราคาสิ นค้าและบริ การ ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550 ซึ่ งมีผลให้ผคู ้ า้ ก๊าซ LPG ตามมาตรา 7 จะต้องแจ้งแผนการ
เปลี่ยนแปลงราคาจาหน่ายก๊าซ LPG ภายใน 24 ชัว่ โมงนับตั้งแต่เวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาจาหน่าย และผู ้
ประกอบกิจการโรงบรรจุก๊าซ LPG ต้องแจ้งราคาจาหน่ายก๊าซ LPG ที่ใช้เป็ นก๊าซหุ งต้มภายใน 2 วันนับแต่วนั ที่มี
การเปลี่ยนแปลงราคาจาหน่าย รวมทั้งให้ผจู ้ าหน่ายก๊าซ LPG รายย่อย (ร้านค้าก๊าซ LPG) แสดงราคาขายปลีก
ก๊าซ LPG ที่ใช้เป็ นก๊าซหุงต้มหน้าสถานที่จาหน่าย
ค) กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีหน้าที่ กากับดูแลและผลักดันให้ธุรกิ จอุตสาหกรรมมี
ศักยภาพในการแข่งขันพัฒนาไปอย่างยัง่ ยืน โดยเน้นด้านเทคโนโลยีการผลิต สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงอุตสาหกรรม ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535 ได้กาหนดให้การบรรจุก๊าซ LPG ตามบัญชี ทา้ ยกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) จัดอยู่ในลาดับที่ 91 (2)
จัดเป็ นโรงงานจ าพวกที่ 3 ซึ่ งผูป้ ระกอบการดังกล่ าวจะต้องได้รับ ใบอนุ ญาตจากกรมโรงงานอุ ตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรมก่อนจึงจะดาเนินการได้
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ง) กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคมทาหน้าที่วางแนวนโยบายการพัฒนา ก่อสร้างและควบคุมการขนส่งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ
ให้มีบริ การที่ เพียงพอ มี ประสิ ทธิ ภาพ ทั่วถึง คุ ม้ ค่า และยุติธรรม โดยกระทรวงคมนาคมได้ควบคุมดูแลการ
ขนส่งก๊าซ LPG รวมถึงผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีประเภทอื่นๆ ผ่านทางกรมการขนส่ งทางบกสาหรับการขนส่ งทางบก
และผ่านกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิ ชย์นาวีสาหรับการขนส่งทางน้ า
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
การดาเนิ นธุ รกิ จค้าก๊าซ LPG ของกลุ่มบริ ษทั นับตั้งแต่กระบวนการจัดหาก๊าซ LPG จากโรงแยกก๊าซและโรงกลัน่
น้ ามัน การขนส่ ง การบรรจุและการจัดจาหน่ายก๊าซ LPG ให้กบั ผูบ้ ริ โภคเพื่อสนองตอบต่อความต้องการใช้ก๊าซ LPG ในใน
ลักษณะต่างๆ ล้วน ไม่มีการปล่อยก๊าซ LPG หรื อส่วนหนึ่งส่วนใดที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดหา บรรจุ และการจาหน่ายก๊าซ
LPG ออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อสิ่ งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากก๊าซ LPG เป็ นก๊าซ
ไวไฟ และอาจก่อให้เกิดอันตรายหากไม่มีการควบคุมดูแลที่เพียงพอ ดังนั้นหน่วยงานราชการต่างๆ จึงมีการกาหนดกฎเกณฑ์
เพื่อควบคุมการก่อสร้าง การติดตั้ง การบรรจุ การขนส่ง และการใช้ก๊าซ LPG ทั้งในด้านความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม โดยมี
รายละเอียดดังนี้
 คลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริ การก๊าซ LPG
ในการดาเนิ นการก่อสร้างคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG แต่ละแห่ ง บริ ษทั และ UGP จะต้องขออนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเสี ยก่อน โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องอนุมตั ิแบบ
แปลนของคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG ก่อนที่ จะเริ่ มดาเนิ นการก่อสร้าง และจะคอยควบคุมดูแลการ
ดาเนินการก่อสร้างให้เป็ นไปตามกฎระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม โดยสานักความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม เป็ นผูก้ ากับดูแล
นอกจากนี้ บริ ษทั และ UGP จะต้องขออนุญาตประกอบกิ จการที่ เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพจากสานักงานเขตหรื อ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลที่ คลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานี บริ การก๊าซ LPG ตั้งอยู่ โดยฝ่ าย
สิ่ งแวดล้อมและสุ ขาภิบาลของสานักงานเขตหรื อองค์การบริ หารส่ วนตาบลนั้นๆ จะเป็ นผูท้ าการตรวจสอบ
ผลกระทบจากการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั และ UGP ที่มีต่อสุขภาพและสิ่ งแวดล้อม
ในส่วนของคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริ การก๊าซ LPG บริ ษทั และ UGP จะต้องดาเนิ นการ
เพิ่มเติมในเรื่ องของการขออนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ LPG จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่ ง
กรมธุ รกิ จพลังงานจะทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ ายก๊าซ LPG ให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่ กรมธุ รกิ จ
พลังงานกาหนด
ตารางแสดงหน่วยงานราชการที่กากับดูแลการจัดตั้งคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานี บริ การก๊าซ
LPG
กรมโรงงานอุตสาหกรรม สานักงานเขตหรือองค์ การ กรมธุรกิจพลังงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม
บริหารส่ วนตาบล
กระทรวงพลังงาน



คลังเก็บก๊าซ LPG



โรงบรรจุก๊าซ LPG


สถานีบริ การก๊าซ LPG
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นอกจากนี้ กรมธุ รกิ จพลังงานยังได้ส่งเจ้าหน้าที่ มาตรวจสอบคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ 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 นการ
ตามกฎระเบียบและข้อบังคับของกรมธุ รกิจพลังงานด้วยดีตลอดมา โดยในรอบระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา คลังเก็บ
ก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานี บริ การก๊าซ LPG ของบริ ษทั และ UGP มีสภาพอยูใ่ นเกณฑ์ที่กรมธุรกิจ
พลังงานกาหนดมาโดยตลอด
 ถังก๊าซ LPG
หน่ วยงานราชการได้กาหนดให้ผคู ้ า้ ก๊าซ LPG ตามมาตรา 7 จะต้องมีถงั ก๊าซ LPG ที่ มีเครื่ องหมายการค้าของ
ตนเอง และจะต้องดูแลรักษาถังก๊าซ LPG ซึ่ งนับเป็ นทรัพย์สินของผูค้ า้ ตามมาตรา 7 ให้อยูใ่ นสภาพที่สามารถใช้
งานได้ดีและไม่ก่อให้เกิ ดอันตราย หากเกิ ดเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิ ดความเสี ยหายโดยมีตน้ เหตุจากถังก๊าซ LPG
ผูค้ า้ ก๊าซ LPG ที่เป็ นเจ้าของถังก๊าซ LPG จะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความเสี ยหายดังกล่าว
นอกจากนี้ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงานยังกาหนดให้ผคู ้ า้ ก๊าซ LPG ตามมาตรา 7 ต้องตรวจสอบสภาพ
ของถังก๊าซ LPG ที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว 5 ปี ด้วยการทดสอบสภาพการรับแรงดันของถัง (Hydro Test) และ
ตรวจสอบถังที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว 10 ปี ด้วยการทดสอบใหญ่ ซึ่ งประกอบไปด้วย การทดสอบสภาพการรับ
แรงดันของถัง (Hydro Test) และการทดสอบสภาพการยืดตัวของเนื้ อเหล็กของถัง (Expansion Test) และทุกๆ 5
ปี ภายหลังปี ที่ 10 จะต้องทาการทดสอบใหญ่ ซึ่งประกอบไปด้วย การทดสอบสภาพการรับแรงดันของถัง (Hydro
Test) และการทดสอบสภาพการยืดตัวของเนื้ อเหล็กของถัง (Expansion Test) ทุกครั้ง ซึ่ งหากถังก๊าซ LPG ไม่
ผ่านการทดสอบจะไม่สามารถนาไปบรรจุก๊าซ LPG ได้อีกและจะต้องทาลายทิ้ง
บริ ษทั และ UGP ได้ให้ความสาคัญในเรื่ องของความปลอดภัยจากการใช้งานถังก๊าซ LPG และการปฏิ บตั ิตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับของกรมธุรกิจพลังงานด้วยดีตลอดมา บริ ษทั และ UGP ได้ตรวจสอบถังก๊าซ LPG ให้อยู่
ในสภาพดี และปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดของกรมธุ รกิ จพลังงาน กระทรวงพลังงานมาโดยตลอด และถังก๊าซ LPG
ของบริ ษทั และ UGP ไม่เคยเกิดก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อ ความเสี ยหายในรอบระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา
 รถบรรทุกก๊าซ LPG และเรื อบรรทุกก๊าซ LPG
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจขนส่ งก๊าซ LPG ต้องขอขึ้นทะเบียนเป็ นผูข้ นส่ งน้ ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา
12 แห่ งพระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และขออนุ ญาตเป็ นผูข้ นส่ งน้ ามันชนิ ดก๊าซปิ โตรเลียม
เหลวตามมาตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ ามัน
เชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 จากกรมทะเบียนการค้า
ในส่ วนของยานพาหนะที่ ใช้ในการขนส่ งก็จะต้องมีการขออนุ ญาตและจดทะเบี ยนกับหน่ วยงานราชการที่ ทา
หน้าที่ควบคุม ซึ่ งหน่วยงานที่ควบคุมจะแตกต่างกันตามลักษณะของการขนส่ ง คือ ในการขนส่ งทางบก บริ ษทั
ย่อ ยของบริ ษ ัท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ ขนส่ ง ก๊ า ซ LPG และผลิ ต ภัณฑ์ปิ โตรเคมี อื่ น ทางบกจะต้อ งขออนุ ญ าต
ประกอบการขนส่ งไม่ประจาทางด้วยรถที่ ใช้ในการขนส่ งสัตว์หรื อสิ่ งของจากกรมการขนส่ งทางบก ซึ่ งจะต้อง
ระบุรายละเอียดรถบรรทุกก๊าซ LPG ทุกคันที่ใช้ในการดาเนิ นงาน และต้องขออนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ
LPG จากกรมธุรกิจพลังงาน ซึ่งในกรณี น้ ีจะต้องขออนุญาตเป็ นรายคัน
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สาหรับการขนส่ งทางน้ า บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจขนส่ งก๊าซ LPG ทางน้ าจะต้องขออนุญาตใช้เรื อ
จากกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิ ชย์นาวี กระทรวงคมนาคม และจะต้องได้รับการตรวจสอบการบริ หารงานเพื่อ
ความปลอดภัยจากกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิ ชย์นาวีดว้ ย
นอกจากนี้หน่วยงานราชการที่ทาหน้าที่ควบคุมดังกล่าวกาหนดให้รถบรรทุกก๊าซ LPG และเรื อบรรทุกก๊าซ LPG
จะต้อ งได้รั บ การตรวจสอบสภาพของถัง บรรจุ ก๊ า ซ LPG ขนาดใหญ่ ที่ ติ ด กับ ยานพาหนะและสภาพของ
ยานพาหนะเป็ นประจาทุกปี
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจขนส่ งก๊าซ LPG ได้ให้ความสาคัญในประเด็นของความปลอดภัยและการ
รักษาสิ่ งแวดล้อม และได้ดาเนินการตามกฎระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานราชการด้วยดีตลอดมา โดยบริ ษทั
ย่อยของบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG ได้จดั ให้มีการตรวจสอบสภาพของถังก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ที่ติด
กับยานพาหนะและสภาพของยานพาหนะตามที่หน่ วยงานราชการกาหนด ซึ่ งในรอบระยะเวลา 3 ปี ที่ ผ่านมา
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG ดูแลและตรวจสอบให้สภาพของถังก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ที่
ติดกับยานพาหนะและสภาพของยานพาหนะอยูใ่ นเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการกาหนด
 ท่าเรื อ
บริ ษทั และ UGP ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างและใช้ท่าเรื อจากกรมเจ้าท่าและกรมการขนส่ งทางน้ าและพาณิ ชยนาวี
กระทรวงคมนาคม โดยได้กาหนดให้บริ ษทั และ UGP ในฐานะเจ้าของท่าเรื อต้องติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยในบริ เวณท่าเรื อ ซึ่ งหมายความถึงบริ ษทั และ UGP จะต้องดูแลเศษขยะ ของเสี ย
น้ าเสี ย น้ าปนน้ ามัน น้ าท้องเรื อและสารเคมีต่างๆ ที่อาจจะปนเปื้ อนลงสู่แหล่งน้ า จัดเตรี ยมเครื่ องมือ อุปกรณ์ใน
การป้ องกันและขจัดคราบน้ ามันให้เพียงพอและพร้อมที่จะใช้งานได้ทนั ทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิ นขึ้น จัดให้มี
การฝึ กซ้อมการปฏิบตั ิการป้ องกันและขจัดคราบน้ ามัน ตลอดจนการปฏิ บตั ิการป้ องกันอัคคีภยั อย่างน้อยปี ละ 2
ครั้ง และติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ าและคุณภาพน้ าในแม่น้ าบริ เวณท่าเรื อทุกๆ 6 เดือน
โดยบริ ษทั ผูไ้ ด้รับอนุญาตให้เป็ นผูต้ รวจสอบและดาเนินการจากหน่วยงานราชการ
จากการที่มีหน่วยงานราชการกากับดูแลการประกอบธุรกิจประเภทนี้ดงั ที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยก็ได้
ปฏิบตั ิตามด้วยดีมาโดยตลอด และในช่วงเวลา 3 ปี ที่ผ่านมาบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่เคยมีปัญหาทางด้านความปลอดภัยและ
สิ่ งแวดล้อมเลย ทาให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเชื่อมัน่ ว่าการประกอบธุรกิ จของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่ส่งผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม หรื อหากเกิดผลกระทบขึ้นก็ยงั อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานที่หน่วยราชการกาหนด
งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี –
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ผลิตภัณฑ์ แอมโมเนีย
บริ ษทั ประกอบธุรกิจค้าแอมโมเนียผ่านการดาเนินการของ UGP โดยนาเข้าแอมโมเนียจากต่างประเทศและจาหน่าย
ภายใต้เครื่ องหมายการค้า “ยูนิคแก๊ส”
ลักษณะของผลิตภัณฑ์
ปั จจุ บัน UGP จาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์แอมโมเนี ย 1 ผลิ ตภัณฑ์ คื อ แอมโมเนี ยแอนไฮดรั ส (Ammonia Anhydrous)
(“แอมโมเนี ย”) ซึ่ งเป็ นแอมโมเนี ยที่ มีความบริ สุทธิ์ ร้ อยละ 99.99 และไม่มีการผลิ ตในประเทศ UGP จึ งต้องนาเข้าจาก
ต่างประเทศเพื่อนามาจาหน่ายให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีความต้องการใช้แอมโมเนีย เช่น โรงงานยางพารา โรงงาน
ผงชูรส เป็ นต้น โดย UGP จาหน่ายแอมโมเนียในลักษณะของถังบรรจุขนาดใหญ่เพียงลักษณะเดียว
ขั้นตอนการนาเข้าและจาหน่ายแอมโมเนีย

UGP

UGP นาเข้าแอมโมเนียมาจากต่างประเทศ โดยการส่งเรื อไปรับและนาเข้ามายังประเทศไทย ซึ่งดาเนินการโดย SLM
สาหรับการขนส่งแอมโมเนียไปให้ลูกค้า UGP จะให้ LCR ดาเนินการขนส่งทางรถยนต์ไปให้ลูกค้า
การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ ทสี่ าคัญ
กลยุทธ์การแข่งขัน
UGP จะเข้าร่ วมให้ความรู ้ในการฝึ กอบรมที่หน่วยงานราชการจัดขึ้น รวมทั้งการฝึ กอบรมที่ UGP จัดขึ้นเอง ทั้งนี้ เพื่อ
สร้างชื่อเสี ยงของ UGP ในการดาเนินธุรกิจแอมโมเนียให้เป็ นที่รู้จกั แก่ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ในด้านของการเป็ นผูป้ ระกอบการที่มี
ความรู ้ ความชานาญและประสบการณ์ในธุรกิจแอมโมเนียที่เป็ นที่ยอมรับจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
นอกจากนี้ UGP ยังได้ศึกษาความเป็ นไปได้ในการทาแอมโมเนียไปใช้ประโยชน์ในลักษณะอื่นเพิ่มเติม เพื่อที่จะขยาย
ตลาดแอมโมเนียให้ใหญ่ข้ ึน

ส่ วนที่ 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 54

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

ลักษณะลูกค้าและช่องทางการจัดจาหน่าย
UGP จาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์แอมโมเนี ยภายใต้เครื่ องหมายการค้า “ยูนิคแก๊ส” ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 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 มีนโยบายในการกาหนดราคาจาหน่ายแอมโมเนีย โดยอ้างอิงจากต้นทุนที่ UGP จัดหาแอมโมเนี ย บวกกับกาไรที่
UGP ตั้งไว้ โดยราคาจาหน่ายแอมโมเนียดังกล่าวจะต้องเป็ นราคาที่สามารถแข่งขันได้ดว้ ย
การแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม
ภาวะอุตสาหกรรม
ประเทศผูผ้ ลิตแอมโมเนี ยรายใหญ่ของโลก ได้แก่ ประเทศจีน ประเทศอินเดีย ประเทศรัสเซี ย ประเทศสหรัฐอเมริ กา
และประเทศอิ นโดนี เซี ย โดยประเทศไทยไม่มีการผลิ ตแอมโมเนี ย ภายในประเทศ เนื่ องจากการก่ อ สร้ างโรงงานผลิ ต
แอมโมเนียต้องใช้เงินลงทุนสูง ประกอบกับตลาดแอมโมเนียในประเทศไทยยังมีขนาดเล็ก จึงไม่มีผปู ้ ระกอบการรายใดลงทุน
สร้างโรงงานผลิตแอมโมเนีย เนื่องจากไม่คุม้ ค่าที่จะลงทุน
แอมโมเนียที่ใช้ในประเทศไทยทั้งหมดจึงมาจากการนาเข้าจากต่างประเทศ ส่วนใหญ่จากประเทศอินโดนี เซี ย ประเทศ
มาเลเซีย และประเทศซาอุดิอาระเบีย (ข้อมูลจากกรมศุลกากร : www.customs.go.th)
การแข่งขัน
แอมโมเนียส่วนใหญ่จะถูกนาเข้าโดยผูป้ ระกอบการที่ใช้แอมโมเนี ยในกระบวนการผลิตของตนเอง เช่น โรงงานผลิต
ปุ๋ ยเคมี และบางส่ วนจะถูกนาเข้าโดยผูป้ ระกอบการที่ นาเข้าแอมโมเนี ยเพื่อจาหน่ ายต่อให้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม เช่ น
โรงงานยางพารา โรงงานผงชูรส เป็ นต้น หากพิจารณาเฉพาะผูป้ ระกอบการที่นาเข้าแอมโมเนียเพื่อจาหน่ายต่อจะพบว่า UGP
เป็ นผูจ้ าหน่ายแอมโมเนี ยรายใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยในอดีต UGP เป็ นผูจ้ าหน่ายแอมโมเนี ยเพียงรายเดียวในประเทศ
ต่อมาในปี 2547 ได้มีผูจ้ าหน่ ายแอมโมเนี ยรายใหญ่ 1 รายเข้ามาประกอบธุ รกิ จแข่งขันกับ UGP นอกจากนี้ ยังมีผูจ้ าหน่ าย
แอมโมเนียรายย่อยที่นาเข้าแอมโมเนียจากประเทศมาเลเซียทางรถยนต์เพื่อนามาจาหน่ายให้กบั โรงงานผลิตยางพาราในบริ เวณ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างไรก็ตาม การที่ UGP เป็ นผูจ้ าหน่ายแอมโมเนียที่มีประสบการณ์และความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ามายาวนาน ทาให้
UGP ยังคงเป็ นผูจ้ าหน่ายแอมโมเนียรายใหญ่รายหนึ่งของประเทศ นอกจากนี้ UGP ยังมีจุดได้เปรี ยบผูจ้ าหน่ายแอมโมเนี ยราย
อื่นในเรื่ องของการที่ UGP จัดการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการใช้แอมโมเนี ยขึ้นอย่างสม่าเสมอ ทาให้ UGP ได้รับการยอมรับจาก
หน่ วยงานราชการและภาคเอกชนในฐานะที่ เป็ นผูป้ ระกอบการที่ มีความรู ้ในเรื่ องแอมโมเนี ยเป็ นอย่างดี รวมไปถึงการที่
UGP ได้ศึกษาถึงการนาแอมโมเนี ยไปใช้ประโยชน์เพิ่มเติมในรู ปแบบใหม่ๆ ซึ่ งจะเป็ นการเพิ่มปริ มาณความต้องการใช้
แอมโมเนียในอนาคต
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การจัดหาผลิตภัณฑ์
แอมโมเนีย
ประเทศไทยไม่มีการผลิตแอมโมเนี ย เนื่ องจากโรงงานผลิตแอมโมเนี ยต้องใช้เงิ นลงทุนสู งมาก ประกอบกับตลาด
แอมโมเนียในประเทศไทยมีขนาดเล็ก ดังนั้นจึงไม่มีผปู ้ ระกอบการรายใดลงทุนสร้างโรงงานผลิตแอมโมเนี ยในประเทศไทย
เนื่องจากไม่คุม้ ที่จะลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตแอมโมเนีย การจัดหาแอมโมเนียจึงต้องนาเข้าจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียว
ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
การดาเนิ นธุรกิจค้าแอมโมเนี ยของ UGP เป็ นการนาเข้าและจาหน่ายแอมโมเนี ย ซึ่ งในกระบวนการดังกล่าวไม่มีการ
ปล่อยแอมโมเนี ยหรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใดที่ เกิ ดขึ้นจากกระบวนการจัดหา จัดเก็บและจาหน่ ายแอมโมเนี ยออกสู่ สิ่งแวดล้อม
ภายนอก ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อสิ่ งแวดล้อม
งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี –

ส่ วนที่ 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 56

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีอื่น
บริ ษทั ประกอบธุรกิ จค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น ได้แก่ บิวเทน โพรเพน โพรเพลแลนท์ เป็ นต้น ภายใต้เครื่ องหมาย
การค้า “ยูนิคแก๊ส” ซึ่ งดาเนิ นการโดย UGP ซึ่ งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติส่วนใหญ่คล้ายกับก๊าซ
LPG แต่จะมีคุณสมบัติบางประการที่แตกต่างจากก๊าซ LPG ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั วัตถุประสงค์ของการนาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นไป
ใช้ป ระโยชน์ โดยผลิ ต ภัณ ฑ์ปิ โตรเคมี อื่ น มี ก ารน าไปใช้ป ระโยชน์ ใ นอุ ต สาหก รรมผลิ ต ไฟแช็ ค อุ ต สาหกรรมโฟม
อุตสาหกรรมตูเ้ ย็น โดยใช้เป็ นตัวทาความเย็นในตูเ้ ย็นแทนสารฟี นอล (Phenol) อุตสาหกรรมกระป๋ องสเปรย์ทุกชนิ ด โดยใช้
เป็ นก๊าซขับดันในกระป๋ องสเปรย์ เป็ นต้น โดย UGP จาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นในลักษณะของถังบรรจุขนาดใหญ่และ
แยกบรรจุลงในถังบรรจุในลักษณะของถังบรรจุขนาด 48 กิโลกรัม
UGP จัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นจากผูผ้ ลิตก๊าซ LPG และขนส่งโดยเรื อบรรทุกก๊าซ LPG เพื่อนามาจัดเก็บที่คลังเก็บ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นที่บางปะกงที่มีความจุรวม 700 ตัน และจัดส่งให้ลูกค้าโดยรถบรรทุกก๊าซ LPG ซึ่งการขนส่ งผลิตภัณฑ์
กปิ โตรเคมีอื่นจะดาเนินการโดยบริ ษทั ย่อยของ UGP ทั้งนี้ UGP จาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นให้แก่ลูกค้าในลักษณะของ
ถังบรรจุขนาดใหญ่และแยกบรรจุลงในถังบรรจุในลักษณะของถังบรรจุขนาด 48 กิโลกรัม
การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ ทสี่ าคัญ
กลยุทธ์ การแข่ งขัน
UGP จะจัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิ
โตรเคมีอื่นให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากขึ้น เพื่อเป็ นการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นให้กว้างขึ้น
รวมทั้งจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นให้มีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับจากต่างประเทศมากขึ้น เพื่อที่จะขยายตลาดผลิตภัณฑ์ปิ
โตรเคมีอื่นไปยังต่างประเทศ
ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
ลักษณะลูกค้าและช่องทางในการจัดจาหน่าย
UGP จาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น ภายใต้เครื่ องหมายการค้า “ยูนิคแก๊ส” ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่
อุตสาหกรรมผลิตไฟแช็ค อุตสาหกรรมโฟม อุตสาหกรรมตูเ้ ย็น อุตสาหกรรมกระป๋ องสเปรย์ เป็ นต้น
(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้จากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น
รายได้จากผลิตภัณฑ์อื่น
รวม

ปี 2559
มูลค่ า ร้ อยละ
657.02
92.84
50.70
7.16
707.72 100.00

2560
มูลค่ า ร้ อยละ
704.76
98.48
10.85
1.52
715.61 100.00

2561
มูลค่ า ร้ อยละ
710.73
99.97
0.18
0.03
710.91 100.00

นโยบายการกาหนดราคา
UGP มีนโยบายในการกาหนดราคาจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น โดยอ้างอิงจากต้นทุนสิ นค้าที่แท้จริ งบวกกับกาไร
ที่ UGP ตั้งไว้
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การแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
อุตสาหกรรมจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ปิ โตรเคมี อื่นในประเทศไทยมี ข นาดเล็ก จึ งทาให้ผูจ้ าหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ปิโตรเคมี
ดังกล่าวมีจานวนน้อยราย ซึ่ง UGP นับเป็ นผูจ้ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นรายใหญ่รายหนึ่งในอุตสาหกรรมนี้
การจัดหาผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีอนื่
UGP จัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นในลักษณะเดียวกันกับการจัดหาก๊าซ LPG และนามาจัดเก็บไว้ที่คลังเก็บ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นที่มีความจุรวม 700 ตัน ที่ท่าเรื อบางปะกงของ UGP
ถังบรรจุผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีอนื่
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นมีคุณสมบัติหลักๆ เหมือนกับก๊าซ LPG ดังนั้นในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น
ในลักษณะของถังบรรจุขนาดเล็ก UGP จึงสามารถนาถังก๊าซ LPG ขนาด 48 กิโลกรัม มาบรรจุผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นได้
ดังนั้น UGP จึงไม่มีการจัดหาถังสาหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นโดยเฉพาะ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
การด าเนิ น ธุ รกิ จค้าผลิ ตภัณฑ์ปิโตรเคมี อื่น เป็ นการจัดหา บรรจุ และจ าหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ปิ โตรเคมี อื่ น ซึ่ ง ใน
กระบวนการดังกล่าวไม่มีการปล่อยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นหรื อส่วนหนึ่งส่วนใดที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดหาและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อสิ่ งแวดล้อม
งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี –
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ธุรกิจขนส่ งก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว แอมโมเนียและผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีอื่น
บริ ษทั ประกอบธุ รกิ จขนส่ งน้ ามัน ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว แอมโมเนี ยและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเคมีอื่น 2 ทาง คือ การ
ขนส่งทางบก และ การขนส่งทางน้ า โดยดาเนินการผ่านบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ซึ่งได้แก่ LCR และ SLM ซึ่งบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
ต้องขอขึ้นทะเบียนเป็ นผูข้ นส่ งน้ ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12 แห่ งพระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้ อเพลิง พ.ศ. 2543 และขอ
อนุญาตเป็ นผูข้ นส่งน้ ามันชนิดก๊าซปิ โตรเลียมเหลวตามมาตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521 ซึ่ งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 จากกรมทะเบียนการค้า
ในส่วนของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ งก็จะต้องมีการขออนุญาต จดทะเบียนและตรวจสอบสภาพของถังก๊าซ LPG
ขนาดใหญ่ที่ติดกับยานพาหนะและสภาพของยานพาหนะเป็ นประจาทุกปี กับหน่วยงานราชการที่ทาหน้าที่ควบคุม ซึ่ งได้แก่
กรมการขนส่งทางบก และกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิ ชย์นาวี กระทรวงคมนาคม
บริ ษทั และ UGP ได้ให้ความสาคัญในประเด็นของความปลอดภัยและการรักษาสิ่ งแวดล้อม และได้ดาเนิ นการตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานราชการด้วยดีตลอดมา โดยบริ ษทั และ UGP ได้จดั ให้มีการตรวจสอบสภาพของถังก๊าซ
LPG ขนาดใหญ่ที่ติดกับยานพาหนะและสภาพของยานพาหนะตามที่หน่วยงานราชการกาหนด ซึ่ งในรอบระยะเวลา 3 ปี ที่
ผ่านมา บริ ษทั และ UGP ดูแลและตรวจสอบให้สภาพของถังก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ที่ติดกับยานพาหนะและสภาพของ
ยานพาหนะอยูใ่ นเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการกาหนด
นอกจากนี้ LCR ได้นาระบบการติดตามข้อมูลผ่านดาวเทียม (Global Positioning System : GPS) มาใช้กบั รถบรรทุก
น้ ามัน รถบรรทุกก๊าซ LPG และรถบรรทุกแอมโมเนียของ LCR ซึ่งระบบดังกล่าวเป็ นระบบการแสดงข้อมูลของรถแต่ละคัน
ทั้งความเร็ วที่ใช้ เส้นทางการขนส่ง อัตราการใช้น้ ามัน การหยุดพักจอดรถ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้การจับสัญญาณผ่าน
ระบบดาวเทียมและส่งข้อมูลกลับมายังคอมพิวเตอร์ ซึ่ งสามารถแสดงผลได้ท้ งั การแสดงข้อมูลแบบ Real time และการแสดง
ข้อมูลแบบ Off Line
การนาระบบ GPS มาใช้จะทาให้ LCR สามารถควบคุมและติดตามการขับรถของพนักงานขับรถได้วา่ ได้ปฏิบตั ิตาม
นโยบายที่ LCR กาหนดไว้หรื อไม่ เช่น การขับรถด้วยความเร็ วตามที่กาหนด การขับรถตามเส้นทางที่กาหนด เป็ นต้น และยัง
ช่วยป้ องกันการทุจริ ตของพนักงานขับรถ เช่น การลักลอบถ่ายน้ ามันออกจากรถ ได้ดว้ ย
รายละเอียดการประกอบธุรกิจขนส่ งก๊ าซ LPG แอมโมเนียและผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีอนื่ เป็ นดังนี้
1. การขนส่ งก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวและผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีอนื่ ทางบก
บริ ษ ัทประกอบธุ ร กิ จขนส่ งน้ ามัน ก๊ าซปิ โตรเลี ย มเหลว แอมโมเนี ย และผลิ ตภัณฑ์ปิ โตรเคมี อื่ นทางบกผ่านการ
ดาเนินงานของ LCR โดยแบ่งออกเป็ น
 การดาเนิ นการขนส่ งน้ ามันทางบก ดาเนิ นการโดย LCR โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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)

 การดาเนินการขนส่งก๊าซ LPG ทางบก ดาเนินการโดย LCR โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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 2561 LCR มีรถบรรทุก
แอมโมเนี ย 24 คัน มีความสามารถในการบรรทุกรวม 292 ตัน โดยลูกค้าที่ใช้บริ การขนส่ งแอมโมเนี ยทางบกมี
ทั้งบริ 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 ดังนั้นจึงสามารถใช้รถบรรทุกก๊าซในการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นได้ โดยลูกค้าที่ใช้
บริ การขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นทางบกส่วนใหญ่เป็ นบริ ษทั ที่อยูใ่ นกลุ่มบริ ษทั ได้แก่ UGP
2.

การขนส่ งก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวและผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีอนื่ ทางนา้
บริ ษทั ประกอบธุ รกิ จขนส่ งน้ ามัน ก๊าซ LPG แอมโมเนี ยและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นทางน้ าผ่านการดาเนิ นงานของ
SLM โดยแบ่งออกเป็ น
 การดาเนิ นการขนส่ งก๊าซ LPG ทางน้ า ซึ่ งดาเนิ นการโดย SLM โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีเรื อบรรทุกก๊าซ
LPG รวมกัน 25 ลา มีความสามารถในการบรรทุกรวม 244,036 ตัน โดยลูกค้าที่ใช้บริ การขนส่ งก๊าซ LPG ทางน้ า
มีท้ งั บริ ษทั ที่อยูใ่ นกลุ่มสยามแก๊ส และลูกค้ารายย่อยทัว่ ไป
บริษัทย่ อยที่ดาเนินการ
SLM
รวม

จานวนพาหนะ (ลา)
25
25

ความสามารถในการบรรทุก (ตัน)
244,036
244,036

 การดาเนินการขนส่งแอมโมเนียทางน้ า ซึ่งดาเนินการโดย SLM โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 SLM มีเรื อบรรทุก
แอมโมเนียรวมกัน 3 ลา มีความสามารถในการบรรทุก 2,573 ตัน โดยลูกค้าที่ใช้บริ การขนส่งแอมโมเนี ยทางน้ ามี
ทั้งบริ ษทั ที่อยูใ่ นกลุ่มสยามแก๊ส และลูกค้ารายย่อยทัว่ ไป
บริษัทย่ อยที่ดาเนินการ
SLM
รวม

จานวนพาหนะ (ลา)
3
3
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ความสามารถในการบรรทุก (ตัน)
2,573
2,573

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

 การดาเนิ นการขนส่ งผลิ ตภัณฑ์ปิโตรเคมี อื่น ดาเนิ นการโดยบริ ษทั ย่อยที่ ดาเนิ นการขนส่ ง ก๊าซ LPG ทางน้ า
เนื่ องจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นมีคุณสมบัติหลักๆ เหมือนกับก๊าซ LPG ดังนั้นจึงสามารถใช้เรื อบรรทุกก๊าซใน
การขนส่ งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นได้ โดยลูกค้าที่ใช้บริ การขนส่ งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นทางบกส่ วนใหญ่เป็ น
บริ ษทั ที่อยูใ่ นกลุ่มบริ ษทั ได้แก่ UGP
โครงสร้ างรายได้ จากการให้ บริการขนส่ งปิ โตรเลียมเหลวและผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีภัณฑ์ อนื่ ให้ แก่ บุคคลภายนอก

รายได้ จากการให้ บริการขนส่ ง
การขนส่งทางบก
การขนส่งทางน้ า
รวมรายได้ จากการให้ บริการขนส่ ง

2559
มูลค่ า
ร้ อยละ
(ล้ านบาท)

2560
มูลค่ า
ร้ อยละ
(ล้ านบาท)

2561
มูลค่ า
ร้ อยละ
(ล้ านบาท)

206.59 46.80
234.81 53.20
441.40 100.00

123.30 31.21
271.77 68.79
395.07 100.00

91.47 36.68
157.91 63.32
249.38 100.00
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

ธุรกิจผลิตและจาหน่ ายถังก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว
บริ ษทั สยาม ควอลิต้ ี สตีล จากัด (“SQS”) เป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 SQS ประกอบ
ธุ รกิ จผลิตและจาหน่ ายถังก๊าซ LPG ทั้งในลักษณะของถังก๊าซ LPG ที่ ใช้ในครัวเรื อน และถังก๊าซ LPG ที่ ใช้ติดตั้งใน
ยานพาหนะ
SQS มีโรงงานผลิตถังก๊าซ LPG 1 แห่ง ตั้งอยูบ่ นพื้นที่ขนาด 15-2-16 ไร่ ที่เลขที่ 99 หมู่ที่ 17 ถนนสามวา แขวงมีนบุรี
กรุ งเทพมหานคร
SQS จาหน่ายถังก๊าซ LPG ที่ใช้ในครัวเรื อนทั้งหมดให้แก่บริ ษทั และ UGP และจาหน่ายถังก๊าซ LPG ที่ใช้ติดตั้งใน
รถยนต์ส่วนใหญ่ให้แก่บุคคลภายนอก
โครงสร้ างรายได้ จากจาหน่ ายถังก๊ าซ LPG ให้ แก่ บุคคลภายนอก
2559
2560
2561
มูลค่ า
ร้ อยละ
มูลค่ า
ร้ อยละ
มูลค่ า
ร้ อยละ
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
รายได้ จากการจาหน่ ายถังก๊ าซ LPG
ถังก๊าซ LPG สาหรับครัวเรื อน
ถังก๊าซ LPG สาหรับติดตั้งในยานพาหนะ
รวมรายได้ จากการจาหน่ ายถังก๊ าซ LPG

1.72 100.00
1.72 100.00

9.14 100.00
9.14 100.00
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-

-
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ธุรกิจผลิตและจาหน่ ายเอทานอล
บริ ษทั สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ ท จากัด (“SEEC”) เป็ นบริ ษทั ย่อยที่ บริ ษทั ถื อหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 70 SEEC
ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายเอทานอลจากผลผลิตทางการเกษตร 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 ซึ่ งเอทานอลที่ผลิตได้จะส่ งออกไป
ยังต่างประเทศให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้เอทานอลเป็ นวัตถุดิบหรื อใช้เอทานอลในกระบวนการผลิต เช่น โรงงานผลิต
สุรา เป็ นต้น
ในปี 2553 ได้มีการปรับปรุ งเพิ่มเติมเครื่ องจักรเพื่อให้สามารถผลิตเอทานอลบริ สุทธิ์ 99.5% ได้สาหรับการใช้ในภาค
ขนส่ง โดยเครื่ องจักรจะสามารถดาเนินการผลิตและจาหน่ายเชิงพาณิ ชย์ได้ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2554
ผลิตภัณฑ์ เอทานอล
ปั จจุบนั SEEC มีเครื่ องจักรที่ มีกาลังการผลิตเอทานอลประมาณ 100,000 ลิตรต่อวัน หรื อ 25,000 ตันต่อปี โดยมีวตั ถุดิบ
สาหรับการผลิตเป็ 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)
ภาพรวมตลาดและอุตสาหกรรม
ภาพรวมของเอทานอล
เอทานอล (Ethanol) หรื อเอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) (สู ตรเคมี C2H5OH) เป็ นแอลกอฮอล์ชนิ ดหนึ่ ง ซึ่ งเกิดจาก
การนาเอาพืชมาหมักเพื่อเปลี่ยนแป้ งเป็ นน้ าตาล จากนั้นจึงเปลี่ยนจากน้ าตาลไปเป็ นแอลกอฮอล์ โดยใช้เอนไซม์หรื อกรดบาง
ชนิดช่วยย่อย เพื่อทาให้เป็ นแอลกอฮอล์บริ สุทธิ์ 95% โดยการกลัน่ ส่วนใหญ่ผลิตจากพืช 2 ประเภท คือ 1) พืชประเภทน้ าตาล
อาทิเช่น อ้อย บีทรู ท และ 2) พืชจาพวกแป้ ง อาทิเช่น มันสาปะหลัง ข้าว ข้าวโพด เป็ นต้น
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

สาหรับการใช้เอทานอลเป็ นเชื้อเพลิง ได้รับความนิ ยมสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ องในต่างประเทศ เนื่ องจากต่างประเทศกาลัง
มองหาพลังงานเชื้อเพลิงที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมให้สามารถทดแทนน้ ามันได้ โดยมีสหรัฐอเมริ กา และประเทศบราซิ ล เป็ น
ผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภครายใหญ่ของโลก ขณะที่การผลิตของประเทศไทยอยูด่ นั ดับที่ 9 และการบริ โภคอยูอ่ นั ดับที่ 11 ของโลก
นับตั้งแต่ไทยเริ่ มจาหน่ายแก๊สโซฮอล์เมื่อปี 2544 เป็ นต้นมา การใช้แก๊สโซฮอล์ของไทยก็ได้เพิ่มขึ้นเป็ นลาดับ ทาให้การใช้เอ
ทานอลเพิ่มขึ้นตาม อย่างไรก็ตามการใช้เอทานอลของไทยถือว่ายังต่า เนื่ องจากความไม่มนั่ ใจของผูใ้ ช้รถยนต์ ประกอบกับ
ผูใ้ ช้รถยนต์บางส่ วนได้หันไปติดตั้งเครื่ องยนต์เพื่อให้รองรับ LPG หรื อ NGV ที่ มีราคาถูกกว่าตามนโยบายอุดหนุ นราคา
พลังงานทั้ง 2 ชนิดของรัฐบาล ขณะที่ราคาอ้างอิงเอทานอลซึ่งคานวณตามต้นทุนการผลิต ก็มีราคาสูงกว่าราคาตลาด เนื่ องจาก
วัตถุดิบมีราคาสูง ทาให้ผปู ้ ระกอบการบางรายชะลอการผลิตหรื อหยุดผลิตชัว่ คราวเนื่องจากประสบภาวะขาดทุน
ปัญหาและอุปสรรคต่ อการเติบโตของธุรกิจเอทานอล
- ขาดแผนงานที่ชดั เจน และนโยบายเชิงรุ กของภาครัฐในการส่งเสริ มการใช้พลังงานทดแทน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
เช่น มาตรการการชดเชยราคาน้ ามัน ทาให้ราคาน้ ามันถูกลง ส่งผลต่อการใช้พลังงานทดแทนความเพียงพอน้ ามันเบนซิ น
พื้นฐาน เพื่อใช้ผสมเอทานอลในการผลิตแก๊สโซฮอล์ หากมีการยกเลิกน้ ามันเบนซิน
- ต้นทุนการผลิตที่ สูง เนื่ องจากวัตถุดิบที่ ใช้ในการผลิ ตพลังงานทดแทน ซึ่ งเป็ นสิ นค้าเกษตรที่ มีราคาสู งและผันผวน
รวมทั้งการแทรกแซงราคาสิ นค้าเกษตรกรจากภาครัฐ ได้ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตเอทานอล ทาให้ผปู ้ ระกอบการหลายราย
ชะลอการผลิต หรื อบางรายหยุดการผลิตชัว่ คราว
- ปั ญหาระบบโลจิสติกส์ โดยโรงงานเอทานอลที่มีที่ต้ งั อยูห่ ่ างไกล ไม่มีคลังกลางเพื่อเก็บเอทานอลในการนาไปผสมกับ
น้ ามันเบนซิ นเพื่อผลิตแก๊สโซฮอล์ นอกจากนี้ การขนส่ งเอทานอล และน้ ามันแก๊สโซฮอล์ไปยังสถานี ผสมน้ ามัน และ
สถานีจาหน่ายน้ ามันยังไม่สะดวก มีขอ้ จากัดเรื่ องปริ มาณการขนส่งแต่ละครั้ง ทาให้มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น
- ข้อจากัดทางด้านกฎหมาย ที่ยงั ไม่เอิ้ออานวยต่อผูป้ ระกอบการ ทาให้ไม่สามารถจาหน่ายให้กบั อุตสาหกรรมอื่นๆที่มิใช่
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงได้
ลักษณะลูกค้ าและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ลักษณะลูกค้าของ SEEC สามารถแยกออกได้ตามวัตถุประสงค์การไปใช้งาน แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ
1) ลูกค้าที่นาไปใช้แบบ FOOD GRADE (เอทานอล 95%) คือ นาไปใช้เป็ นส่ วนประกอบในการทาเป็ นแอลกอฮอล์
หรื อสุราที่บริ โภคได้ เช่น โรงงานผลิตสุรา เป็ นต้น
2) ลูกค้าที่นาไปใช้แบบ FUEL GRADE (เอทานอล 99.5%) คือ นาไปใช้เป็ นส่ วนประกอบของน้ ามันเบนซิ น ในการ
ใช้เป็ นเชื้อเพลิง เป็ นต้น
โครงสร้ างรายได้ จากการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ เอทานอล
ปี 2559
2560
2561
มูลค่ า
ร้ อยละ
มูลค่ า
ร้ อยละ
มูลค่ า
ร้ อยละ
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
รายได้ จากการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ เอทานอล
รวมรายได้ จากผลิตภัณฑ์ เอทานอล

17.19* 100.00

หมายเหตุ /* รายได้มาจากการจาหน่ายวัตถุดิบคือ โมลาส
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SEEC หยุดดาเนินกิจการตั้งแต่ปี 2556 จากปั ญหาด้านต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตที่สูงเกินไปเนื่องจากปริ มาณวัตถุดิบที่
ออกมาในตลาด ตัวอย่างเช่นอ้อย และมันสาปะหลังมีนอ้ ยเกิ นไป อีกทั้งเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาจาหน่ายส่ งผลให้ไม่คุม้ ทุน
หากจะดาเนินการผลิต ทางบริ ษทั จึงหยุดดาเนินการผลิต และปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการดาเนินการขายกิจการดังกล่าวออกไป
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ธุรกิจค้ าก๊าซปิ โตรเลียมเหลวในต่ างประเทศ
บริ ษทั ได้มีการขยายธุรกิจค้าก๊าซปิ โตรเลียมเหลวออกไปยังต่างประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ประเทศเวียดนาม
ประเทศสิ งคโปร์ ประเทศจีน และประเทศมาเลเซีย เป็ นต้น
ธุรกิจค้ าก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวในประเทศเวียดนาม (1/2)
SUPERGAS COMPANY LIMITED (“SGV”) เป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 100 SGV ประกอบ
ธุรกิจจาหน่ายแก๊สปิ โตรเลียมเหลว โดยบริ ษทั ได้เข้าซื้อหุน้ สามัญในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน เมื่อเดือนมีนาคม
2553
SGV มีคลังและโรงอัดบรรจุแก๊ส ตั้งอยูท่ ี่ GO DAU A PORT, PHUOC THAI COMMUNE, LONG THANH
DISTRICT, DONG NAI PROVINCE ประเทศเวียดนาม
ผลิตภัณฑ์ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
SGV ประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG ภายใต้เครื่ องหมายการค้า “UNIQUEGAS” ซึ่ งดาเนิ นการโดยบริ ษทั ซึ่ ง SGV ได้รับ
ใบอนุ ญาตรับรองจากกระทรวงวางแผนและการลงทุน (The Ministry of Planning and Investment, MPI) เลขที่
471043000102 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2000 เพื่อประกอบกิจการจาหน่ายแก๊สปิ โตรเลียมเหลวในประเทศเวียดนาม
ลักษณะของผลิตภัณฑ์
SGV 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)
และการจาหน่ายในลักษณะของถังบรรจุ (Cylinder) ซึ่ งการจาหน่ายในลักษณะของถังบรรจุขนาดใหญ่เป็ นการจาหน่ายก๊าซ
LPG ในปริ มาณมากๆ โดยใช้วิธีการถ่ายก๊าซ LPG จากถังบรรจุขนาดใหญ่บนรถบรรทุกก๊าซ LPG ไปยังถังบรรจุขนาดใหญ่
ของลูกค้า โรงงานอุตสาหกรรมที่ มีความต้องการใช้ก๊าซ LPG ในปริ มาณมากๆ และมีพ้ืนที่เพียงพอที่ใช้ในการจัดเก็บก๊าซ
LPG.ในปริ มาณดังกล่าว ส่ วนการจาหน่ายในลักษณะของถังบรรจุน้ นั จะเป็ นการนาก๊าซ LPG มาบรรจุลงถังก๊าซ LPG ขนาด
12 กิ โ ลกรั ม และ 48 กิ โ ลกรั ม แล้ว จึ ง น าไปจ าหน่ า ยให้กับ ลู ก ค้า ซึ่ ง ได้แ ก่ ร้ า นค้า ก๊ า ซ LPG ครั วเรื อ น และโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้ก๊าซ LPG ในปริ มาณไม่มากและ/หรื อมีพ้ืนที่ ไม่เพียงพอที่ ใช้ในการจัดเก็บก๊าซ LPG.ใน
ปริ มาณมากๆ

ถังบรรจุก๊าซ (Cylinder)

ถังบรรจุขนาดใหญ่ (Bulk)
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ขั้นตอนการจัดหาและการนาก๊าซปิ โตรเลียมเหลวไปใช้
โรงกลัน่ ภายใน
ประเทศ

ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG
ไปใช้เป็ นก๊าซหุงต้ม

โรงบรรจุก๊าซ LPG

ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG
ไปใช้ในงานอุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรม

ร้านค้าก๊าซ LPG

ผูใ้ ช้ก๊าซ LPG
ในครัวเรื อน

คลังเก็บก๊าซ
SGV

นาเข้าจาก
ต่างประเทศ

SGV จัดหาก๊าซ LPG มาจากผูผ้ ลิตก๊าซ LPG ภายในประเทศหรื อนาเข้าก๊าซ LPG มาจากต่างประเทศ โดย SGV จะนา
ก๊าซ LPG ที่จดั หามาจัดเก็บไว้ที่คลังเก็บก๊าซ LPG จานวน 20 ใบ มีปริ มาตรความจุรวมกันประมาณ 2,000 ตัน
ในการจัดหาก๊าซ LPG จากผูผ้ ลิต LPG ภายในประเทศ รวมถึงการขนส่งก๊าซ LPG ไปให้ลูกค้าที่ตอ้ งขนส่ งทางรถ โดย
SGV มีรถบรรทุกก๊าซ LPG รวมจานวน 3 คัน มีปริ มาตรความจุรวมกันประมาณ 66 ตัน
การตลาดและภาวการณ์ แข่ งขัน
ประเทศเวียดนามมีจานวนประชากรประมาณ 85 ล้านคน ซึ่งเป็ นจานวนที่มากเป็ นอันดับที่ 3 ของเอเชียตะวันออกเฉี ยง
ใต้ เศรษฐกิจเติบโตอยูใ่ นอัตราร้อยละ 7 ต่อปี และกาลังเปลี่ยนแปลงจากการพึ่งพาเกษตรกรรมเป็ นหลักเป็ นการขับเคลื่อนโดย
ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น จานวนประชากรและเศรษฐกิจกระจุกตัวอยูใ่ นเมืองโฮจิมินท์ทางตอนใต้และฮานอนทางตอนเหนื อ
ของประเทศ
จากการเปลี่ยนแปลงของครัวเรื อนที่ใช้ถ่านหิ นเพื่อประกอบอาหารมาเป็ นพลังงานที่สะอาดกว่าอย่างก๊าซ 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 และ
การเข้าถึงการใช้ก๊าซ LPG มีเพียงร้อยละ 35 ทาให้ศกั ยภาพในการเติบโตของตลาดก๊าซ LPG อยูใ่ นระดับที่สูง นอกจากนั้น
การใช้ก๊าซ LPG สาหรับภาคอุตสาหกรรมและพาณิ ชยกรรมยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากการไหลเข้ามาของเงินทุนจากต่างชาติ
ที่มายังประเทศเวียดนาม
ตลาดก๊าซ LPG ในประเทศเวียดนามเป็ นตลาดที่ ไม่มีการควบคุมจากภาครัฐซึ่ งมีผูจ้ าหน่ ายจากต่างประเทศ ได้แก่
Shell, Total และ Petronas และมีผจู ้ าหน่ายภายในประเทศจานวนมากประกอบด้วยผูจ้ าหน่ายก๊าซ LPG รายใหญ่ ได้แก่ PV
Gas Trading Co., Ltd. และมีผจู ้ าหน่ายที่ไม่ได้พฒั นาให้ตราสิ นค้า (BRAND) เป็ นที่รู้จกั อีกกว่า 70 รายทัว่ ประเทศ
ลักษณะลูกค้ าและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ลักษณะลูกค้าของ SGV สามารถแยกออกได้ตามวัตถุประสงค์การนาก๊าซ LPG ไปใช้งาน แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ
1) ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นก๊าซหุงต้ม
2) ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้ในด้านอุตสาหกรรม
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โครงสร้างรายได้จากการจาหน่ายก๊าซ LPG แยกตามลักษณะลูกค้าและช่องทางการจัดจาหน่าย
ปี 2559
2560
2561
มูลค่ า
ร้ อยละ
มูลค่ า
ร้ อยละ
มูลค่ า
ร้ อยละ
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
ลูกค้าที่นาไปใช้งานในครัวเรื อน
2,233.48 100.00
964.11 100.00
472.97 100.00
ลูกค้าที่นาไปใช้งานด้านอุตสาหกรรม
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
รวม
2,233.48 100.00
964.11 100.00
472.97 100.00
รายละเอียดลูกค้ าและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
1) ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นก๊าซหุงต้ม
ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นก๊าซหุงต้ม ได้แก่ ร้านค้าก๊าซ LPG และครัวเรื อน โดยโรงบรรจุก๊าซ LPG จะนาก๊าซ
LPG ไปแยกบรรจุลงถังบรรจุก๊าซ LPG ขนาดต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของลูกค้าแต่ละ
กลุ่ม และถังบรรจุก๊าซ LPG ดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังร้านค้าก๊าซ LPG ซึ่งร้านค้าก๊าซ LPG จะเป็ นตัวกลางในการ
กระจายผลิตภัณฑ์ก๊าซ LPG ที่บรรจุในถังก๊าซ LPGในขนาดต่างๆ ไปยังครัวเรื อนอีกทอดหนึ่ง
2) ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้ในงานด้านอุตสาหกรรม
ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้ในงานด้านอุตสาหกรรม โดยรู ปแบบของการจาหน่ายก๊าซ LPG ไปยังลูกค้าที่นาก๊าซ
LPG ไปใช้ในงานด้านอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ ได้แก่
(1) การจาหน่ายในลักษณะของถังก๊าซ LPG ไปยังลูกค้าที่ นาก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นเชื้อเพลิงในการประกอบ
อาหาร
(2) การจาหน่ายในลักษณะของถังก๊าซ LPG ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
(3) การจาหน่ายในลักษณะของถังก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
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ธุรกิจค้ าก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวในประเทศเวียดนาม (2/2)
CITYGAS NORTH COMPANY LIMITED (“CGN”) เป็ นบริ ษทั ร่ วมค้าที่บริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 79.64
CGN ประกอบธุรกิจจาหน่ายแก๊สปิ โตรเลียมเหลว โดยบริ ษทั ได้เข้าซื้อหุน้ สามัญในสัดส่วนร้อยละ 79.64 ของทุนจดทะเบียน
จาก SHELL GAS (LPG) HOLDINGS B.V. เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556
CGN มีคลังและโรงอัดบรรจุแก๊ส ตั้งอยูท่ ี่ NGO QUYEN STREET, NGO QUYEN DISTRICT, HAI PHONG
CITY ประเทศเวียดนาม
ผลิตภัณฑ์ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
CGN ประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG ภายใต้เครื่ องหมายการค้า “SIAMGAS” ซึ่ งดาเนิ นการโดยบริ ษทั ซึ่ ง CGN ได้รับ
ใบอนุ ญาตรับรองจากกระทรวงวางแผนและการลงทุน (The Ministry of Planning and Investment, MPI) เลขที่
1372/GCNDC1/02/1 ลงวันที่ 2 มกราคม 2013 เพื่อประกอบกิจการจาหน่ายแก๊สปิ โตรเลียมเหลวในประเทศเวียดนาม
ลักษณะของผลิตภัณฑ์
CGN เป็ นผูค้ า้ ก๊าซ LPG ในประเทศเวียดนามทางตอนเหนื อ โดยจะรับก๊าซ LPG ไปบรรจุใส่ ถงั ก๊าซ LPG ขนาด 11
และ12 กิ โลกรัมสาหรับใช้ในครัวเรื อน และถังก๊าซ LPG ขนาด 45 กิ โลกรัม สาหรับกลุ่มพาณิ ชยกรรม เพื่อใช้ในกิ จการ
ร้านอาหาร ร้านทาขนมปั ง และธุรกิจอื่นๆ รวมถึงนาไปใช้สาหรับอุตสาหกรรมเพื่อให้ความร้อนและประกอบอาหาร
แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ การจาหน่ายในลักษณะของถังบรรจุขนาดใหญ่ (Bulk) และการจาหน่ายในลักษณะของถัง
บรรจุ (Cylinder) ซึ่งการจาหน่ายในลักษณะของถังบรรจุขนาดใหญ่เป็ นการจาหน่ายก๊าซ LPG ในปริ มาณมากๆ โดยใช้วิธีการ
ถ่ายก๊าซ LPG จากถังบรรจุขนาดใหญ่บนรถบรรทุกก๊าซ LPG ไปยังถังบรรจุขนาดใหญ่ของลูกค้า โรงงานอุตสาหกรรมที่มี
ความต้องการใช้ก๊าซ LPG ในปริ มาณมากๆ และมีพ้ืนที่ เพียงพอที่ ใช้ในการจัดเก็บก๊าซ LPG.ในปริ มาณดังกล่าว ส่ วนการ
จาหน่ายในลักษณะของถังบรรจุน้ นั จะเป็ นการนาก๊าซ LPG มาบรรจุลงถังก๊าซ LPG ขนาด 11, 12 กิโลกรัม และ 45 กิโลกรัม
แล้วจึงนาไปจาหน่ายให้กบั ลูกค้า ซึ่งได้แก่ ร้านค้าก๊าซ LPG ครัวเรื อน และโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้ก๊าซ LPG
ในปริ มาณไม่มากและ/หรื อมีพ้นื ที่ไม่เพียงพอที่ใช้ในการจัดเก็บก๊าซ LPG.ในปริ มาณมากๆ
รู ปแบบการจาหน่ายก๊าซ LPG ของบริ ษทั เป็ นการจาหน่ายโดยผ่านตัวแทนจาหน่าย (Distributor Model) ปั จจุบนั มีอยู่
20 ราย (จานวนของตัวแทนขั้นต่าที่จะต้องมีในการดาเนิ นธุรกิจ ซึ่ งเป็ นข้อกาหนดโดยภาครัฐของประเทศเวียดนาม) ซึ่ งเป็ น
วิธีการที่มีประสิ ทธิภาพสูงสุดในการทาการตลาดสิ นค้าในส่วนที่เป็ นผลิตภัณฑ์สาหรับการขายไปยังลูกค้ากลุ่มครัวเรื อน โดย
ผูจ้ ดั จาหน่ายจะรับก๊าซ LPG ที่บรรจุแล้วที่โรงบรรจุก๊าซ LPG ของบริ ษทั โดยข้อกาหนดระหว่างตัวแทนจาหน่ายกับบริ ษทั มี
ดังนี้ คือ
1. ขั้นตอนในการกาหนดราคาในการจาหน่ าย คือ บริ ษทั ดาเนิ นการจาหน่ ายก๊าซ LPG ให้กบั ตัวแทนจาหน่ ายใน
ราคา Wholesale-Posted Price ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือน โดยจะอ้างอิงจากเกณฑ์ CP Plus Margin
2. ข้อตกลงในการจัดจาหน่าย คือ บริ ษทั จะมีการทาบันทึกข้อตกลงในการจาหน่ายให้กบั ตัวแทนจาหน่าย ซึ่งจะมีขอ้
สัญญาตั้งแต่ 1 ปี – 3 ปี โดยจะระบุถึงพื้นที่ในการจัดจาหน่ายของตัวแทนจาหน่ายแต่ละราย รวมถึงตัวแทนจาหน่ายจะต้อง
จาหน่ายสิ นค้าให้กบั บริ ษทั เพียงรายเดียวเท่านั้น
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ถังบรรจุก๊าซ (Cylinder)

ด้านหน้าโรงอัดบรรจุ (Front)

ขั้นตอนการจัดหาและการนาก๊าซปิ โตรเลียมเหลวไปใช้
โรงกลัน่ ภายใน
ประเทศ

ตัวแทนจาหน่าย

ร้านค้าก๊าซ LPG

ผูใ้ ช้ก๊าซ LPG
ในครัวเรื อน

คลัง/โรงบรรจุก๊าซ
CGN

ตัวแทนจาหน่าย
โรงงานอุตสาหกรรม

นาเข้าจาก
ต่างประเทศ

ลูกค้ามารับเอง

CGN จัดหาก๊าซ LPG มาจากผูผ้ ลิตก๊าซ LPG ภายในประเทศหรื อนาเข้าก๊าซ LPG มาจากต่างประเทศ โดย CGN จะนา
ก๊าซ LPG ที่จดั หามาจัดเก็บไว้ที่คลังเก็บก๊าซ LPG จานวน 3 ใบ มีปริ มาตรความจุรวมกันประมาณ 960 ตัน
การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
ประเทศเวียดนามมีจานวนประชากรประมาณ 85 ล้านคน ซึ่งเป็ นจานวนที่มากเป็ นอันดับที่ 3 ของเอเชียตะวันออกเฉี ยง
ใต้ เศรษฐกิจเติบโตอยูใ่ นอัตราร้อยละ 7 ต่อปี และกาลังเปลี่ยนแปลงจากการพึ่งพาเกษตรกรรมเป็ นหลักเป็ นการขับเคลื่อนโดย
ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น จานวนประชากรและเศรษฐกิจกระจุกตัวอยูใ่ นเมืองโฮจิมินท์ทางตอนใต้และฮานอนทางตอนเหนื อ
ของประเทศ
จากการเปลี่ยนแปลงของครัวเรื อนที่ใช้ถ่านหิ นเพื่อประกอบอาหารมาเป็ นพลังงานที่สะอาดกว่าอย่างก๊าซ 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 และ
การเข้าถึงการใช้ก๊าซ LPG มีเพียงร้อยละ 35 ทาให้ศกั ยภาพในการเติบโตของตลาดก๊าซ LPG อยูใ่ นระดับที่สูง นอกจากนั้น
การใช้ก๊าซ LPG สาหรับภาคอุตสาหกรรมและพาณิ ชยกรรมยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากการไหลเข้ามาของเงินทุนจากต่างชาติ
ที่มายังประเทศเวียดนาม
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ตลาดก๊าซ LPG ในประเทศเวียดนามเป็ นตลาดที่ ไม่มีการควบคุมจากภาครัฐซึ่ งมีผูจ้ าหน่ ายจากต่างประเทศ ได้แก่
Shell, Total และ Petronas และมีผจู ้ าหน่ายภายในประเทศจานวนมากประกอบด้วยผูจ้ าหน่ายก๊าซ LPG รายใหญ่ ได้แก่ PV
Gas Trading Co., Ltd. และมีผจู ้ าหน่ายที่ไม่ได้พฒั นาให้ตราสิ นค้า (BRAND) เป็ นที่รู้จกั อีกกว่า 70 รายทัว่ ประเทศ
ลักษณะลูกค้ า
ลักษณะลูกค้าของ CGN สามารถแยกออกได้ตามวัตถุประสงค์การนาก๊าซ LPG ไปใช้งาน แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ
1) ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นก๊าซหุ งต้ม หมายถึง กลุ่มลูกค้าที่ซ้ื อถังบรรจุก๊าซ LPG ขนาด 11 และ 12 กิโลกรัม
สาหรับประกอบอาหาร
2) ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้ในด้านอุตสาหกรรม หมายถึง กลุ่มลูกค้าที่ซ้ื อถังบรรจุก๊าซ LPG ขนาด 45 กิโลกรัม เพื่อ
ไปใช้ในกิจการร้านอาหาร ร้านทาขนมปั ง และอื่นๆ รวมถึงนาไปใช้สาหรับอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในการให้ความร้อน เป็ นต้น
โครงสร้างรายได้จากการจาหน่ายก๊าซ LPG แยกตามลักษณะลูกค้าและช่องทางการจัดจาหน่าย

ลูกค้าที่นาไปใช้งานในครัวเรื อน
ลูกค้าที่นาไปใช้งานด้านอุตสาหกรรม
รวม

2559
2560
2561
มูลค่ า
ร้ อยละ
มูลค่ า
ร้ อยละ
มูลค่ า
ร้ อยละ
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
404.92 100.00
434.73 100.00
372.52 100.00
404.92 100.00
434.73 100.00
372.52 100.00

รายละเอียดลูกค้ าและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
กลุ่มลูกค้าแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มหลัก คือ 1.กลุ่มที่ใช้ถงั บรรจุก๊าซและติดตราสิ นค้า 2. กลุ่มที่ไม่ใช้ถงั บรรจุก๊าซและไม่
ติดตราสิ 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
กลุ่มลูกค้ าครัวเรือน
กลุ่มลูกค้าครัวเรื อนที่ซ้ือถังแก๊ส LPG ขนาด 11 และ 12 กิโลกรัม มีสดั ส่วนประมาณร้อยละ 70 ของยอดขายรวมของ
บริ ษทั โดยลูกค้าครัวเรื อนเกื อบทั้งหมดนาไปใช้ในการประกอบอาหารในบ้าน ซึ่ งเป็ นการจาหน่ ายผ่านตัวแทนจาหน่ าย
จานวน 20 ราย
กลุ่มลูกค้ าพาณิชกรรม
กลุ่มลูกค้าพาณิ ชยกรรมคือ กลุ่มลูกค้าที่ซ้ื อก๊าซ LPG ขนาด 45 กิโลกรัม เพื่อนาไปใช้ในกิจการร้านอาหาร ร้านทา
ขนมและขนมปั 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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ธุรกิจค้ าก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวในประเทศสิงคโปร์ (1/2)
SINGGAS LPG PTE. LTD. (“SIN”) เป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100 SIN ประกอบธุรกิจจาหน่าย
แก๊สปิ โตรเลียมเหลว โดยบริ ษทั ได้เข้าซื้ อหุ ้นสามัญในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน เมื่อเดือนสิ งหาคม 2553 และ
ได้ขายหุน้ สัดส่วนร้อยละ 5 ให้กบั THOUSAND STAR CORPORATE LIMITED เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ทาให้ปัจจุบนั
บริ ษทั ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 95
SIN มีโรงอัดบรรจุแก๊สและโรงเก็บถังบรรจุก๊าซ โดยมีสานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่ NO.31, DEFU LANE9, 539271 ประเทศ
สิ งคโปร์
ผลิตภัณฑ์ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
SIN ประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG ภายใต้เครื่ องหมายการค้า “SINGGAS” ซึ่งดาเนินการโดยบริ ษทั ซึ่ง SIN ได้รับ
ใบอนุญาตให้เป็ นผูค้ า้ ก๊าซ เพื่อประกอบกิจการจาหน่ายแก๊สปิ โตรเลียมเหลวในประเทศสิ งคโปร์
ลักษณะของผลิตภัณฑ์
SIN เป็ นผูค้ า้ ก๊าซ LPG ในประเทศสิ งคโปร์ โดยจะรับก๊าซ 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)
และการจาหน่ายในลักษณะของถังบรรจุ (Cylinder) ซึ่ งการจาหน่ายในลักษณะของถังบรรจุขนาดใหญ่เป็ นการจาหน่ายก๊าซ
LPG ในปริ มาณมากๆ โดยใช้วิธีการถ่ายก๊าซ LPG จากถังบรรจุขนาดใหญ่บนรถบรรทุกก๊าซ LPG ไปยังถังบรรจุขนาดใหญ่
ของลูกค้า โรงงานอุตสาหกรรมที่ มีความต้องการใช้ก๊าซ LPG ในปริ มาณมากๆ และมีพ้ืนที่เพียงพอที่ใช้ในการจัดเก็บก๊าซ
LPG ในปริ มาณดังกล่าว ส่ วนการจาหน่ายในลักษณะของถังบรรจุน้ นั จะเป็ นการนาก๊าซ LPG มาบรรจุลงถังก๊าซ LPG ขนาด
12 14 และ 50 กิโลกรัม จากนั้นนาไปเก็บไว้ยงั ศูนย์กระจายสิ นค้า (Warehouse) ของบริ ษทั แล้วจึงนาไปจาหน่ายให้กบั ลูกค้า
โดยผ่านตัวแทนจาหน่าย ซึ่ งได้แก่ ร้านค้าก๊าซ LPG ครัวเรื อน และโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้ก๊าซ LPG ใน
ปริ มาณไม่มากและ/หรื อมีพ้นื ที่ไม่เพียงพอที่ใช้ในการจัดเก็บก๊าซ LPG.ในปริ มาณมากๆ

ลานบรรจุก๊าซ (Filling Plants)

ด้านหน้าโรงอัดบรรจุ (Front)
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ขั้นตอนการจัดหาและการนาก๊าซปิ โตรเลียมเหลวไปใช้
โรงกลัน่ ภายใน
ประเทศ

ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG
ไปใช้เป็ นก๊าซหุงต้ม

ศูนย์กระจายสิ นค้า
ของบริ ษทั

ร้านค้าก๊าซ LPG

ผูใ้ ช้ก๊าซ LPG
ในครัวเรื อน

ศูนย์กระจายสิ นค้า
ของลูกค้า

โรงบรรจุก๊าซ
SINGGAS

ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG
ไปใช้ในงานอุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรม

SIN จัดหาก๊าซ LPG มาจากผูผ้ ลิตก๊าซ LPG ภายในประเทศ โดย SIN จะนาก๊าซ LPG ที่จดั หามาจัดเก็บไว้ที่โรงบรรจุ
ก๊าซ LPG ซึ่งมีถงั เก็บจานวน 3 ใบ มีปริ มาตรความจุรวมกันประมาณ 75 ตัน
ในการจัดหาก๊าซ LPG จากผูผ้ ลิต LPG ภายในประเทศ รวมถึงการขนส่งก๊าซ LPG ไปให้ลูกค้าที่ตอ้ งขนส่ งทางรถ โดย
SIN มีรถบรรทุกก๊าซ LPG รวมจานวน 4 คัน มีปริ มาตรความจุรวมกันประมาณ 30 ตัน
การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
ปั จจุบนั ผูป้ ระกอบธุรกิ จค้าก๊าซ LPG รายใหญ่ในประเทศสิ งคโปร์ มีจานวนน้อยราย เนื่ องจากตลาดก๊าซ LPG ใน
ประเทศสิ งคโปร์น้ นั มีอตั ราการเติบโตที่ไม่สูงนัก อีกทั้งการซื้อขายก๊าซ LPG เป็ นราคาตลาด ไม่ถูกควบคุมโดยภาครัฐ
ลักษณะลูกค้ าและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ลักษณะลูกค้าของ SIN สามารถแยกออกได้ตามวัตถุประสงค์การนาก๊าซ LPG ไปใช้งาน แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ
1) ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นก๊าซหุงต้ม
2) ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้ในด้านอุตสาหกรรม
โครงสร้างรายได้จากการจาหน่ายก๊าซ LPG แยกตามลักษณะลูกค้าและช่องทางการจัดจาหน่าย
2559
2560
2561
มูลค่ า
ร้ อยละ
มูลค่ า
ร้ อยละ
มูลค่ า
ร้ อยละ
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
ลูกค้าที่นาไปใช้งานในครัวเรื อน
519.05 99.56
581.65 96.48
569.91 95.95
ลูกค้าที่นาไปใช้งานด้านอุตสาหกรรม
2.27
0.44
21.25
3.52
24.03
4.05
รวม
521.32 100.00
602.90 100.00
593.94 100.00
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รายละเอียดลูกค้ าและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
1) ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นก๊าซหุงต้ม
ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นก๊าซหุงต้ม ได้แก่ ร้านค้าก๊าซ LPG และครัวเรื อน โดยโรงบรรจุก๊าซ LPG จะนาก๊าซ
LPG ไปแยกบรรจุลงถังบรรจุก๊าซ LPG ขนาดต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของลูกค้าแต่ละ
กลุ่ม และถังบรรจุก๊าซ LPG ดังกล่าวจะถูกส่ งต่อไปยังศูนย์กระจายสิ นค้า (Warehouse) ของบริ ษทั จากนั้นจะถูก
ส่งต่อไปยังร้านค้าก๊าซ LPG ซึ่งร้านค้าก๊าซ LPG จะเป็ นตัวกลางในการกระจายผลิตภัณฑ์ก๊าซ LPG ที่บรรจุในถัง
ก๊าซ LPGในขนาดต่างๆ ไปยังครัวเรื อนอีกทอดหนึ่ง
2) ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้ในงานด้านอุตสาหกรรม
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
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ธุรกิจค้ าก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวในประเทศสิงคโปร์ (2/2)
SIAM GAS TRADING PTE. LTD. (“SGT”) เป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 100 SGT ประกอบ
ธุรกิจในการนาเข้าและส่งออกแก๊สปิ 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 ต้
ดินจานวน 2 แห่ ง และเรื อบรรทุกก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ (VLGC) 1 ลา คือ 1.คลังก๊าซ LPG ขนาดบรรจุ 200,000 ตัน ที่ ZSS
ประเทศจีน 2.คลังก๊าซ LPG ขนาดบรรจุ 100,000 ตัน ที่ SOG 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 โดยใช้วิธีการถ่ายก๊าซ LPG จากคลังเก็บขนาดใหญ่ที่เป็ นถ้ าที่อยูใ่ ต้ดินไปยังถังบรรจุขนาดใหญ่ของ
ลูกค้าที่ใช้เรื อบรรทุกก๊าซ LPG เข้ามารับที่ท่าเรื อ 2 แห่ งที่ ประเทศจีน รวมถึงจาหน่ายก๊าซ LPG จากคลังลอยน้ าที่เป็ นเรื อ
VLGC ที่ ประเทศสิ งคโปร์ ซึ่ งคลังทั้ง 2 แห่ งในประเทศจีน และคลังลอยน้ าที่เป็ นเรื อ VLGC ถือเป็ นคลังสิ นค้าทัณฑ์บน
(BONDED WAREHOUSE) การนาเข้าก๊าซ LPG เพื่อจาหน่ายออกนอกประเทศให้กบั ลูกค้าจะไม่เสี ยภาษีการนาเข้าสิ นค้า
ดังกล่าว
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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คลังก๊าซและท่าเรื อ(จูไห่) | ZSS

คลังก๊าซและท่าเรื อ(ซัวเถา) | SOGEL

คลังลอยน้ า (เรื อ VLGC)
ลักษณะลูกค้ าและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ลักษณะลูกค้าของ SGT จะเป็ นลูกค้าขนาดใหญ่ที่มีการปริ มาณความต้องการซื้ อในปริ มาณที่มาก และมีจานวนการซื้ อ
ที่แน่นอน แต่ไม่มีสถานที่เก็บที่สามารถรองรับได้อย่างเพียงพอ ซึ่ งลูกค้าส่ วนมากจะเป็ นลูกค้าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และ
ลูกค้าที่ เป็ นลักษณะที่ เป็ นค้าส่ งขนาดใหญ่อีกทอดหนึ่ ง โดยการซื้ อขายระหว่างผูซ้ ้ื อและผูจ้ าหน่ ายจะมีการทาสัญญาการ
ระหว่างกัน ซึ่งจะมีการทบทวนสัญญาดังกล่าวทุกปี ทั้งปริ มาณการซื้อและราคาจาหน่าย สาหรับราคาจาหน่ายนั้นจะถูกกาหนด
โดยอ้างอิงกับราคาก๊าซ LPG ตลาดโลก
โครงสร้างรายได้จากการจาหน่ายก๊าซ LPG แยกตามลักษณะลูกค้าและช่องทางการจัดจาหน่าย
2559
2560
2561
มูลค่ า
ร้ อยละ
มูลค่ า
ร้ อยละ
มูลค่ า
ร้ อยละ
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
ลูกค้าแบบค้าส่งขนาดใหญ่ (WHOLESALES)
6,078.88 100.00 11,994.04 100.00 17,768.45 100.00
รวม
6,078.88 100.00 11,994.04 100.00 17,768.45 100.00
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ธุรกิจค้ าก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวในประเทศจีน (เมืองจูไห่ ) (1/2)
SINOSIAMGAS AND PETROCHEMICALS CO., LTD. (“ZSS”) เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมที่บริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วน
ร้อยละ 100 ZSS ประกอบธุรกิจจาหน่ายแก๊สปิ โตรเลียมเหลว โดยบริ ษทั ได้เข้าซื้อหุน้ สามัญในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจด
ทะเบียน เมื่อเดือนธันวาคม 2553
ZSS มี คลังเก็บแก๊สขนาดใหญ่ที่มีท่าเรื อ โดยมีสานักงานตั้งอยู่เลขที่ 566 YINHUA ROAD, XIANGZHOU
DISTRICT, ZHUHAI, GUANGDONG P.R. CHINA 519002 ประเทศจีน
ผลิตภัณฑ์ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
ZSS ประกอบธุ รกิจค้าก๊าซ LPG ภายใต้เครื่ องหมายการค้า “SG GAS” ซึ่ งดาเนิ นการโดยบริ ษทั ซึ่ ง ZSS ได้รับ
ใบอนุญาตให้เป็ นผูค้ า้ ก๊าซ เพื่อประกอบกิจการจาหน่ายแก๊สปิ โตรเลียมเหลวในประเทศจีน
ลักษณะของผลิตภัณฑ์
ZSS เป็ นผูค้ า้ ก๊าซ LPG ในประเทศจีน โดยจะรับก๊าซ LPG ด้วยเรื อบรรทุกก๊าซปิ โตรเลียมเหลวขนาดใหญ่ (VLGC) มี
ความสามารถในการบรรทุกได้ 40,000 ตัน เพื่อเข้าไปไว้ที่คลังเก็บขนาดใหญ่ที่มีลกั ษณะเป็ นถ้ า (Cavern) ที่ อยู่ใต้ดิน มี
ความสามารถในการจัดเก็บประมาณ 200,000 ตัน ถังเก็บก๊าซแบบ Spheres อีกจานวน 4 ใบ ความสามารถในการจัดเก็บรวม
ประมาณ 3,000 ตัน และถังเก็บก๊าซแบบ Bullet อี กจานวน 2 ใบ ความสามารถในการจัดเก็บรวมประมาณ 100 ตัน เพื่อ
จาหน่ายไปยังลูกค้ากลุ่มต่างๆภายในประเทศ
การจาหน่ายก๊าซ LPG ของบริ ษทั แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ การจาหน่ายในโดยขนส่งทางรถบรรทุกก๊าซ (Bulk) และ
ทางเรื อ และการจาหน่ายในลักษณะของถังบรรจุ (Cylinder) ซึ่งการจาหน่ายในลักษณะของการขนส่ งถังบรรจุขนาดใหญ่โดย
ทางรถ เป็ นการจาหน่ายก๊าซ LPG ในปริ มาณมากๆ โดยใช้วิธีการถ่ายก๊าซ LPG จากถังบรรจุขนาดใหญ่บนรถบรรทุกก๊าซ
LPG ไปยังถังบรรจุขนาดใหญ่ของลูกค้า โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้ก๊าซ LPG ในปริ มาณมากๆ และมีพ้ืนที่
เพียงพอที่ใช้ในการจัดเก็บก๊าซ LPG ในปริ มาณดังกล่าว สาหรับการจาหน่ายในลักษณะของถังบรรจุขนาดใหญ่โดยทางเรื อ
เป็ นการจาหน่ายก๊าซ LPG ในปริ มาณมากๆ โดยใช้วิธีการถ่ายก๊าซ LPG จากคลังเก็บขนาดใหญ่ที่เป็ นถ้ าที่อยูใ่ ต้ดิน ไปยังถัง
บรรจุขนาดใหญ่ของลูกค้าที่ใช้เรื อบรรทุกก๊าซ LPG เข้ามารับที่ท่าเรื อของบริ ษทั และสาหรับการจาหน่ายในลักษณะของถัง
บรรจุน้ นั จะเป็ นการนาก๊าซ LPG มาบรรจุลงถังก๊าซ LPG ขนาด 2 5 15 และ 50 กิโลกรัม จากนั้นจัดส่ งไปยังร้านค้าปลีก LPG
ของบริ ษทั จานวน 10 ร้านค้า แล้วจึงนาไปจาหน่ายให้กบั ลูกค้า ซึ่งได้แก่ ครัวเรื อน และโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความต้องการ
ใช้ก๊าซ LPG ในปริ มาณไม่มากและ/หรื อมีพ้นื ที่ไม่เพียงพอที่ใช้ในการจัดเก็บก๊าซ LPG ในปริ มาณมากๆ

คลังก๊าซและท่าเรื อ (Terminals and Jetty)

โรงบรรจุก๊าซ LPG (Filling Plant)
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ขั้นตอนการจัดหาและการนาก๊าซปิ โตรเลียมเหลวไปใช้

โรงกลัน่ ภายใน
ประเทศจีน

คลังก๊าซ/ท่าเรื อ
ZSS

นาเข้าจาก
ต่างประเทศ

โรงบรรจุก๊าซ LPG
ของบริ ษทั

ร้านค้าก๊าซ LPG

โรงบรรจุก๊าซ LPG
ของลูกค้า
คลังลูกค้าใน
จีนตอนใต้

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 เนื่องจากตลาดก๊าซ LPG ในประเทศจีน
นั้น มีแนวโน้มอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากจานวนประชากรที่มีเป็ นจานวนมาก กอปรกับความสามารถในการกลัน่ ของ
โรงกลั่น ภายในประเทศ ไม่ ส ามารถรองรั บ ปริ ม าณความต้อ งการบริ โ ภค LPG ภายในประเทศได้เ พี ย งพอ รั ฐ บาล
ภายในประเทศจึงส่ งเสริ มให้มีการนาเข้าก๊าซ LPG โดยการปรับลดภาษีนาเข้าจากเดิมร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 2 อีกทั้งการซื้ อ
ขายก๊าซ LPG เป็ นราคาตลาด ไม่ถูกควบคุมโดยภาครัฐ
ลักษณะลูกค้ าและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ลักษณะลูกค้าของ ZSS สามารถแยกออกได้ตามวัตถุประสงค์การนาก๊าซ LPG ไปใช้งาน แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ
1) ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นก๊าซหุงต้ม
ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นก๊าซหุงต้ม ได้แก่ ร้านค้าก๊าซ LPG และครัวเรื อน โดยโรงบรรจุก๊าซ LPG จะนาก๊าซ
LPG ไปแยกบรรจุลงถังบรรจุก๊าซ LPG ขนาดต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของลูกค้าแต่ละ
กลุ่ม และถังบรรจุก๊าซ LPG ดังกล่าวจะถูกส่ งต่อไปยังศูนย์กระจายสิ นค้า (Warehouse) ของบริ ษทั จากนั้นจะถูก
ส่งต่อไปยังร้านค้าก๊าซ LPG ซึ่ งร้านค้าก๊าซ LPG จะเป็ นตัวกลางในการกระจายผลิตภัณฑ์ก๊าซ LPG ที่บรรจุในถัง
ก๊าซ 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
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โครงสร้างรายได้จากการจาหน่ายก๊าซ LPG แยกตามลักษณะลูกค้าและช่องทางการจัดจาหน่าย

ลูกค้าที่นาไปใช้งานในครัวเรื อน
ลูกค้าที่นาไปใช้งานด้านอุตสาหกรรม
รวม

2559
2560
2561
มูลค่ า
ร้ อยละ
มูลค่ า
ร้ อยละ
มูลค่ า
ร้ อยละ
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
7,227.06 99.61
9,719.80 99.60 12,135.33 99.64
28.38
0.39
40.00
0.40
43.29
0.36
7,255.44 100.00
9,759.80 100.00 12,178.62 100.00

ส่ วนที่ 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 79

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

ธุรกิจค้ าก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวในประเทศจีน (เมืองซัวเถา) (2/2)
SIAM OCEAN GAS AND ENERGY CO., LTD. (“SOG”) เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมที่บริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อย
ละ 100 SOG ประกอบธุรกิจจาหน่ายแก๊สปิ โตรเลียมเหลว โดยบริ ษทั ได้เข้าซื้ อหุ ้นสามัญในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของทุนจด
ทะเบียน เมื่อเดือนมิถุนายน 2554
SOG มีคลังเก็บแก๊สขนาดใหญ่ที่มีท่าเรื อ โดยมีสานักงานตั้งอยู่เลขที่ หม่าเออเดลต้า (MAER DELTA) หมู่บา้ น
กวานกาว (GUANGAO VILLAGE) ถนนกวานกาว เขตหาวเจียง ซัวเถา มณฑลกวางตุง้ 515071 ประเทศจีน
ผลิตภัณฑ์ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
SOG ประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG ภายใต้เครื่ องหมายการค้า “SG GAS” ซึ่ งดาเนิ นการโดยบริ ษทั ซึ่ ง SOG ได้รับ
ใบอนุญาตให้เป็ นผูค้ า้ ก๊าซ เพื่อประกอบกิจการจาหน่ายแก๊สปิ โตรเลียมเหลวในประเทศจีน
ลักษณะของผลิตภัณฑ์
SOG เป็ นผูค้ า้ ก๊าซ LPG ในประเทศจีน โดยจะรับก๊าซ LPG ด้วยเรื อบรรทุกก๊าซปิ โตรเลียมเหลวขนาดใหญ่ (VLGC)
มีความสามารถในการบรรทุกได้ 40,000 ตัน เพื่อเข้าไปไว้ที่คลังเก็บขนาดใหญ่ที่มีลกั ษณะเป็ นถ้ า (Cavern) ที่อยู่ใต้ดิน มี
ความสามารถในการจัดเก็บประมาณ 100,000 ตัน เพื่อจาหน่ายไปยังลูกค้ากลุ่มต่างๆภายในประเทศ
การจาหน่ายก๊าซ LPG ของบริ ษทั แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ การจาหน่ายในโดยขนส่ งทางรถบรรทุกก๊าซ (Bulk)
และทางเรื อ ซึ่ งการจาหน่ายในลักษณะของการขนส่ งถังบรรจุขนาดใหญ่โดยทางรถ เป็ นการจาหน่ายก๊าซ LPG ในปริ มาณ
มากๆ โดยใช้วธิ ีการถ่ายก๊าซ LPG จากถังบรรจุขนาดใหญ่บนรถบรรทุกก๊าซ LPG ไปยังถังบรรจุขนาดใหญ่ของลูกค้า โรงงาน
อุตสาหกรรมที่ มีความต้องการใช้ก๊าซ LPG ในปริ มาณมากๆ และมีพ้ืนที่ เพียงพอที่ ใช้ในการจัดเก็บก๊าซ LPG ในปริ มาณ
ดังกล่าว สาหรับการจาหน่ายในลักษณะของถังบรรจุขนาดใหญ่โดยทางเรื อ เป็ นการจาหน่ายก๊าซ LPG ในปริ มาณมากๆ โดย
ใช้วิธีการถ่ายก๊าซ LPG จากคลังเก็บขนาดใหญ่ที่เป็ นถ้ าที่อยูใ่ ต้ดิน ไปยังถังบรรจุขนาดใหญ่ของลูกค้าที่ ใช้เรื อบรรทุกก๊าซ
LPG เข้ามารับที่ท่าเรื อของบริ ษทั

สถานีรับแก๊สทางรถ (Truck Loading Rack)

ท่ารับแก๊สทางเรื อ (Berth)
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ขั้นตอนการจัดหาและการนาก๊าซปิ โตรเลียมเหลวไปใช้
โรงกลัน่ ภายใน
ประเทศจีน

คลังก๊าซ/ท่าเรื อ
SOG

นาเข้าจาก
ต่างประเทศ

โรงบรรจุก๊าซ LPG
ของบริ ษทั *

ร้านค้าก๊าซ LPG *

โรงบรรจุก๊าซ LPG
ของลูกค้า
คลังลูกค้าใน
จีนตอนใต้
ผูค้ า้ ก๊าซ LPG
ในภูมิภาค

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

หมายเหตุ * แผนการลงทุนในอนาคต

การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
ปั จจุบนั ผูป้ ระกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG รายใหญ่ในประเทศจีน มีเป็ นจานวนมาก เนื่องจากตลาดก๊าซ LPG ในประเทศจีน
นั้น มีแนวโน้มอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากจานวนประชากรที่มีเป็ นจานวนมาก กอปรกับความสามารถในการกลัน่ ของ
โรงกลั่น ภายในประเทศ ไม่ ส ามารถรองรั บ ปริ ม าณความต้อ งการบริ โ ภค LPG ภายในประเทศได้เ พี ย งพอ รั ฐ บาล
ภายในประเทศจึงส่ งเสริ มให้มีการนาเข้าก๊าซ LPG โดยการปรับลดภาษีนาเข้าจากเดิมร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 2 อีกทั้งการซื้ อ
ขายก๊าซ LPG เป็ นราคาตลาด ไม่ถูกควบคุมโดยภาครัฐ
ลักษณะลูกค้ าและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ลักษณะลูกค้าของ SOG 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
จะนาก๊าซ LPG ไปแยกบรรจุลงถังบรรจุก๊าซ LPG ขนาดต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของ
ลูกค้าแต่ละกลุ่ม และถังบรรจุก๊าซ LPG ดังกล่าวจะถูกส่ งต่อไปยังศูนย์กระจายสิ นค้า (Warehouse) ของบริ ษทั
จากนั้นจะถูกส่งต่อไปยังร้านค้าก๊าซ LPG ซึ่ งร้านค้าก๊าซ LPG จะเป็ นตัวกลางในการกระจายผลิตภัณฑ์ก๊าซ LPG
ที่บรรจุในถังก๊าซ LPGในขนาดต่างๆ ไปยังครัวเรื อนอีกทอดหนึ่ ง ทั้งนี้ ถังก๊าซ LPG ภายใต้เครื่ องหมายการค้า
“SG GAS” โดยปั จจุบนั คลังก๊าซ SOG ยังไม่มีโรงบรรจุถงั ก๊าซ และร้านค้าก๊าซในการกระจายสิ นค้าไปยัง
ผูบ้ ริ โภคโดยตรง
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
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

โครงสร้างรายได้จากการจาหน่ายก๊าซ LPG แยกตามลักษณะลูกค้าและช่องทางการจัดจาหน่าย
2559
2560
2561
มูลค่ า
ร้ อยละ
มูลค่ า
ร้ อยละ
มูลค่ า
ร้ อยละ
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
ลูกค้าที่นาไปใช้งานในครัวเรื อน
ลูกค้าที่นาไปใช้งานด้านอุตสาหกรรม
8,813.30 100.00 11,079.74 100.00 11,977.22 100.00
รวม
8,813.30 100.00 11,079.74 100.00 11,977.22 100.00
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

ธุรกิจค้ าก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวในประเทศมาเลเซีย
MYGAZ SDN.BHD. (“MGM”) เป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 70 MGM ประกอบธุรกิจจาหน่าย
แก๊สปิ โตรเลียมเหลว โดยบริ ษทั ได้เข้าซื้อทรัพย์สินและธุรกิจก๊าซปิ โตรเลียมเหลว จาก SHELL TIMUR SDN. BHD. เมื่อวันที่
29 พฤษภาคม 2556
MGM มีโรงอัดบรรจุแก๊สและโรงเก็บถังบรรจุก๊าซ โดยมีสานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่ SUITE 13.03, 13th Floor, Menara Tan
& Tan, 207 Jalan Tun Razak 50400, Kuala Lumpur, MALAYSIA
ผลิตภัณฑ์ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
MGM ประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG ภายใต้เครื่ องหมายการค้า “MYGAZ” ซึ่ งดาเนิ นการโดยบริ ษทั ซึ่ ง MGM ได้รับ
ใบอนุญาตให้เป็ นผูค้ า้ ก๊าซ เพื่อประกอบกิจการจาหน่ายแก๊สปิ โตรเลียมเหลวในประเทศมาเลเซีย
ลักษณะของผลิตภัณฑ์
MGM 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 งการจาหน่ายในลักษณะของการขนส่ งถังบรรจุขนาดใหญ่โดยทางรถ เป็ นการจาหน่ายก๊าซ LPG ในปริ มาณมากๆ โดยใช้
วิธีการถ่ายก๊าซ LPG จากถังบรรจุขนาดใหญ่บนรถบรรทุกก๊าซ LPG ไปยังถังบรรจุขนาดใหญ่ของลูกค้า โรงงานอุตสาหกรรม
ที่มีความต้องการใช้ก๊าซ LPG ในปริ มาณมากๆ และมีพ้ืนที่เพียงพอที่ใช้ในการจัดเก็บก๊าซ LPG ในปริ มาณดังกล่าว และ 2.
สาหรับการจาหน่ายในลักษณะของถังบรรจุ ขนาดเล็ก (Branded Pack) นั้นจะเป็ นการนาก๊าซ LPG มาบรรจุลงถังก๊าซ LPG
ขนาด 10 14 และ 50 กิโลกรัม จากนั้นจัดส่ งไปยังศูนย์จดั จาหน่าย โดยหากตัวแทนจาหน่ายที่มีศูนย์จาหน่ายเป็ นของตนเองก็
สามารถมารับได้โดยตรงที่โรงบรรจุของบริ ษทั จากนั้นตัวแทนจาหน่ายจึงนาไปจาหน่ายให้กบั ลูกค้า ซึ่ งได้แก่ ครัวเรื อน และ
โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้ก๊าซ LPG ในปริ มาณไม่มากและ/หรื อมีพ้นื ที่ไม่เพียงพอที่ใช้ในการจัดเก็บก๊าซ LPG
ในปริ มาณมากๆ

ถังบรรจุก๊าซ (Cylinder)

โรงบรรจุก๊าซ – SEPANGAR BAY
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

ขั้นตอนการจัดหาและการนาก๊าซปิ โตรเลียมเหลวไปใช้
นาเข้าจาก
ต่างประเทศ

ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG
ไปใช้เป็ นก๊าซหุงต้ม

ศูนย์กระจายสิ นค้า
ของบริ ษทั

ร้านค้าก๊าซ LPG

ผูใ้ ช้ก๊าซ LPG
ในครัวเรื อน

ศูนย์กระจายสิ นค้า
ของลูกค้า

โรงบรรจุก๊าซ
MYGAZ

ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG
ไปใช้ในงานอุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรม

การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
ตลาดก๊าซ LPG ในมาเลเซี ยตะวันออกมีเสถียรภาพสู ง โดยมีอตั ราการเติบโตที่ 1.5% ซึ่ งอุปสงค์ที่แข็งแกร่ งมาจาก
ภาคการท่องเที่ยวที่อยูใ่ นแนวโน้มที่ดี รวมถึงการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ วของโครงการพาณิ ชยกรรมต่างๆ คุณภาพในการบริ การ
เป็ นข้อแตกต่างในการแข่งขัน ซึ่งมี Petronas Dagangan Berhad (PDB) เท่านั้นเป็ นผูท้ าการตลาด LPG ในมาเลเซียตะวันออก
ราคา LPG สาหรับจาหน่ายให้แก่ลูกค้าประเภทครัวเรื อนถูกควบคุมโดยรัฐบาลประเทศมาเลเซี ยโดยใช้ Automated
Pricing Mechanism (APM) เป็ นบรรทัดฐาน สาหรับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม และกลุ่มลูกค้าประเภทบรรจุถงั ขนาดใหญ่ราคา
จะผันผวนไปตามสภาพตลาด
ลักษณะลูกค้ าและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ลักษณะลูกค้าของ MGM สามารถแยกออกได้ตามวัตถุประสงค์การนาก๊าซ LPG ไปใช้งาน แบ่งออกได้ 2 ประเภท
คือ
1) กลุ่มลูกค้าที่ใช้ถงั บรรจุขนาดเล็ก (BRANDED PACK)
ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นก๊าซหุงต้มในครัวเรื อนและในอุตสาหกรรม โดยโรงบรรจุก๊าซ LPG จะนาก๊าซ LPG
ไปแยกบรรจุลงถังบรรจุก๊าซ LPG ขนาดต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
และถังบรรจุก๊าซ LPG ดังกล่าวจะถูกส่ งต่อไปยังศูนย์กระจายสิ นค้า (Warehouse) ของบริ ษทั จากนั้นจะถูกส่ ง
ต่อไปยังร้านค้าก๊าซ LPG ซึ่งร้านค้าก๊าซ LPG จะเป็ นตัวกลางในการกระจายผลิตภัณฑ์ก๊าซ LPG ที่บรรจุในถังก๊าซ
LPGในขนาดต่างๆ ไปยังครัวเรื อนอีกทอดหนึ่ง
2) กลุ่มลูกค้าที่ใช้ถงั บรรจุขนาดใหญ่ (BULK)
ลูกค้าที่นาก๊าซ LPG ไปใช้ในงานด้านอุตสาหกรรม โดยใช้รถบรรทุกก๊าซ LPG ขนส่งก๊าซ LPG ไปถึงผูใ้ ช้โดยตรง
หรื อลูกค้านารถขนส่ งมารับเองที่ คลัง ซึ่ งจะนาไปเก็บไว้ที่ถงั ขนาดใหญ่ (BULK) ที่ โรงงานของลูกค้า สาหรับ
ลูกค้าในกลุ่มนี้คิดเป็ นร้อยละ 6 จากยอดจาหน่ายทั้งหมดในมาเลเซียตะวันออก
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

โครงสร้างรายได้จากการจาหน่ายก๊าซ LPG แยกตามลักษณะลูกค้าและช่องทางการจัดจาหน่าย

ลูกค้าที่นาไปใช้งานในครัวเรื อน
ลูกค้าที่นาไปใช้งานด้านอุตสาหกรรม
รวม

2559
มูลค่ า
(ล้ านบาท)
2,242.25
347.55
2,589.80

2560
2561
ร้ อยละ
มูลค่ า
ร้ อยละ
มูลค่ า
ร้ อยละ
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
86.58
3,133.21 92.37
3,479.44 91.92
13.42
258.90
7.63
305.88
8.08
100.00
3,392.11 100.00
3,785.32 100.00
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนร่ วมในประเทศเมียนมา
MYANMAR LIGHTING (IPP) CO., LTD. (“MLP”) เป็ นบริ ษทั ร่ วมค้าที่บริ ษทั ถือหุ ้นทางอ้อมผ่าน SIAMGAS
POWER PTE. LTD. (“SPW”) บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดย SPW ได้เข้าซื้ อเงินลงทุนสัดส่ วนร้อยละ
30 ของทุนจดทะเบี ยนและเรี ยกชาระแล้ว ในบริ ษทั MYANMAR LIGHTING (IPP) CO., LTD. (“MLP”) ซึ่ งเป็ นกิ จการ
โรงไฟฟ้ าพลังงานความร้อนร่ วม ขนาด 230 เมกะวัตต์ในประเทศเมียนมาร์
MLP ตั้งอยู่เลขที่ 19 ACRES LAND OF NGAN TAY WARD, MAWLAMYINE TOWN, MON STATE,
MYANMAR
ลักษณะของโรงไฟฟ้า
MLP เป็ นโรงไฟฟ้ าพลังความร้อนร่ วม (Combined Cycle Power Plant) ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง มีขนาดกาลังผลิตติดตั้ง
เท่ากับ 230 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้ าพลังงานความร้อนร่ วม ประกอบด้วย เครื่ องผลิตไฟฟ้ ากังหันก๊าซ (Gas Turbine) จานวน 4
เครื่ อง มีขนาดกาลังผลิตติดตั้งรวมเท่ากับ 152 เมกะวัตต์ และเครื่ องผลิตไฟฟ้ ากังหันไอน้ า (Steam Turbine) จานวน 2 เครื่ อง มี
ขนาดกาลังผลิตติดตั้งรวมเท่ากับ 78 เมกะวัตต์

เครื่ องผลิตไฟฟ้ ากังหันก๊าซ (Gas Turbine)

เครื่ องผลิตไฟฟ้ ากังหันไอน้ า (Steam Turbine)

สถานีไฟฟ้ าย่อย (Substaion)

หอระบายความร้อน (Cooling Tower)

กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า
โรงไฟฟ้ าประเภทโรงไฟฟ้ าพลังความร้อนร่ วม ประกอบด้วยเครื่ องผลิตไฟฟ้ า 2 ประเภททางานร่ วมกันคือ เครื่ องผลิต
ไฟฟ้ ากังหันก๊าซจานวน 4 ชุด และเครื่ องผลิตไฟฟ้ ากังหันไอน้ าจานวน 2 ชุด โดยทรัพยากรสาคัญที่ใช้ในกระบวนการผลิต
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ประกอบด้วย ก๊าซธรรมชาติใช้เป็ นเชื้อเพลิง น้ าจืดจากแม่น้ าอัตทะรัน (ATARAN RIVER) มาใช้ในกระบวนการผลิตไอน้ า
ใช้ในกระบวนการหล่อเย็น โดยมีข้ นั ตอนและกระบวนการทางานมีดงั นี้
เครื่ องผลิตไฟฟ้ ากังหันก๊าซ มีอุปกรณ์หลักสาคัญประกอบด้วย เครื่ องอัดอากาศ (COMPRESSOR) ต่ออยู่บนเพลา
เดียวกันกับชุดกังหันก๊าซ (GAS TURBINE) และเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า (GENERATOR) เมื่อเริ่ มเดินเครื่ อง อากาศจะถูกดูดจาก
ภายนอกเข้าเครื่ องอัดอากาศจนมีความดันและอุณหภูมิสูงขึ้น และถูกส่ งเข้าไปยังห้องเผาไหม้ ซึ่ งภายในห้องเผาไหม้มีหัวฉี ด
เชื้อเพลิงทาหน้าที่ฉีดเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเพื่อให้เกิดการเผาไหม้และให้ความร้อนแก่อากาศ ได้ก๊าซร้อนที่มีความดันและ
อุณหภูมิสูงซึ่ งจะขยายตัวผ่านกังหันก๊าซทาให้กงั หันก๊าซหมุนเกิดพลังงานขึ้นไปขับเครื่ องอัดอากาศ และขณะเดียวกันก็ขบั
เครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าให้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้ าด้วย ความดันของก๊าซร้อนเมื่อผ่านกังหันก๊าซแล้วอุณหภูมิจะลดลงเหลือ
ประมาณ 580-600 องศาเซลเซียส
เครื่ องผลิ ตไฟฟ้ ากัง หันไอน้ า มี อุ ปกรณ์ ห ลักประกอบด้วย หม้อไอน้ า แบบความร้ อ นทิ้ ง (HEAT RECOVERY
STEAM GENERATION; HRSG) เครื่ องกังหันไอน้ า (STEAM TURBINE) เครื่ องควบแน่น (CONDENSER) หอหล่อเย็น
(Cooling Tower) และเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า (Generator) โดยการทางานของระบบผลิตไฟฟ้ าด้วยเครื่ องผลิตไฟฟ้ ากังหันไอน้ า
เริ่ มจาก นาน้ าจืดจากแม่น้ าอัตทะรัน ซึ่งเก็บไว้ในบ่อเก็บน้ าขนาดใหญ่ มาผ่านระบบปรับสภาพน้ า (Water Treatment System)
เพื่อให้ได้น้ าที่ปราศจากแร่ ธาตุ (Demin. Water) นามาเติมในหม้อไอน้ า ซึ่งจะรับความร้อนจากก๊าซร้อนที่ปล่อยออกจากเครื่ อง
กังหันก๊าซ ส่ งผลให้น้ าในหม้อไอน้ าเปลี่ยนสถานะกลายเป็ นไอน้ าที่ มีพลังงานสู ง และไอน้ าที่ ได้น้ ี จะถูกส่ งไปหมุนเครื่ อง
กังหันไอน้ า ให้เกิดงานขึ้นไปขับเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าได้พลังงานไฟฟ้ าออกมา
รู ปภาพแสดงขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนร่ วม
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ขั้นตอนการจัดหาก๊ าซธรรมชาติเพือ่ นาไปใช้ ผลิตกระแสไฟฟ้า
สาหรับก๊าซธรรมชาติที่นามาใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้ ามาจากการจัดหาของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผลิตไฟฟ้ าพม่า
(MYANMAR ELECTRIC POWER ENTERPRISE : MEPE) เป็ นผูด้ าเนินการ
ลักษณะลูกค้ าและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
สาหรับกระแสไฟฟ้ าที่ ผลิตได้ จะขายคืนกลับให้กบั หน่ วยงานรัฐบาลของประเทศเมียนมาทั้งหมด ตามสัญญาการซื้ อขาย
ไฟฟ้ าเป็ นระยะเวลา 30 ปี
โครงสร้ างรายได้ จากการจาหน่ ายไฟฟ้า

รายได้จากการขายไฟฟ้ า1
รวม

2559
2560
2561
มูลค่ า
ร้ อยละ
มูลค่ า
ร้ อยละ
มูลค่ า
ร้ อยละ
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
448.90 100.00
998.80 100.00
448.90 100.00
998.80 100.00

หมายเหตุ : 1. รายได้จากการขายไฟฟ้ าจะไม่ได้นามารวมคานวณเป็ นรายได้จากการขายในงบกาไรขาดทุนรวมของบริ ษทั เนื่ องจากเป็ นกิ จการร่ วมค้า
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1.3 ปัจจัยความเสี่ยง
1.3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
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 แห่ ง คือ ลาปาง นครสวรรค์ ขอนแก่น สุ ราษฎร์ ธานี
และหาดใหญ่ ให้เท่ากับราคาขายส่งก๊าซ LPG หน้าโรงกลัน่ และโรงแยกก๊าซ สาหรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG รัฐบาลปล่อยให้
ลอยตัวอย่างเสรี ยกเว้นราคาขายปลีกก๊าซ LPG สาหรับครัวเรื อนเพื่อใช้เป็ นก๊าซหุ งต้ม ทั้งนี้ เนื่ องจากรัฐบาล โดยกรมการค้า
ภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ได้พิจารณาว่าก๊าซ LPG ที่ใช้เป็ นก๊าซหุงต้มเป็ นสิ นค้าที่มีความจาเป็ นต่อการดารงชีวติ ของประชาชน
จึงกาหนดให้ก๊าซ LPG ที่เป็ นก๊าซหุงต้มเป็ นสิ นค้าควบคุม ซึ่งส่งผลให้หากผูค้ า้ ก๊าซ LPG ที่เป็ นก๊าซหุงต้มมีความประสงค์ที่จะ
ปรับเปลี่ยนราคาจาหน่าย จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมการค้าภายใน
กล่าวโดยสรุ ปคือ ราคาขายส่ งก๊าซ LPG ทุกประเภทที่คลังเก็บก๊าซ LPG ของปตท. ทั้ง 5 แห่ ง ถูกกาหนดให้
เท่ากับราคาขายส่งก๊าซ LPG หน้าโรงกลัน่ และโรงแยกก๊าซ LPG สาหรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ที่ใช้ในครัวเรื อนถูกควบคุม
โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ในขณะที่ราคาขายปลีกก๊าซ LPG สาหรับการนาไปใช้เป็ นเชื้อเพลิงในรถยนต์และ
การนาไปใช้ในอุตสาหกรรมจะไม่มีการควบคุม
ตั้งแต่ปลายปี 2554 เป็ นต้นมา ภาครัฐได้มีนโยบายปรับโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบโดยให้ทยอยลอยตัว
ราคาก๊าซธรรมชาติสาหรับรถยนต์ (NGV) และก๊าซ LPG โดยในเดื อนกรกฎาคม 2554 ได้เริ่ มทยอยปรับขึ้นราคาจาหน่ าย
สาหรับการนาไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมก่อน และในเดือนมกราคม 2555 เริ่ มทยอยปรับขึ้นราคาจาหน่ายสาหรับการนาไปใช้
เป็ นเชื้อเพลิงในรถยนต์ ส่ วนต่างของราคาที่ปรับขึ้นทั้ง 2 ประเภทการใช้งานนี้ ผูค้ า้ ก๊าซ LPG ตามมาตรา 7 ซึ่ งรวมถึงบริ ษทั
ด้วย มีหน้าที่ส่งคืนภาครัฐเพื่อนาเข้ากองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง
ณ สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2555 รัฐบาลได้ปรับขึ้นราคาก๊าซเพื่อนาส่ งคืนเข้ากองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงไปแล้ว 11.20
บาทต่อกิ โลกรัมสาหรับการนาไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่ งมีการเปลี่ ยนแปลงไปในทิ ศทางเดี ยวกับราคาก๊าซ LPG ใน
ตลาดโลก และสาหรับการนาก๊าซ LPG ไปใช้เป็ นเชื้อเพลิงในรถยนต์รัฐบาลได้ปรับขึ้นไปแล้วจานวน 3.04 บาทต่อกิโลกรัม
และตรึ 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 ภาคขนส่ งทยอยปรับขึ้นเดื อนละ 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 22.36 บาทต่อ
กิโลกรัม จนกว่าจะมีการปรับโครงสร้างพลังงานที่ชดั เจน
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 ามันส่งเงินเข้ากองทุนน้ ามันฯ เพิ่ม จากเดิม 3.0374 บาท ต่อ
กิโลกรัม เป็ น 3.6168 บาท ต่อกิโลกรัม เพื่อให้ราคา LPG ภาคขนส่ งสะท้อนต้นทุนมากขึ้น ลดการลักลอบใช้ผิดประเภท ลด
ภาระกองทุนน้ ามันฯ และสามารถที่จะลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ ามันฯ ของน้ ามันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ได้
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วันที่ 21 ต.ค. 2557 ภาครัฐได้มีคาสั่งให้ปรับราคาขายปลีก LPG ภาคขนส่ ง 0.63 บาทต่อกิโลกรัม จากปั จจุบนั
อยูท่ ี่ 22 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อให้ราคาขึ้นมาเท่ากับราคาขายปลีก LPG ภาคครัวเรื อนที่ 22.63 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อป้ องกันการ
ลักลอบการใช้ผิดประเภท
วันที่ 18 พ.ย. 2557 ภาครัฐมีคาสัง่ ให้ลดการอุดหนุนราคาขายปลีก LPG ภาคครัวเรื อนและภาคขนส่ งลง 0.4673
บาท/กก. เพื่อให้สะท้อนต้นทุนแท้จริ งของตลาด โดยจะส่งผลให้ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรื อน และขนส่งเพิม่ ขึ้น 0.50
บาท/กก. โดยขยับจากราคา 22.63 บาท/กก. เป็ น 23.13 บาท/กก.
วันที่ 3 ธ.ค. 2557 ภาครัฐได้มีคาสัง่ ให้ปรับราคาขายปลีก LPG ภาคครัวเรื อนและภาคขนส่งเพิ่มขึ้น 1.03 บาทต่อ
กิโลกรัม จากปั จจุบนั อยูท่ ี่ 23.13 บาท/กก. เป็ น 24.16 บาท/กก. เพื่อให้สะท้อนต้นทุนแท้จริ งของตลาด
ในปี 2558 ภาครัฐได้มีการปรับราคาก๊าซ LPG ในช่วงต่างๆดังนี้
วันที่ 4 เม.ย. 2558 ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้พิจารณาโครงสร้างราคาก๊าซ
LPG สาหรับเดือนเมษายน 2558 โดยสถานการณ์ราคาก๊าซ LPG ตลาดโลก (CP) เดือนเมษายน อยูท่ ี่ประมาณ 464 เหรี ยญ
สหรัฐ/ตัน ปรับลดลงจาก เดือนก่อน 20 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน และอัตราแลกเปลี่ยนอ่อนค่าลงเล็กน้อย ส่ งผลให้ราคา ณ โรงกลัน่
ที่เป็ นราคาซื้ อ ตั้งต้นของก๊าซ LPG โดยใช้ตน้ ทุนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนักจากแหล่งผลิตและแหล่งจัดหา ปรับลดลงประมาณ
0.37 บาท/กก. จากเดิม 16.58 บาท/กก. เป็ น 16.21 บาท/กก. ซึ่งส่งผลให้ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ปรับลดลง 0.20 บาท/กก. จาก
24.16 บาท/กก. เป็ น 23.96 บาท/กก. และจะเรี ยกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง สาหรับก๊าซ LPG เพิ่มขึ้น 0.19 บาท/กก.
ทั้งนี้เพื่อกันไว้เป็ นทุนสารองรักษาระดับราคาก๊าซ LPG เมื่อตลาดโลกเกิด ความผันผวน (ที่มา www.eppo.co.th )
วันที่ 4 ส.ค. 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติปรับลดราคาขายปลีกแอลพีจี
ทุกภาคส่วนลง 1 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) มาอยูท่ ี่ 22.96 บาทต่อกก.จากเดิม 23.96 บาทต่อกก.
วันที่ 8 ก.ย. 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติปรับลดราคาขายปลีกแอลพีจี
ทุกภาคส่วนลง 0.67 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) มาอยูท่ ี่ 22.29 บาทต่อกก.จากเดิม 22.96 บาทต่อกก.
วันที่ 2 ก.พ. 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติปรับลดราคาขายปลีกแอลพีจี
ทุกภาคส่วนลง 2.00 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) มาอยูท่ ี่ 20.29 บาทต่อกก.จากเดิม 22.29 บาทต่อกก.
วันที่ 6 ก.พ. 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติปรับเพิ่มราคาขายปลีกแอลพีจี
ทุกภาคส่วนขึ้น 0.67 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) มาอยูท่ ี่ 20.96 บาทต่อกก.จากเดิม 20.29 บาทต่อกก.
วันที่ 1 พ.ค. 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติปรับลดราคาขายปลีกแอลพีจี
ทุกภาคส่วนลง 0.47 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) มาอยูท่ ี่ 20.49 บาทต่อกก.จากเดิม 20.96 บาทต่อกก.
วันที่ 5 ก.ย. 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติปรับเพิ่มราคาขายปลีกแอลพีจี
ทุกภาคส่วนขึ้น 0.66 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) มาอยูท่ ี่ 21.15 บาทต่อกก.จากเดิม 20.49 บาทต่อกก.
ต่อมาที่ ประชุมคณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติหลักเกณฑ์การปรับโครงสร้างราคาก๊าซ
ปิ โตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อให้การประกาศราคาอ้างอิงก๊าซ LPG สามารถสะท้อนราคาซื้ อขายจริ งระหว่างเดือนมากขึ้นคล้าย
ตลาดน้ ามัน รวมทั้งสะท้อนภาวะการซื้ อขายในตลาดจร (spot market) รวดเร็ วทันต่อสถานการณ์และสอดคล้องตามแนว
ทางการเปิ ดเสรี ธุรกิจก๊าซ LPG เพื่อให้เกิดการแข่งขันเต็มรู ปแบบ จึงเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การอ้างอิงราคาก๊าซ
LPG นาเข้า จากเดิมอ้างอิงด้วยราคาก๊าซ LPG ตลาดโลกด้วยราคา CP ที่ประกาศรายเดือน เป็ นการอ้างอิงด้วยราคา LPG Cargo
จากข้อมูล Spot Cargo (FOB Arab Gulf) ของ Platts เฉลี่ยรายสัปดาห์แทน (นัน่ คือ ราคานาเข้า = ราคา LPG Cargo + ค่าใช้จ่าย
ในการนาเข้า (X)) และระยะยาว ราคา LPG Cargo โดยประกาศเป็ นรายสัปดาห์ทุกวันจันทร์ ผ่านทางเว็บไซต์ของ สนพ.
(www.eppo.go.th) เพื่อให้สาธารณชนรับทราบ โดยเริ่ มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560
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ในอนาคต มีแนวโน้มที่ รัฐบาลจะยกเลิกการการชดเชยราคาจาหน่ายก๊าซ LPG ในประเทศจากเงินสนับสนุ น
ของกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง และลอยตัวราคาจาหน่ายก๊าซ LPG อย่างสมบูรณ์ในทุกประเภทการใช้งานรวมถึง ราคาขายปลีก
ก๊าซ LPG สาหรับครัวเรื อนหรื อเพื่อใช้ในการหุ งต้ม ซึ่ งจะทาให้ราคาจาหน่ายก๊าซ LPG ในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปตาม
กลไกราคาของตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ รวมทั้งสะท้อนต้นทุนการจาหน่ายก๊าซ LPG อย่างแท้จริ ง
ผลกระทบจากนโยบายลอยตัวราคาจาหน่ายก๊าซ LPG อย่างสมบูรณ์จะส่ งผลให้ผคู ้ า้ ก๊าซ LPG ซึ่ งรวมถึงบริ ษทั
มีความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาจาหน่ายก๊าซ LPG กล่าวคือ บริ ษทั อาจมีผลประกอบการขาดทุน หรื ออาจมีกาไร
ลดลง หากราคาขายปลีกก๊าซ LPG ปรับตัวลดลง ในทางตรงข้าม บริ ษทั อาจมีกาไรเพิ่มขึ้น หากราคาขายปลีกก๊าซ LPG ปรับตัว
สูงขึ้น
นอกจากนี้ หากราคาก๊าซ LPG เพิ่มสู งขึ้นมาก อาจทาให้ผูบ้ ริ โภคปรั บเปลี่ยนพฤติ กรรมการบริ โภคไปใช้
พลังงานทดแทนชนิดอื่นที่มีราคาถูกกว่า ซึ่งจะทาให้ปริ มาณความต้องการใช้ก๊าซ LPG ลดลงและส่ งผลต่อรายได้ของผูค้ า้ ก๊าซ
LPG ตามมาตรา 7 ซึ่งรวมถึงบริ ษทั ด้วย
(2) นโยบายการเปิ ดเสรีการจาหน่ ายก๊ าซ LPG ทีเ่ ป็ นก๊ าซหุงต้ ม
จากการเปิ ดเสรี ทางการค้าตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO) อาจทาให้ผปู ้ ระกอบการรายใหญ่ของ
โลกจากต่างประเทศรายใหม่หรื อผูค้ า้ ในประเทศที่มีความพร้อมทั้งในด้านเงินทุนและเทคโนโลยีเข้ามาแข่งขันในตลาด ซึ่ งจะ
ส่งผลให้การแข่งขันในธุรกิจนี้มีความรุ นแรงมากขึ้น
อย่างไรก็ตามผูป้ ระกอบการจากต่างประเทศหรื อผูป้ ระกอบการภายในประเทศก็อาจจะประสบปั ญหาในเรื่ อง
ความไม่คุน้ เคยกับสภาวะตลาด รวมทั้งยังไม่มีประสบการณ์ ในธุ รกิ จค้าก๊าซ LPG และสายสัมพันธ์กับผูค้ า้ ก๊าซ LPG
ตลอดจนเครื อข่ายของธุรกิจในประเทศไทยดีพอ ซึ่งอาจเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ประสบความสาเร็ จทางการตลาดได้ยาก
(3) นโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้ อม
บริ ษทั และ UGP ในฐานะเจ้าของคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุ ก๊าซ LPG และสถานี บริ การก๊าซ LPG ต้อง
ดาเนินการขออนุญาตในการก่อสร้างและต้องได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอเพื่อให้คลัง
เก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานี บริ การก๊าซ LPG มีความปลอดภัยและเป็ นไปตามมาตรฐานที่หน่วยงานราชการ
กาหนด ซึ่ งบริ ษทั และ UGP ก็ได้ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด โดยคลัง
เก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานี บริ การก๊าซ LPG ของบริ ษทั และ UGP มีสภาพและคุณภาพอยู่ในมาตรฐานที่
หน่วยงานราชการกาหนดมาโดยตลอด
ในอนาคต ปั ญหาเรื่ องสิ่ งแวดล้อมและสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคมีแนวโน้มที่จะมีความสาคัญเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งรัฐบาล
อาจมีการออกกฎหมายเพิ่มเติมในส่วนของการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผใู ้ ช้ก๊าซ LPG รวมถึงการรณรงค์ในเรื่ องของการรักษา
สิ่ งแวดล้อม ซึ่ งอาจจะมีผลกระทบต่อต้นทุนการดาเนิ นงาน และกาไรในอนาคตของกลุ่มบริ ษทั บริ ษทั และ UGP ในฐานะผู ้
ประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG ได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึ งได้มีการพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มี
ความปลอดภัยมาโดยตลอด โดยถังบรรจุก๊าซ LPG คลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานี บริ การก๊าซ LPG ของ
บริ ษทั และ UGP จะต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภคและสิ่ งแวดล้อมเป็ นไปตามที่หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กากับ
ดูแลได้กาหนดไว้
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2 ความเสี่ยงจากการเพิม่ ขึน้ ของผู้ค้าก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว
หากพิจารณาปริ มาณการจาหน่ายก๊าซ LPG ภายในประเทศในช่วงระหว่างปี 2547 – 2556 จะพบว่าปริ มาณการ
จาหน่ายก๊าซ LPG เพิ่มขึ้นจาก 2,179 ล้านกิ โลกรัมในปี 2547 เป็ น 4,784 ล้านกิ โลกรัมในปี 2556 โดยมีอตั ราการขยายตัว
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 7.63 โดยหากถ้าพิจารณาจากการขยายตัวในช่วง 5 ปี ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2551 –
2555 มีการเติบโตเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 9.25 ซึ่ งแนวโน้มและอัตราการขยายตัวดังกล่าวอาจเป็ นเหตุจูงใจให้ผปู ้ ระกอบการราย
ใหม่เข้ามาแข่งขันในธุรกิจค้าก๊าซ LPG
ตารางแสดงปริ มาณการจาหน่ายก๊าซ LPG ในปี 2547 – 2560
ปี
ปริมาณการจาหน่ าย (ล้ านกิโลกรัม)
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
2558
4,419
2559
4,187
2560
4,120
2561
4,022
ที่มา

อัตราการขยายตัว (ร้ อยละ)
1.51
8.15
14.18
13.65
16.31
-2.08
11.54
10.53
9.96
1.33
-0.01
-6.75
-5.25
-1.60
-2.38

: สานักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน

สาหรับปริ มาณการจาหน่ายก๊าซ LPG ภายในประเทศปี 2561 เทียบกับปี 2560 มีปริ มาณการจาหน่ายลดลงร้อย
ละ 2.38 จาก 4,120 ล้านกิโลกรัม เป็ น 4,022 ล้านกิโลกรัม
ตั้งแต่ปี 2553 – 2560 ได้มีผคู ้ า้ ตามมาตรา 7 รายใหม่เพิ่มขึ้นจานวน 10 ราย โดยเงื่อนไขของการที่จะเป็ นผูค้ า้
ก๊าซ LPG ที่ได้รับให้เป็ นผูค้ า้ น้ ามันตามมาตรา 7 นั้นต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่กระทรวงพาณิ ชย์กาหนด เช่น ต้องมี
ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีเงิ นทุนหมุนเวียนขั้นต่า 100 ล้านบาท ต้องมีคลังเก็บก๊าซ LPG เพื่อสารองตาม
กฎหมายร้อยละ 0.5 ของปริ มาณที่จะทาการค้าในระยะเวลา 1 ปี ต้องมีปริ มาณการค้าก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประจาปี (ปริ มาณที่
นาเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลัน่ ผลิต หรื อได้มาในปี หนึ่ง) มากกว่า 50,000 ตัน อย่างไรก็ตามการเป็ นผูค้ า้ รายใหม่จะต้องใช้
เงิ น ทุ น และระยะเวลาในการสร้ า งให้ เ ครื่ อ งหมายการค้า ของตนเป็ นที่ ย อมรั บ ของผู ้บ ริ โ ภค และยัง ต้อ งแข่ ง ขัน กับ
ผูป้ ระกอบการรายเดิมที่มีฐานลูกค้าอยูแ่ ล้วด้วย และ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2554 ที่ผ่านมา การเก็บสารองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น
เป็ นร้อยละ 1 ซึ่งส่งผลต่อผูป้ ระกอบการรายใหม่ หากต้องการเข้ามาแข่งขันกับผูป้ ระกอบการรายเดิม ผูป้ ระกอบการรายใหม่มี
ความจาเป็ นต้องใช้เงินทุนเพิม่ ขึ้นอีกเท่าตัวในการสร้างคลังเก็บสารองตามกฎหมาย อีกทั้งหากผูป้ ระกอบการรายใหม่จะเข้ามา
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แข่งขันในภาคหุ งต้มนั้น จะต้องลงทุนในถังก๊าซ LPG เพื่อใช้หมุนเวียนในตลาด ซึ่ งจะต้องมีการลงทุน ในถังก๊าซ LPG ไม่ต่า
กว่า 1 ล้านใบ คิดเป็ นเงิ นลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่ งเงื่อนไขดังกล่าวเป็ นการจากัดโอกาสในการเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้
ของผูป้ ระกอบการรายใหม่
3. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของถังก๊ าซ LPG
เนื่ องจากก๊าซ LPG เป็ นก๊าซไวไฟและติดไฟง่าย หากเกิดการระเบิดของถังก๊าซ LPG ก็อาจก่อให้เกิดอันตราย
และความเสี ยหายต่อชีวิตและทรัพย์สินขึ้นได้ ซึ่ งหากเกิ ดความเสี ยหายขึ้น บริ ษทั และ UGP ในฐานะผูค้ า้ ก๊าซ LPG และ
เจ้าของโรงบรรจุ ก๊ าซ LPG จะต้อ งเป็ นผูร้ ั บ ผิด ชอบต่ อความเสี ย หายที่ เกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง อาจส่ งผลกระทบต่ อชื่ อ เสี ย งและการ
ดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
อย่างไรก็ตาม ในการผลิตถังก๊าซ LPG จะต้องได้รับการตรวจสอบให้เป็ นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
ที่กาหนดขึ้นโดยสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวง
พลังงานยังกาหนดให้มีการตรวจสอบถังก๊าซ LPG ที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว 5 ปี ด้วยการทดสอบสภาพการรับแรงดันของถัง
(Hydro Test) และตรวจสอบถังที่ผา่ นการใช้งานมาแล้ว 10 ปี ด้วยการทดสอบใหญ่ ซึ่งประกอบไปด้วย การทดสอบสภาพการ
รับแรงดันของถัง (Hydro Test) และการทดสอบสภาพการยืดตัวของเนื้อเหล็กของถัง (Expansion Test) และทุกๆ 5 ปี ภายหลัง
ปี ที่ 10 จะต้องทาการทดสอบใหญ่ ซึ่งประกอบไปด้วย การทดสอบสภาพการรับแรงดันของถัง (Hydro Test) และการทดสอบ
สภาพการยืดตัวของเนื้ อเหล็กของถัง (Expansion Test) ทุกครั้ง ซึ่ งหากถังก๊าซ LPG ไม่ผ่านการทดสอบจะไม่สามารถนาไป
บรรจุก๊าซ LPG ได้อีกและจะต้องทาลายทิ้ง
นอกจากการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของหน่วยราชการอย่างเคร่ งครัดแล้ว บริ ษทั และ UGP ยังจัดให้มีหน่วยงาน
ภายในที่ทาหน้าที่ตรวจสอบสภาพถังก๊าซ LPG และหากพบถังก๊าซ LPG ที่เสื่ อมสภาพหรื อสงสัยว่าจะเสื่ อมสภาพ บริ ษทั จะ
ว่าจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการประเมินสภาพถังก๊าซ LPG ที่เป็ นอิสระมาทาการตรวจสอบสภาพถังก๊าซ LPG โดยประสานงาน
ร่ วมกับกรมธุ รกิ จพลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าถังก๊าซ LPG ของบริ ษทั และ UGP ที่ หมุนเวียนอยู่ใน
ท้องตลาดมีความปลอดภัยตามมาตรฐานที่ ทางราชการกาหนดไว้ และในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา บริ ษทั และ UGP ไม่เคย
ประสบปั ญหาเรื่ องความปลอดภัยของถังก๊าซ LPG เลย ดังนั้นบริ ษทั จึงมีความมัน่ ใจว่ากลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงเรื่ องความ
ปลอดภัยของถังบรรจุก๊าซ LPG น้อยมาก
4. ความเสี่ยงในการเกิดอุบัตภิ ัยขึน้ กับคลังเก็บก๊ าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊ าซ LPGของกลุ่ม
บริษัท
บริ ษทั และ UGP มีคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริ การก๊าซ LPG โดยแยกเป็ นสินทรัพย์ของ
บริ ษทั และ UGP ดังนี้
ตารางแสดงคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริ การก๊าซ LPG ที่เป็ นสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และ UGP
(หน่วย : แห่ง)
บริษัท
UGP
รวม
คลังเก็บก๊าซ LPG
7
2
9
โรงบรรจุก๊าซ LPG
* 24
19
43
สถานีบริ การก๊าซ LPG
44
44
หมายเหตุ : * ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีโรงบรรจุ ก๊าซ LPG ที่บริ ษทั ดาเนิ นการเอง (โรงบรรจุ ก๊าซ LPG ประเภท COCO (Company Own –
Company Operate)) จานวน 14 แห่ ง โรงบรรจุ ก๊าซ LPG ที่บริ ษทั ให้บุคคลภายนอกเช่าเพื่อดาเนิ นการ (โรงบรรจุ ก๊าซ LPG ประเภท CODO
(Company Own – Dealer Operate)) จานวน 10 แห่ง
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ซึ่ งหากเกิดอุบตั ิภยั ขึ้นกับคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานี บริ การก๊าซ LPG ของบริ ษทั และ/
หรื อ UGP ก็อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสี ยงและการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
อย่างไรก็ตาม ในการก่ อสร้างคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานี บริ การก๊าซ LPG บริ ษทั และ
UGP ได้กาหนดลักษณะและรายละเอียดของสิ่ งปลูกสร้างดังกล่าวให้เป็ นไปตามกฎระเบียบของหน่ วยราชการที่ทาหน้าที่
ควบคุ ม รวมทั้งได้รับอนุ ญาตในการดาเนิ นการก่ อสร้ างสิ่ งปลูกสร้ างดังกล่าวจากกรมธุ รกิ จพลังงาน กระทรวงพลังงาน
นอกจากนี้ บริ ษทั และ UGP ได้ทาประกันคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานี บริ การก๊าซ LPG ประเภทการ
ประกันความเสี่ ยงภัยทรัพย์สิน และทาประกันภัยประเภทความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการลดผลกระทบที่จะ
มีต่อบริ ษทั และ UGP ในกรณี ที่เกิดอุบตั ิภยั ขึ้นกับคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานี บริ การก๊าซ LPGของกลุ่ม
บริ ษทั ให้นอ้ ยที่สุด
ในส่วนของโรงบรรจุก๊าซ LPG ที่บริ ษทั และ UGPให้ผอู ้ ื่นเช่าช่วงนั้น บริ ษทั และ UGP ได้ระบุไว้ในสัญญาเช่า
ช่วงอย่างชัดเจนว่า ผูเ้ ช่าช่วงจะเป็ นผูร้ ั บผิดชอบความเสี ยหายต่อทรั พย์สินที่ เช่ าจากบริ ษทั และ UGP ทรั พย์สินและความ
เสี ยหายของบุคคลที่สาม ตลอดจนความเสี ยหายจากมลภาวะต่อสภาพแวดล้อมอันเกิดจากการปฏิบตั ิงานของผูเ้ ช่าช่วง ดังนั้น
หากผูเ้ ช่าช่วงก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อโรงบรรจุก๊าซ LPG ของกลุ่มบริ ษทั ผูเ้ ช่าช่วงจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่
เกิดขึ้น และจะต้องชดใช้ค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับโรงบรรจุก๊าซ LPG ที่เป็ นสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และ UGP ด้วย
5. ความเสี่ยงในการขนส่ งก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว
บริ ษทั มีบริ ษทั ย่อยที่ประกอบธุรกิจขนส่ งน้ ามัน LPG แอมโมเนี ยและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นเป็ นธุรกิจหลัก
จานวน 2 บริ ษทั ได้แก่ LCR และ SLM ซึ่ งในระหว่างการขนส่ งอาจเกิดอุบตั ิเหตุหรื อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นที่จะนามาซึ่ ง
ความสูญเสี ย และอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสี ยงและการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ย่อยที่ประกอบธุรกิจขนส่ งน้ ามัน ก๊าซ LPG และปิ โตรเคมีภณ
ั ฑ์อื่นๆ ทั้ง 2 บริ ษทั ต่างก็
ได้รับใบอนุ ญาตให้เป็ นผูข้ นส่ งน้ ามันเชื้ อเพลิงจากกรมธุ รกิ จพลังงาน โดยพาหนะที่ ใช้ในการขนส่ งทั้งรถบรรทุ กน้ ามัน
รถบรรทุกก๊าซ LPG รถบรรทุกแอมโมเนีย เรื อบรรทุกก๊าซ LPG และเรื อบรรทุกแอมโมเนี ยต่างก็ได้รับอนุญาตและได้รับการ
ตรวจสอบอย่างสม่าเสมอจากกรมการขนส่ งทางบก และ กรมการขนส่ งทางน้ าและพาณิ ชย์นาวี พนักงานขับรถและเรื อของ
กลุ่มบริ ษทั ก็ได้รับการฝึ กอบรมจากกลุ่มบริ ษทั และได้รับใบอนุ ญาตจากกรมธุ รกิจพลังงานทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่า
กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของหน่วยงานราชการที่ทาหน้าที่ควบคุมอย่างเคร่ งครัดและเพื่อความปลอดภัยต่อชีวติ และ
ทรัพย์สิน นอกจากนี้ บริ ษทั ย่อยได้ทาประกันภัยเรื อบรรทุกน้ ามัน เรื อบรรทุกก๊าซ LPG และเรื อบรรทุกแอมโมเนี ยของบริ ษทั
ย่อยรวม 29 ลา (เรื อทั้ง 29 ลามีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 2,932.91 ล้านบาท) โดยวงเงินเอาประกันภัย
หากได้รับความเสี ยหาย มีจานวนรวมเท่ากับ 2,246.53 ล้านบาท และทาประกันภัยรถบรรทุกน้ ามัน รถบรรทุกก๊าซ LPG และ
รถบรรทุกแอมโมเนี ยของบริ ษทั ย่อยทั้ง 502 คันแล้ว ซึ่ งการประกันภัยดังกล่าวได้ครอบคลุมถึงความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้นกับ
บุคคลที่สามด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการลดผลกระทบที่จะมีต่อกลุ่มบริ ษทั ในกรณี ที่เกิดอุบตั ิเหตุหรื อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น
ดังกล่าวให้นอ้ ยที่สุด
6. ความเสี่ยงจากการทีส่ ัญญาเช่ าทีด่ นิ ทีค่ ลังเก็บก๊ าซ LPG ทีส่ าธุประดิษฐ์ ไม่ ได้ รับการต่ อสัญญา
คลังเก็บก๊าซ LPG ของบริ ษทั และ UGP ทุกแห่ งตั้งอยูบ่ นที่ดินที่เป็ นสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และ UGP ยกเว้นคลัง
เก็บก๊าซ LPG ที่ สาธุประดิ ษฐ์เพียงแห่ งเดียวที่ ต้ งั อยูบ่ นที่ดินเช่า ซึ่ งหากเจ้าของที่ดินไม่ต่ออายุสัญญาเช่าที่ ดินดังกล่าวให้แก่
บริ ษทั ก็จะทาให้บริ ษทั ได้รับผลกระทบในการดาเนิ นธุรกิจ เนื่ องจากคลังเก็บก๊าซ LPG ที่สาธุประดิษฐ์อยูภ่ ายในกรุ งเทพ จึง
เป็ นจุดได้เปรี ยบในการเป็ นศูนย์กลางในการกระจายผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ให้แก่ลูกค้าภายในกรุ งเทพ จากการที่มีสถานที่ต้ งั อยู่
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ไม่ไกลจากโรงแยกก๊าซ มีท่าเรื อซึ่ งทาให้การขนส่ งก๊าซ LPG จากโรงแยกก๊าซที่ศรี ราชาและระยองสามารถดาเนิ นการได้
สะดวก รวมทั้งอยูใ่ กล้ทางด่วนซึ่งทาให้การขนส่งก๊าซ LPG ทางบกสามารถดาเนิ นการได้สะดวก โดยสัญญาเช่าฉบับปั จจุบนั
มีอายุ 3 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เพื่อลดความเสี่ ยงที่บริ ษทั อาจจะไม่ได้ต่อสัญญาเช่าที่ดินที่สาธุประดิษฐ์ในอนาคต และเพื่อเป็ นการรองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจ ในปี 2551 บริ ษทั ได้ซ้ือที่ดินขนาด 89-3-40 ไร่ ที่อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อใช้ก่อสร้าง
ท่าเรื อและคลังเก็บก๊าซ LPG แห่ งใหม่ ซึ่ งบริ ษทั ได้รับใบอนุ ญาตการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (EIA) ในเดื อน
พฤศจิกายน 2553 และได้รับอนุญาตให้ดาเนินการก่อสร้างคลังก๊าซในปี 2558 ปั จจุบนั บริ ษทั ได้เปิ ดคลังก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
ขนาด 1,870 ตัน เพื่อใช้เป็ นที่เก็บสารองก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
7. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาก๊ าซ LPG ในตลาดโลก
ต้นทุนวัตถุดิบและราคาจาหน่ าย LPG ในต่างประเทศของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่ อยู่ในต่างประเทศ มีการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามตลาดโลก ที่ผา่ นมาราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลกมีความผันผวนสูง เนื่องจากหลากหลายปั จจัย ซึ่งบริ ษทั
ไม่อาจควบคุมได้ ส่งผลให้บริ ษทั ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยความผันผวนของราคา LPG ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลาย
ประการ ได้แก่
 ภาวะเศรษฐกิจโลกและในแต่ละภูมิภาคของโลก
 การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ อุปทานและปริ มาณสารองของก๊าซ LPGในตลาดโลก
 การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ ามันดิบในตลาดโลก
 เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศผูผ้ ลิตและส่ งออกปิ โตรเลียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิภาคตะวันออก
กลาง ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตและส่งออกรายใหญ่
 สภาพภูมิอากาศ
 การแข่งขันโดยพลังงานทดแทน
ที่ผา่ นมาผูบ้ ริ หารบริ ษทั มีนโยบายเพื่อบริ หารความเสี่ ยงด้านราคาวัตถุดิบทั้งราคาซื้อและราคาจาหน่าย โดยการ
ทาสัญญาซื้ อและขายระหว่างบริ ษทั และคู่คา้ โดยมีการกาหนดเป้ าหมายของราคา ปริ มาณ และระยะเวลาในการดาเนิ นการ
บริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสม และให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริ ษทั รวมถึงการบริ หารสิ นค้าคงเหลือให้มีปริ มาณเพียงพอ
ต่อการจาหน่ายในเดือนถัดไป โดยไม่มีนโยบายในการเก็บสต๊อกสิ นค้า เพื่อลดความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาก๊าซ
LPG ตลาดโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือน
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ข้อมูลแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาก๊าซ LPG อ้างอิงตลาดโลกตั้งแต่ปี 2558 – 2561
เหรี ยญสหรัฐต่อตัน

เดือน

8. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่ างประเทศ
บริ ษทั มีแผนการลงทุนด้านพลังงานในต่างประเทศ ซึ่ งจะเป็ นการต่อยอดธุรกิจปั จจุบนั และเพิ่มโอกาสในการ
เติบโตในระยะยาวของบริ ษทั โดยปั จจุบนั บริ ษทั มีนโยบายขยายธุรกิ จอย่างต่อเนื่ องในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเทศที่บริ ษทั ยังไม่เคยมีการค้าขาย ดังนั้นความเสี่ ยงอันอาจเกิดจากการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศนั้น ขึ้นกับปั จจัย
หลายประการได้แก่
 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศเป้ าหมาย รวมถึงประเทศคู่คา้ ของประเทศดังกล่าว
 การเปลี่ยนแปลงด้านการปกครอง นโยบายสนับสนุนการลงทุน กฎหมายและกฎเกณฑ์ดา้ นภาษีและด้าน
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนทางการเงิน
 ขีดความสามารถขององค์กรในการเข้าไปลงทุนในประเทศนั้นๆ
 การลงทุนในโครงการที่ มีลกั ษณะเป็ นการสร้างใหม่ (Greenfield) ซึ่ งมีความต้องการใช้เงินลงทุนมาก ใช้
เวลาในการพัฒนา อันอาจมีผลต่อระยะเวลาคืนทุนของโครงการ
เพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ บริ ษทั ได้มีการศึ กษาและวิเคราะห์ในรายละเอียดด้าน
กฎหมาย นโยบายของรัฐ และประเด็นต่างๆ ด้านภาษี รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจขึ้นต่อ
ธุรกิจ และนาผลการประเมินดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน และภายหลังจากการลงทุนแล้ว
ได้มีการจัดระบบและหน่วยงานภายในเพื่อประมวลผลการประกอบการและปั จจัยความเสี่ ยงของโครงการที่ ลงทุนไปแล้ว
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเร่ งพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รองรับการขยายการดาเนิ นงาน
และการลงทุนในต่างประเทศ
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1.3.2

ความเสี่ยงด้ านการเงิน
1. ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน
กิจกรรมของกลุ่มบริ ษทั ย่อมมีความเสี่ ยงทางการเงิ นที่หลากหลายซึ่ งได้แก่ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย แผนการจัดการความเสี่ ยงโดยรวมของกลุ่มบริ ษทั จึงมุ่งเน้น
ความผันผวนของตลาดการเงิ นและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ ทาให้เสี ยหายต่อผลการดาเนิ นงานทางการเงิ นของกลุ่ม
บริ ษทั ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้ กลุ่มบริ ษทั จึงใช้เครื่ องมืออนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงเท่าที่จาเป็ น
การจัดการความเสี่ ยงดาเนิ นงานโดยฝ่ ายบริ หารเงิ นส่ วนกลาง (ส่ วนงานบริ หารเงิ นของกลุ่มบริ ษทั ) เป็ นไปตาม
นโยบายที่อนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษทั ส่วนงานบริ หารเงินของกลุ่มบริ ษทั จะชี้ประเด็น ประเมิน และป้ องกันความเสี่ ยงทาง
การเงินด้วยการร่ วมมือกันทางานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ภายในกลุ่มบริ ษทั
2. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนเกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศซึ่ งก่อให้เกิ ด
ผลกระทบแก่กลุ่มบริ ษทั ในงวดปั จจุบนั และในปี ต่อ ๆไป กลุ่มบริ ษทั ได้มีการทาสัญญาป้ องกันความเสี่ ยงไว้บางส่วนเนื่ องจาก
ผูบ้ ริ หารต้องการลดความเสี่ ยงที่อาจเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยการใช้สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าบางส่ วนเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงสาหรับการซื้ อขายจากการดาเนิ นงาน โดยในส่ วนที่อาจจะเกิ ดความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนนั้น เป็ นการทาธุรกิจก๊าซ LPG ในต่างประเทศ สามารถแบ่งออกเป็ นสองส่วนหลักคือ
1. การขายก๊าซ LPG ให้แก่ลูกค้าภายนอกกลุ่มบริ ษทั เป็ นการขายก๊าซ LPG ผ่าน SGT ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย โดย
บริ ษทั ไม่มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก SGT ซื้อและขายก๊าซ LPG เป็ นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ
2. การขายก๊าซ LPG ให้แก่บริ ษทั ในกลุ่ม โดยบริ ษทั ขายก๊าซ LPG ผ่าน SGT ให้แก่บริ ษทั ในกลุ่มเป็ นเงินสกุลดอล
ล่าร์ สหรัฐ ในขณะที่บริ ษทั ในกลุ่ม มีรายได้เป็ นเงินสกุลท้องถิ่น โดยปี 2561 SGT มีรายได้จากการจาหน่ายก๊าซ LPG ให้แก่
บริ ษทั ในกลุ่มคิดเป็ นประมาณร้อยละ 39.10 ของรายได้รวมทั้งหมดของกลุ่มบริ ษทั ดังนั้นเมื่อบริ ษทั ในกลุ่มจะชาระค่าก๊าซ
LPG ให้แก่ SGT จะต้องแลกเปลี่ยนเงิ นท้องถิ่นเป็ นเงิ นสกุลดอลล่าร์ สหรั ฐก่อน ซึ่ งอาจทาให้เกิ ดความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ ยน อย่า งไรก็ ตามฝ่ ายบริ หารเงิ น ส่ ว นกลางได้ ติ ด ตามและ บริ ห าร อัตราแลกเปลี่ ย นในกลุ่ ม บริ ษทั เพื่อ ให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดในกลุ่มบริ ษทั โดยการทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศบางส่วนเพื่อให้เพิดผลกระทบน้อยที่สุด
3. ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบีย้
ต้นทุนทางการเงินของบริ ษทั สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ส่ วนหลักคือ 1. หุ ้นกู้ 2. เงินกูย้ ืมระยะสั้น และ 3. เงินกูย้ ืมระยะ
ยาว ทั้งนี้ หุน้ กูแ้ ละเงินกูย้ ืมระยะสั้น กาหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา จึงไม่ได้รับผลกระทบกรณี อตั ราดอกเบี้ยมี
การเปลี่ยนแปลง แต่ในส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวนั้น มีท้ งั ในส่ วนที่กาหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว โดย
หากคานวณเฉพาะสัดส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่มีอตั ราดอกเบี้ยลอยตัวต่อเงินกูย้ มื รวมทั้งหมดของกลุ่มบริ ษทั จะคิดเป็ นร้อย
ละ 8.09 ในส่วนของการกูย้ มื ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศนั้น ทางกลุ่มบริ ษทั ได้มีการทาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อลด
ความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ ยในต่างประเทศไว้บางส่ วน ดังนั้นในกรณี ที่อตั ราดอกเบี้ ยปรั บตัวขึ้ นจะมี
ผลกระทบต่อบริ ษทั ในวงจากัด
4. ความเสี่ยงจาการทีบ่ ริษัท ไม่ สามารถปฏิบัตติ ามสัญญาเงินกู้กบั สถาบันทางการเงิน
สัญญาเงินกูท้ ี่บริ ษทั ได้เข้าทากับสถาบันการเงินนั้น มีการระบุขอ้ กาหนดบางประการ เช่น การดารงอัตราส่ วนทาง
การเงิน ซึ่งบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตาม อีกทั้งบริ ษทั อาจต้องได้รับความยินยอมจากผูใ้ ห้กกู้ ่อนที่จะดาเนินการหรื อเข้าทาธุรกรรม
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ใดๆ ที่กาหนดไว้ อันรวมไปถึงการก่อหนี้เพิ่มเติม การลดทุน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน การเพิ่มหรื อการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขแผนการใช้เงินทุน แผนการขยายกิจการ การให้การค้ าประกัน การควบรวมหรื อการเข้าซื้อบริ ษทั อื่น เป็ นต้น
ปั จจุบนั สัญญาเงินกูท้ ี่กลุ่มบริ ษทั ได้ทากับสถาบันการเงิน (สัญญาเงินกูม้ ีหลักประกัน) และต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
บางประการตามที่กล่าวข้างต้นนั้น มีเพียงสัญญาเงินกูเ้ พื่อซื้อเรื อ ภายใต้ SLM เท่านั้น โดย SLM จะต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
ที่กาหนด เช่น การดารงอัตราส่วนทางการเงิน เป็ นต้น อีกทั้ง SLM อาจต้องได้รับความยินยอมจากผูใ้ ห้กกู้ ่อนที่จะดาเนิ นการ
หรื อเข้าทาธุรกรรมใดๆ ที่กาหนดไว้
5. ความเสี่ยงจากภาระหนีก้ บั สถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีหนี้สถาบันการเงินทั้งหมดเท่ากับ 7,301 ล้านบาท เป็ นหนี้ ที่มีหลักประกันเท่ากับ
2,312 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 6.46 ของสิ นทรัพย์รวม ส่ วนหนี้ สถาบันการเงินที่เหลือเป็ นหนี้ ระยะสั้น จะเห็นได้วา่ บริ ษทั มี
หนี้ สินที่ มีหลักประกันน้อยกว่าสิ นทรั พย์รวมมาก ดังนั้นบริ ษทั เห็ นว่าหากเกิ ดเหตุการณ์ ที่มีความจาเป็ นที่ บริ ษทั ต้องขาย
ทรัพย์สินเพื่อชาระหนี้ บริ ษทั จะมีกระแสเงินสดเหลือเพียงพอต่อการชาระหนี้ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ กู้
1.3.3

ความเสี่ยงด้ านการบริหารจัดการ
1. ความเสี่ยงจากกรณีทมี่ กี ลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถือหุ้นมากกว่ าร้ อยละ 75
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มวีรบวรพงศ์เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นใหญ่ในบริ ษทั ในสัดส่ วนร้อยละ 61.29 ของทุนจด
ทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว ซึ่งทาให้กลุ่มวีรบวรพงศ์มีอานาจในการควบคุมบริ ษทั และมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจของบริ ษทั ใน
ทุกเรื่ องที่ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ยกเว้นเรื่ องที่กฎหมายหรื อข้อบังคับบริ ษทั กาหนดให้ตอ้ งได้รับเสี ยง
ส่วน 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนั้นผูถ้ ือหุ ้นรายอื่นของบริ ษทั จึงมีความเสี่ ยงจากการที่ไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสี ยง
เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ ใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้แต่งตั้งกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารจานวน 3 ท่าน โดยเป็ นกรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบจานวน 3 ท่าน จากจานวนกรรมการบริ ษทั ทั้งหมด 8 ท่าน เพื่อทาหน้าที่ถ่วงดุลอานาจในการบริ หาร กลัน่ กรองวาระ
ที่จะเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา รวมทั้งตรวจสอบการทางานของกรรมการและผูบ้ ริ หารที่เป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ดว้ ย
2. ความเสี่ยงจากการได้ รับผลกระทบจากการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่ อย
ผลการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั นอกจากจะขึ้นอยู่กบั ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั แล้ว ยังขึ้นอยูก่ บั ผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยด้วย ซึ่ งหากบริ ษทั ย่อยประสบปั ญหาในการดาเนิ นงานก็จะส่ งผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ในงบการเงินรวม ซึ่งบริ ษทั ได้กาหนดมาตรการในการกาหนดนโยบายการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ในเครื อ
เพื่อควบคุมและตรวจสอบการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ในเครื อ รวมทั้งการส่ งตัวแทนของบริ ษทั เข้าไปเป็ น
กรรมการในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ในเครื อเพื่อกาหนดนโยบายและรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มบริ ษทั มี
การดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลไปสู่การบริ หารจัดการต้นทุนให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และการดาเนิ นงานให้
มีประสิ ทธิภาพสูงสุด
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1.4

สินทรัพย์ ทใี่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ

1.4.1 สินทรัพย์ ทใี่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจมีมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่ อมราคาสะสมเท่ากับ
16,666.29 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภท/ ลักษณะทรัพย์ สิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ที่ดิน
อาคารระบบสาธารณูปโภคและส่วน
ปรับปรุ งที่ดิน
คลังสถานีบรรจุ บริ การ และอุปกรณ์เก็บ
ก๊าซและน้ ามัน
เรื อบรรทุกก๊าซ
ถังบรรจุก๊าซ
เครื่ องจักรและเครื่ องมือในโรงงาน
ยานพาหนะ
เครื่ องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน
งานระหว่างก่อสร้าง
รวมทรัพย์ สิน

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์
เจ้าของ

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
(ล้ านบาท)
4,407.19

เจ้าของ
เจ้าของ

3,138.22
1,454.23

เจ้าของ

3,104.91

เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ

2,306.44
770.79
601.52
267.29
615.70
16,666.29

ส่ วนที่ 1.4 สิ นทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ – หน้าที่ 99

ภาระผูกพัน
-

เรื อ 9 ลาเป็ นหลักประกันในการ
กูย้ มื เงิน
-

-

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

รายละเอียดทีด่ นิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัททีถ่ อื กรรมสิทธิ์
SGP
SGP
SGP
SGP
SGP
SGP
SGP
SGP
SGP
SGP
SGP
SGP
SGP
SGP
SGP
SGP
SGP
SGP
SGP
SGP
SGP
SGP
SGP
SGP
SGP
SGP
SGP
SGP
SGP
SGP
SGP

เนือ้ ที่
ไร่ – งาน – ตรว.
26 ไร่ 3 งาน 83 ตรว.
1 ไร่ 1 งาน 94 ตรว.
15 ไร่
177ไร่ 2 งาน 189 ตรว.
1 ไร่ 2 งาน 60 ตรว.
4 ไร่ 58 ตรว.
2 ไร่
22 ไร่ 3 งาน 96 ตรว.
11 ไร่ 59 ตรว.
3 ไร่ 2 งาน 7.41 ตรว.
1 ไร่ 3 งาน 99 ตรว.
2 งาน 64.8 ตรว.
3 งาน 18 ตรว.
1 ไร่ 1 งาน 11 ตรว.
2 งาน 99.4 ตรว.
4 ไร่ 4 ตรว.
1 ไร่
1 งาน 72 ตรว.
9 ไร่
10 ไร่ 1 งาน 42 ตรว.
3 งาน 67 ตรว.
90ไร่ 2 งาน 309 ตรว.
3 งาน 54 ตรว.
1ไร่ 75 ตรว.
2ไร่ 93 ตรว.
14 ไร่ 86.5 ตรว.
3 ไร่ 1 งาน 92 3/10ตรว.
2 งาน 1 ตรว
2 ไร่ 800 ตรว.
1ไร่ 1งาน 50.375 ตรว.
1ไร่ 1งาน 66.525 ตรว

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
(ล้ านบาท)
89.00
16.10
12.75
115.90
33.00
99.48
52.80
96.60
13.40
10.10
2.00
68.80
57.20
63.88
49.40
3.40
8.00
32.68
3.78
195.00
73.40
1,302.90
18.80
59.40
52.30
22.35
20.73
15.16
0.32
41.03
19.80

วัตถุประสงค์
ภาระผูกพัน
การถือครอง
คลังก๊าซและโรงบรรจุก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ
คลังก๊าซและโรงบรรจุก๊าซ
คลังก๊าซและโรงบรรจุก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ
สถานีบริ การน้ ามัน
ท่าเรื อ คลังก๊าซและโรงบรรจุก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ
สถานีบริ การก๊าซ
สถานีบริ การก๊าซ
สถานีบริ การก๊าซ
สถานีบริ การก๊าซ
สถานีบริ การก๊าซ
สถานีบริ การก๊าซ
สถานีบริ การก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ
สถานีบริ การก๊าซ
ท่าเทียบเรื อ คลังก๊าซ
สถานีบริ การก๊าซ
สถานีบริ การก๊าซ
สถานีบริ การก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ
ท่าเทียบเรื อ คลังก๊าซ
ท่าเทียบเรื อ คลังก๊าซ
ไม่ได้ใช้งาน
สถานีบริ การ
โรงบรรจุก๊าซ
-
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บริษัททีถ่ อื กรรมสิทธิ์
SGP
SGP
SGP
UGP
UGP
UGP
UGP
UGP
UGP
UGP
UGP
UGP
UGP
UGP
UGP
UGP
UGP
SQS
SEEC
SNG
รวมทีด่ นิ

เนือ้ ที่
ไร่ – งาน – ตรว.
4ไร่ 5 ตร.ว.
2ไร่ 2 งาน 56.2 ตร.ว.
109 ไร่ 2 งาน 34.8 ตรว.
32 ไร่ 15 ตรว.
7 ไร่ 1 งาน 24 ตรว.
4 ไร่ 2 งาน 13.7 ตรว.
4 ไร่ 2 งาน 24 ตรว., 23 ตรว.
3 ไร่
20 ไร่ 99.2 ตรว.
3 ไร่ 1 งาน 75.4 ตรว.
5 ไร่ 15 ตรว.
15.5 ตรว.
1 งาน 44 ตรว.
3 ไร่ 3 งาน 91 ตรว.
1 ไร่ 2 งาน 34 ตรว.
3 ไร่ 3 งาน 24 ตรว.
4 ไร่ 3 งาน 56 ตรว.
5 ไร่ 2 งาน 2 ตรว. ,
10 ไร่ 14 ตรว.
394 ไร่ 2 งาน 84.8 ตรว.
44 ไร่ 1 งาน 79 2/10 ตารางวา

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
(ล้ านบาท)
164.80
24.03
555.47
216.30
42.40
9.00
18.28
2.46
44.50
27.50
17.60
0.39
0.70
5.97
3.23
5.26
6.97
111.90

วัตถุประสงค์
ภาระผูกพัน
การถือครอง
สถานีบริ การ
สถานีบริ การ
ยังมิได้ระบุวตั ถุประสงค์
โรงบรรจุก๊าซ
สถานีบริ การก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ
ท่าเรื อ คลังก๊าซและโรงบรรจุก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ
ไม่ได้ใช้งาน
อาคารที่พกั
โรงบรรจุก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ
โรงงานผลิตถังก๊าซและภาชนะ
บรรจุของเหลว
197.36 โรงงานผลิตเอทานอล
303.61 คลังก๊าซและโรงบรรจุก๊าซ
4,407.19
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อาคาร ระบบสาธารณูปโภคและส่ วนปรับปรุงทีด่ นิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประเภท/ ลักษณะทรัพย์ สิน
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ลักษณะกรรมสิทธิ์
(ล้ านบาท)
1. อาคาร/โรงบรรจุก๊าซ/ท่าเทียบ
679.40
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
เรื อ
(บางส่วนตั้งอยูบ่ นที่ดินเช่า)

วัตถุประสงค์
การถือครอง
เพื่อการดาเนินงาน

ภาระผูกพัน
-

2. อาคาร/โรงบรรจุก๊าซ/ท่าเทียบ
เรื อ
3.โรงงานผลิตถังก๊าซและภาชนะ
บรรจุของเหลว

97.16 บริ ษทั ย่อย UGP เป็ นเจ้าของ เพื่อการดาเนินงาน
(บางส่วนตั้งอยูบ่ นที่ดินเช่า)
22.25 บริ ษทั ย่อย SQS เป็ นเจ้าของ เพือ่ การดาเนินงาน

-

4. โรงงานผลิตเอทานอล

98.48 บริ ษทั ย่อย SEEC เป็ นเจ้าของ เพื่อการดาเนินงาน

-

5. ถ้ าเก็บก๊าซ/ท่าเทียบเรื อ/
รถบรรทุกก๊าซ/โรงบรรจุก๊าซ
6. อาคาร/โรงบรรจุก๊าซ
7. อาคาร/โรงบรรจุก๊าซ
8. ถ้ าเก็บก๊าซ /ท่าเทียบเรื อ / อาคาร
ควบคุม ซ่อมบารุ ง จ่ายก๊าซ /
อาคารสานักงาน
9. ส่วนปรับปรุ ง-สถานีบริ การ
น้ ามัน
10.อาคาร
รวมอาคารและส่ วนปรับปรุง

893.57

บริ ษทั ย่อย SOGEL เป็ น
เจ้าของ (ตั้งอยูบ่ นที่ดินเช่า)
15.15 บริ ษทั ย่อย SUPER GAS เป็ น
เจ้าของ (ตั้งอยูบ่ นที่ดินเช่า)
49.91 บริ ษทั ย่อย SINGGAS เป็ น
เจ้าของ (ตั้งอยูบ่ นที่ดินเช่า)
1,240.88 บริ ษทั ย่อย SINO เป็ นเจ้าของ
(ตั้งอยูบ่ นที่ดินเช่า)

-

เพื่อการดาเนินงาน

-

เพื่อการดาเนินงาน

-

เพื่อการดาเนินงาน

-

เพื่อการดาเนินงาน

-

2.03 บริ ษทั ย่อย SSW เป็ นเจ้าของ เพื่อการดาเนินงาน
(ตั้งอยูบ่ นที่ดินเช่า)
39.39 บริ ษทั ย่อย SNG เป็ นเจ้าของ ยังมิได้ระบุ
วัตถุประสงค์
3,138.22

-
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-

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

คลัง สถานีบรรจุ บริการ และอุปกรณ์ เก็บก๊ าซและนา้ มัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประเภท/ ลักษณะทรัพย์ สิน
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ลักษณะกรรมสิทธิ์
(ล้ านบาท)
1. คลัง สถานีบรรจุ บริ การ และอุปกรณ์
742.40 บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
เก็บก๊าซ
2. คลัง สถานีบรรจุ บริ การ และอุปกรณ์
444.37
บริ ษทั ย่อย UGP
เก็บก๊าซ
เป็ นเจ้าของ
3. คลัง สถานีบรรจุ บริ การ และอุปกรณ์
8.13 บริ ษทั ย่อย SUPER
เก็บก๊าซ
GAS เป็ นเจ้าของ
4. คลัง สถานีบรรจุ บริ การ และอุปกรณ์
4.31 บริ ษทั ย่อย SINO
เก็บก๊าซ
เป็ นเจ้าของ
5.. ถังก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ (Bulk)
134.99
บริ ษทั ย่อย LCR
เป็ นเจ้าของ
6. อุปกรณ์เก็บก๊าซ
18.57 บริ ษทั ย่อย SINGGAS
เป็ นเจ้าของ
7. สถานีบริ การ และอุปกรณ์เก็บน้ ามัน
101.46
บริ ษทั ย่อย SSW
เป็ นเจ้าของ
รวมคลัง สถานีบรรจุ บริการ และอุปกรณ์
1,454.23
เก็บก๊ าซและนา้ มัน
เรือบรรทุกก๊ าซ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประเภท/ ลักษณะทรัพย์ สิน

วัตถุประสงค์
ภาระผูกพัน
การถือครอง
เพื่อการดาเนินงาน
เพื่อการดาเนินงาน

-

เพื่อการดาเนินงาน

-

เพื่อการดาเนินงาน

-

เพื่อการดาเนินงาน

-

เพื่อการดาเนินงาน
เพื่อการดาเนินงาน

-

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
(ล้ านบาท)

ลักษณะกรรมสิทธิ์

วัตถุประสงค์
การถือครอง

ภาระผูกพัน

883.77

บริ ษทั ย่อย SLM
เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั ย่อย SLM
เป็ นเจ้าของ

เพื่อการดาเนินงาน

-

เพื่อการดาเนินงาน

หลักประกัน
การกูย้ มื

1. เรื อบรรทุกก๊าซ LPG 16 ลา และบรรทุก
แอมโมเนีย 3 ลา เรื อดัน-ลากจูง 1 ลา
2. เรื อบรรทุกก๊าซ LPG 9 ลา

2,221.14

รวมเรือบรรทุกก๊ าซ

3,104.91
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

ถังบรรจุก๊าซ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประเภท/ ลักษณะทรัพย์ สิน

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
(ล้ านบาท)
493.42
1,025.47
116.76
22.09
2.90
645.80
2,306.44

1. ถังบรรจุก๊าซ
2. ถังบรรจุก๊าซ
3. ถังบรรจุก๊าซ
4. ถังบรรจุกา๊ ซ
5. ถังบรรจุก๊าซ
6. ถังบรรจุก๊าซ

รวมถังบรรจุก๊าซ

ลักษณะกรรมสิทธิ์
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั ย่อย UGP เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั ย่อย SUPER GAS เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั ย่อย SINGGAS เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั ย่อย SINO เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั ย่อย MYGAZ เป็ นเจ้าของ

เครื่องจักรและเครื่องมือในโรงงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประเภท/ ลักษณะทรัพย์ สิน
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ลักษณะกรรมสิทธิ์
(ล้ านบาท)
1. เครื่ องจักรที่เกี่ยวกับการผลิตถังก๊าซและ
39.16 บริ ษทั ย่อย SQS เป็ นเจ้าของ
ภาชนะบรรจุของเหลว
2. เครื่ องจักรที่เกี่ยวกับการผลิตเอทานอล
3. เครื่ องจักรและอุปกรณ์ควบคุมที่เกี่ยวกับ
การรับจ่ายก๊าซ
4. เครื่ องจักรและอุปกรณ์ควบคุมที่เกี่ยวกับ
การรับจ่ายก๊าซ
รวมเครื่องจักรและเครื่องมือในโรงงาน
ยานพาหนะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประเภท/ ลักษณะทรัพย์ สิน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

กลุ่มขนส่ง
อื่นๆ
รวมยานพาหนะ

ภาระผูกพัน
-

ภาระผูกพัน
-

0.42 บริ ษทั ย่อย SEEC เป็ นเจ้าของ

-

655.06 บริ ษทั ย่อย SINO เป็ นเจ้าของ

-

76.15 บริ ษทั ย่อย MYGAZ เป็ นเจ้าของ

-

770.79

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ลักษณะกรรมสิทธิ์
(ล้ านบาท)
154.65 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย UGP, SINO,
SOGEL ,SINGGAS, MYGAZ
และ SUPER GAS เป็ นเจ้าของ
445.53 บริ ษทั ย่อย LCR, SLM เป็ นเจ้าของ
1.34 บริ ษทั ย่อย SQS, SEEC เป็ นเจ้าของ
601.52
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ภาระผูกพัน
-

-

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

อสังหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน-สุ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายละเอียดทีด่ นิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัททีถ่ อื กรรมสิทธิ์
เนือ้ ที่
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ไร่ – งาน – ตรว.
(ล้ านบาท)
SGP
14 ไร่ 3 งาน 14 ตรว.
37.00
SGP
6 ไร่ 90 ตรว.
14.30
SGP
11 ไร่ 1 งาน 49 ตรว.
7.20
SGP
5 ไร่ 2 งาน 86.1 ตรว.
6.00
SGP
4 ไร่ 2 งาน 95 ตรว.
4.70
SGP
8 ไร่ 3 งาน 95 ตรว.
6.30
SGP
2 ไร่ 1 งาน 73 ตรว.
6.80
SGP
4 ไร่ 76 ตรว.
2.00
SGP
3 ไร่ 82 ตรว.
4.80
SGP
3 ไร่ 2 งาน 20.2 ตรว.
6.60
SGP
4 ไร่ 87 ตรว.
8.40
UGP
69 ตรว.
0.48
UGP
3 ไร่ 2 งาน 77 ตรว.
0.45
UGP
8 ไร่ 1 งาน 35 ตรว.
4.60
UGP
12 ไร่ 3 งาน 27 ตรว.
4.16
รวมทีด่ นิ
113.79
อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประเภท/ ลักษณะทรัพย์ สิน
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
(ล้ านบาท)
1. คลังก๊าซ/โรงบรรจุก๊าซ/ สถานี
8.34
บริ การก๊าซ และอุปกรณ์
2. คลังก๊าซ/โรงบรรจุก๊าซ/ สถานี
บริ การก๊าซ และอุปกรณ์
รวมอาคาร และอุปกรณ์
รวมอสังหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุนสุ ทธิ

5.68

ลักษณะกรรมสิทธิ์
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั ย่อย UGP เป็ นเจ้าของ

14.02
127.81 ล้ านบาท
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วัตถุประสงค์
การถือครอง
ให้เช่า
ให้เช่า
ให้เช่า
ให้เช่า
ให้เช่า
ให้เช่า
ให้เช่า
ให้เช่า
ให้เช่า
ให้เช่า
ให้เช่า
ให้เช่า
ให้เช่า
ให้เช่า
ให้เช่า

วัตถุประสงค์
การถือครอง
ให้เช่า
ให้เช่า

ภาระผูกพัน
-

ภาระผูกพัน
-

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
สัญญาเช่ าทรัพย์ สินต่ างๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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.)

ค่ าเช่ าต่ อ(ตรม.) ค่ าเช่ าต่ อเดือน
(บาท)
(บาท)
จานวนปี ทีเ่ ช่ า

ระยะเวลาเช่ า
วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุ ดสัญญา
เช่ า
เช่ า
1 ก.ย. 61
31 ส.ค. 64

1.

SGP

ชั้น 6 ,36,37 อาคารเดอะพาลาเดียม 553
ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุ งเทพฯ

บริ ษทั เกรทไชน่า มิลเลน
เนียม(ไทยแลนด์) จากัด

3,689.88

350.00

1,291,458.00

3 ปี

2.

SGP

ชั้น 8 - 9 อาคารโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ ถนนดารง
รักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้ อมปราบ
ศัตรู พา่ ย กรุ งเทพฯ

บริ ษทั พรหมมหาราชพัฒนา
ที่ดิน จากัด

201.00
(ใช้เก็บ
เอกสาร)

350.00

70,350.00

รายเดือน

1 ม.ค. 55

3.

UGP

ชั้น 6,38 อาคารเดอะพาลาเดียม 553 ถนน
ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุ งเทพฯ

บริ ษทั เกรทไชน่า มิลเลน
เนียม(ไทยแลนด์) จากัด

3,588.80

350.00

1,256,080

3 ปี

1 ก.ย. 61

31 ธ.ค. 55
(หลังจากสิ้นสุด
สัญญาจ่ายค่าเช่า
เป็ นรายเดือน)
31 ส.ค. 64

4.

UGP

ชั้น6 A และชั้น 9 อาคารโบ๊เบ๊ทาวเวอร์
ถนนดารงรักษ์ เขตป้ อมปราบศัตรู พา่ ย
กรุ งเทพฯ

บริ ษทั พรหมมหาราชพัฒนา
ที่ดิน จากัด

135
(ใช้เก็บ
เอกสาร)

350.00

47,250.00

1 ปี

1 ม.ค. 62

31 ธ.ค. 62
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
สัญญาเช่าอาคารเพื่อเป็ นสานักงาน (ต่อ)

ลาดับ

ผู้เช่ า

ทีต่ ้งั

ผู้ให้ เช่ า

5.

UGP

ชั้น 7 อาคารโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ ถนนดารงรักษ์
เขตป้ อมปราบศัตรู พา่ ย กรุ งเทพฯ

บริ ษทั พรหมมหาราชพัฒนา
ที่ดิน จากัด

6.

LCR

ชั้น 6 อาคารเดอะพาลาเดียม เลขที่ 553 ถ. ราช บริ ษทั เกรทไชน่า มิลเลน
ปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ เนียม (ไทยแลนด์) จากัด

7.

LCR

ชั้น 7 อาคารโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ ถนนดารงรักษ์
แขวงคลองมหานาค เขตป้ อมปราบศรัตรู พา่ ย
กรุ งเทพฯ

8.

SLM

ชั้น 6 อาคารเดอะพาลาเดียม เลขที่ 553 ถ. ราช บริ ษทั เกรทไชน่า มิลเลน
ปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ เนียม(ไทยแลนด์) จากัด

9.

SLM

ชั้น 10 อาคารโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ ถนนดารงรักษ์
แขวงคลองมหานาค เขตป้ อมปราบศรัตรู พา่ ย
กรุ งเทพฯ

บริ ษทั พรหมมหาราชพัฒนา
ที่ดิน จากัด

บริ ษทั พรหมมหาราชพัฒนา
ที่ดิน จากัด

พืน้ ที่
(ตรม.)

ค่ าเช่ าต่ อ(ตรม.) ค่ าเช่ าต่ อเดือน
(บาท)
(บาท)
จานวนปี ทีเ่ ช่ า

ระยะเวลาเช่ า
วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุ ดสัญญา
เช่ า
เช่ า
1 ม.ค. 62
31 ธ.ค. 62

435.43
(ใช้เก็บ
เอกสาร)
884.84

229.66

100,000.00

1 ปี

350.00

309,694.00

3 ปี

1 ก.ย.61

31 ส.ค.64

53

350.00

18,550.00

3 ปี

1 มี.ค.59

29 ก.พ.62

884.84

350.00

309,694.00

3 ปี

1 ก.ย.61

31 ส.ค.64

53

350.00

18,550.00

1 ปี

1 ม.ค. 62

31 ธ.ค. 62
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
สัญญาเช่าที่ดิน และที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการเช่าทรัพย์สินประเภทที่ดินเปล่า จานวน 40 แห่ง และเช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและอุปกรณ์ จานวน 4 แห่ง เพื่อก่อสร้างโรงบรรจุก๊าซ LPG หรื อสถานีบริ การ
ก๊าซ LPG หรื อสถานีบริ การ จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลาดับ

ผู้เช่ า

1.

SGP

2.

SGP

3.

SGP

4.

SGP

5.

SGP

6.

SGP

7.

SGP

ทีต่ ้งั
ปั๊ มกรุ งเกษม
กรุ งเกษม เขตสาเพ็ง กรุ งเทพฯ
ปั๊ มปิ่ นเกล้า
บางบาหรุ เขตบางพลัด กรุ งเทพฯ
โรงบรรจุบางน้ าจืด
ต.บางน้ าจืด อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สุมทรสาคร
คลังชลบุรี
ต. บ้านสวน อ. เมือง จ.ชลบุรี
คลังฯ สาธุประดิษฐ์
แขวงบางโพงพาง เขตยานาวา
กรุ งเทพฯ
ปั๊ มหาดใหญ่
ต. คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา
ปั้ ม อ.เมือง จ.ชลบุรี
ต. ห้วยกระปิ อ.เมือง จ. ชลบุรี

ระยะเวลาเช่ า
วันเริ่มสัญญาเช่ า
วันสิ้นสุ ดสัญญาเช่ า
1 ก.ค. 59
30 มิ.ย. 62

สถานีบริ การก๊าซ

พืน้ ที่
(ไร่ )
0-2-16

ค่ าเช่ าต่ อเดือน
(บาท)
80,000.00

จานวนปี ทีเ่ ช่ า
3 ปี

สถานีบริ การก๊าซ

0-0-167

83,333.33

3 ปี

12 ก.ค. 60

12 ก.ค. 63

โรงบรรจุก๊าซ

4-1-65

95,000.00 –135,000.00

20 ปี

1 ก.พ. 56

31 ม.ค. 76

คลังก๊าซ

2-3-37

6,000.00 -7,000.00

13 ปี

3 มี.ค. 51

3 มี.ค 64

ท่าเรื อ คลังก๊าซและโรง
บรรจุก๊าซ

9-3-17

416,666.67

3 ปี

1 ม.ค. 60

31 ธ.ค. 62

สถานีบริ การก๊าซ

2-0-0

36,000.00

3 ปี

1 ม.ค. 60

31 ธ.ค.62

สถานีบริ การก๊าซ

2-2-24

35,000.00 – 40,000.00

10 ปี

27 ก.ค. 59

26 ก.ค. 69

ดาเนินธุรกิจ
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
สัญญาเช่าที่ดิน และที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง (ต่อ)
ลาดับ

ผู้เช่ า

8.

SGP

9.

SGP

10.

SGP

11.

SGP

12.

SGP

13.

SGP

14.

SGP

จานวนปี ทีเ่ ช่ า
10 ปี

ระยะเวลาเช่ า
วันเริ่มสัญญาเช่ า
6 พ.ค. 58

วันสิ้นสุ ดสัญญาเช่ า
3 พ.ค. 68

20,000.00

7 ปี 4 เดือน

4 เม.ย. 55

13 ส.ค. 62

0-3-83

120,000.00-126,000.00

8 ปี

17 ส.ค.58

16 ส.ค. 66

สถานีบริ การก๊าซ

1-0-4

130,000.00 - 143,000.00

10 ปี 4 เดือน

27 ม.ค.54

26 พ.ค 64

โรงบรรจุก๊าซ

3

30,000.00 – 83,805.36

25 ปี

14 ก.ค. 54

13 ก.ค. 79

สถานีบริ การก๊าซ

2-1-65

70,000.00

1 ปี

15 ก.ค. 61

14 ก.ค. 62

สถานีบริ การก๊าซ

1-0-68

200,000.00 – 255,256.31

19 ปี

1 ต.ค 53

30 ก.ย 72

สถานีบริ การก๊าซ

พืน้ ที่
(ไร่ )
1-3-40

ค่ าเช่ าต่ อเดือน
(บาท)
65,000.00-71,000.00

สถานีบริ การก๊าซ

1-0-2

สถานีบริ การก๊าซ

ทีต่ ้งั

ดาเนินธุรกิจ

ปั๊ มหนองแขม
หลักสอง เขตหนองแขม กรุ งเทพฯ
ปั๊ มพัทยากลาง
ต.หนองปรื อ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ปั๊ มเจริ ญนคร
บางลาภูล่าง เขตคลองสาน กรุ งเทพฯ
ปั้ มรามอินทรา
ต.วังทองหลาง อ.บางกะปิ จ.กรุ งเทพฯ
โรงบรรจุสมุทรสาคร (เมืองใหม่)
ต.คลองกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ปั๊ มดอนเมือง
ต.สายไหม อ.บางเขน กรุ งเทพฯ
ปั้ มรัชดา (อัยการ)
สานักงานอัยการสูงสุด อาคารถนน
รัชดาภิเษก กรุ งเทพฯ
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
สัญญาเช่าที่ดิน และที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง (ต่อ)
ลาดับ

ผู้เช่ า

15.

SGP

16.

SGP

17.

SGP

18.

SGP

19.

SGP

20.

SGP

21.

SGP

22.

SGP

ทีต่ ้งั
ปั้ มบายพาส สระบุรี
ตาบลกุดนกเปล้า อ.เมือง 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 มปากเกร็ ด
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี
ปั๊ มกิ่งแก้ว
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ปั๊ มประชาอุทิศ ต.ราษฎร์บูรณะ
อ.ราษฎร์บูรณะ กรุ งเทพฯ
ปั๊ มสุขาภิบาล 5 ต.คลองหาวาสายล่าง
ฝั่งใต้ อ.บางเขน กรุ งเทพฯ

จานวนปี ทีเ่ ช่ า
10 ปี 3 เดือน

ระยะเวลาเช่ า
วันเริ่มสัญญาเช่ า
4 ต.ค. 55

วันสิ้นสุ ดสัญญาเช่ า
4 ม.ค. 66

20 ปี 5 เดือน

22 เม.ย.57

21 ส.ค.77

17 ปี 3 เดือน

22 มิ.ย.60

21 ก.ย.77

10 ปี

11 ก.พ. 56

11 ก.พ. 66

80,000.00 - 100,000.00

10 ปี

1 ต.ค. 55

30 ก.ย. 65

50,000.00 - 70,000.00
(รวมอุปกรณ์)
100,000.00 - 161,051.00

10 ปี

22 ม.ค. 58

21 ม.ค. 68

18 ปี 8 เดือน

12 ก.พ. 58

31 ต.ค. 76

60,000.00 - 80,000.00

10 ปี 3 เดือน

14 มี.ค. 56

13 มิ.ย. 66

80,000.00

3 ปี

15 พ.ย. 59

14 พ.ย. 62

พืน้ ที่
(ไร่ )
1-2-24

ค่ าเช่ าต่ อเดือน
(บาท)
23,438.00 - 39,062.00

สถานีบริ การก๊าซ,โรงอัด
บรรจุก๊าซ
สถานีบริ การน้ ามัน

2-1-86.37

สถานีบริ การก๊าซ

0-2-55

40,000.00 - 60,000.00
(5 เดือนสุดท้ายยกเว้นค่าเช่า)
8,333.33
(3 เดือนสุดท้ายยกเว้นค่าเช่า)
25,000.00

สถานีบริ การก๊าซ

2-0-0

สถานีบริ การก๊าซ

1-1-85

สถานีบริ การก๊าซ

1-3-38

สถานีบริ การก๊าซ

1-0-9 และ
0-3-73
1-1-78

ดาเนินธุรกิจ
สถานีบริ การก๊าซ

สถานีบริ การก๊าซ

0-0-100
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
สัญญาเช่าที่ดิน และที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง (ต่อ)
ลาดับ

ผู้เช่ า

23.

SGP

24.

SGP

25.

SGP

26.

SGP

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

UGP
UGP
UGP
UGP
UGP
UGP
UGP
UGP
UGP

ทีต่ ้งั
ปั๊ มห้วยกะปิ ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง
จ.ชลบุรี
ปั้ มบายพาสสระบุรี (ขาเข้า)
ต.หนองกุดเปล้า อ.เมือง จ.สระบุรี
ปั๊ มเทพารักษ์
ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.
สมุทรปราการ
ปั๊ มนครสวรรค์
ต.กลางแดด อ.เมือง จ.นครสวรรค์
จ. ฉะเชิงเทรา
จ. ฉะเชิงเทรา
จ. ฉะเชิงเทรา
พระประแดง จ. สมุทรปราการ
พระประแดง จ. สมุทรปราการ
พระประแดง จ. สมุทรปราการ
หาดใหญ่ จ.สงขลา
จ.นครสวรรค์
จ.นครสวรรค์

จานวนปี ทีเ่ ช่ า
5 ปี

ระยะเวลาเช่ า
วันเริ่มสัญญาเช่ า
1 ธ.ค.61

วันสิ้นสุ ดสัญญาเช่ า
30 พ.ย.66

40,000.00-60,000.00

15 ปี

1 เม.ย.61

31 มี.ค.76

0-3-99.10

80,000

3 ปี

1 ธ.ค.61

30 พ.ย.64

สถานีบริ การก๊าซ

3-0-50

17,500

11 เดือน 4 วัน

15 มี.ค.61

19 ก.พ.62

สถานีเติมแก๊ส
ยังไม่ได้ดาเนินการใดๆ
สถานีรถบรรทุกก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ

8-1-55
10-2-07
20-1-15
1-0-42
2-0-75
0-1-72
5-0-87
0-2-31
4-0-0

110,000.00
16,281.17
422,295.78
25,347.00
42,247.00
8,449.00
58,344.30
5,000.00
30,000.00

3 ปี
1 ปี
3 ปี
15 ปี
15 ปี
15 ปี
10 ปี
10 ปี
10 ปี

1 เม.ย. 60
1 ม.ค. 62
15 มิ.ย.60
1 ม.ค. 50
1 ม.ค. 50
1 ม.ค. 50
1 ธ.ค. 52
9 ธ.ค. 53
9 ธ.ค. 53

31 มี.ค. 63
31 ธ.ค. 62
15 มิ.ย.63
31 ธ.ค. 64
31 ธ.ค. 64
31 ธ.ค. 64
30 พ.ย.62
8 ธ.ค. 63
8 ธ.ค. 63

ดาเนินธุรกิจ
สถานีบริ การก๊าซ
สถานีบริ การก๊าซ,สถานี
บริ การน้ ามัน
สถานีบริ การก๊าซ

พืน้ ที่
(ไร่ )
1-2-94 และ
2-0-19
5-0-0

ค่ าเช่ าต่ อเดือน
(บาท)
110,000.00
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
สัญญาเช่าที่ดิน และที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง (ต่อ)

จานวนปี ทีเ่ ช่ า
1 ปี
1 ปี
3 ปี
3 ปี

ระยะเวลาเช่ า
วันเริ่มสัญญาเช่ า
1 ม.ค. 62
1 ม.ค. 62
15 มิ.ย. 61
15 มิ.ย.61

วันสิ้นสุ ดสัญญาเช่ า
31 ธ.ค. 62
31 ธ.ค. 62
14 มิ.ย.64
14 มิ.ย.64

27,777.77

15 ปี

7 เม.ย. 59

6 เม.ย.74

1-2-36

27,777.77

15 ปี

7 เม.ย. 59

6 เม.ย.74

โรงบรรจุก๊าซ

1-2-40

27,777.77

15 ปี

7 เม.ย. 59

6 เม.ย.74

โรงบรรจุก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ

1-1-72

35,000.00
15,000.00
35,000.00
15,000.00

3 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี

1 ก.ย. 61
1 ก.ย. 61
1 พ.ย. 61
1 พ.ย. 61

31 ส.ค. 64
31 ส.ค. 64
31 ต.ค. 64
31 ต.ค. 64

30 มี.ค.59
19 ก.ค.69

18 ก.ค.69
18 ก.ค.79

พืน้ ที่
(ไร่ )
5-0-62
1,400 ตรม.
2-0-6

ค่ าเช่ าต่ อเดือน
(บาท)
30,682.58
68,177.08
10,000.00
30,000.00

โรงบรรจุก๊าซ

1-2-38

ต.ปากเพรี ยว จ.สระบุรี

โรงบรรจุก๊าซ

UGP

ต.ปากเพรี ยว จ.สระบุรี

42.

UGP

43.

UGP

44.

SSW

อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ (ที่ดิน, อาคาร)
อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ (อุปกรณ์)
จ.นครปฐม (ที่ดิน,อาคาร)
จ.นครปฐม (อุปกรณ์)
ปั๊ มบางจาก – สาขาบางปะอิน
63 หมู่ 4 ต.คลองจิก อ.พระนครศรี ฯ
จ.พระนครศรี อยุธยา

ลาดับ

ผู้เช่ า

ทีต่ ้งั

ดาเนินธุรกิจ

36.
37.
38.

UGP
UGP
UGP

อ.ยานนาวา
อ.ยานนาวา
จ.กระบี่ (ที่ดิน)
จ.กระบี่ (อาคาร และ อุปกรณ์)

ให้เช่า
ให้เช่า
โรงบรรจุก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซ

39.

UGP

ต.ปากเพรี ยว จ.สระบุรี

40.

UGP

41.

สถานีบริ การน้ ามัน

2,322 ตรม.

3-2-77

50,000.00 - 55,000.00
10ปี 3เดือน 18วัน
110,333.33
10 ปี
(ที่ดิน พร้อมสิ่ งปลูกสร้าง)
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

1.4.2

การควบคุมดูแลบริษัทย่ อย

บริ ษทั ได้จดั ส่งตัวแทนของบริ ษทั เพื่อเข้าไปเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เพื่อทาหน้าที่กาหนดนโยบายการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ย่อยให้สอดคล้องกับแผนการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษทั และเนื่ องจากบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ของ UGP ในสัดส่ วนร้อยละ 99.59 และเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ของ LCR ในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 จึงทาให้บริ ษทั สามารถกาหนดกรรมการของ
บริ ษทั ย่อยทั้งสองได้ท้ งั คณะ โดยปั จจุบนั กรรมการอิสระของบริ ษทั จานวน 3 ท่าน ได้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระใน UGP เช่นเดียวกัน

1.4.3

นโยบายการลงทุน

บริ ษทั มีนโยบายลงทุนในกิจการที่ดาเนิ นธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และเอื้อประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั เพื่อเป็ นการเสริ มศักยภาพในการดาเนิ นธุรกิจและการแข่งขัน โดยการ
ลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั จะควบคุมหรื อกาหนดนโยบายการบริ หาร ตลอดจนการส่งตัวแทนเข้าร่ วมเป็ นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุน้ และเข้าร่ วมประชุมในฐานะผูถ้ ือหุน้ โดยผูแ้ ทนของ
บริ ษทั มีหน้าที่ออกเสี ยงในที่ประชุมตามแนวทางหรื อทิศทางที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาไว้
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1.5 ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมาย ซึ่ งอาจก่อให้เกิดผลเสี ยหายต่อบริ ษทั สู งกว่าร้อยละ 5 ของ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ และไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจอย่างมีนยั สาคัญ

ส่ วนที่ 1.5 ข้อพิพาททางกฎหมาย - หน้า 114

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

1.6 ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสำคัญอืน่
ชื่อบริ ษทั
ประกอบธุรกิจหลัก

:
:

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”)
1) ธุรกิจค้าก๊าซปิ โตรเลียมเหลว แอมโมเนียและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น
2) ธุรกิจขนส่งก๊าซปิ โตรเลียมเหลวและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่น
3) ธุรกิจผลิตและจาหน่ายถังก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
4) ธุรกิจผลิตและจาหน่ายเอทานอล
5) ธุรกิจค้าปลีกน้ ามัน
6) ธุรกิจให้บริ การท่าเรื อคอนเทนเนอร์
7) ธุรกิจที่ดาเนินกิจการแบบร่ วมค้า (JOINT VENTURE)
8) ธุรกิจก๊าซปิ โตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติ และก๊าซธรรมชาติเหลว

ที่ต้ งั สานักงานใหญ่

:

เลขทะเบียนบริ ษทั
โทรศัพท์
โทรสาร
Homepage
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ
มูลค่าที่ตราไว้
ทุนเรี ยกชาระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:

553 อาคารเดอะพาลาเดียม ชั้น 30 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุ งเทพมหานคร 10400
0107548000650
02 – 120 – 9999
02 – 250 – 6008
www.siamgas.com
918,931,500 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
1,837,863,000 หุน้
0.50 บาท
918,931,500 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

(ก) นายทะเบียน
ชื่อ
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
(662) 009-9000
(662) 009-9991

(ข) ผูด้ ูแลผลประโยชน์
- ไม่มี –
(ค) บริ ษทั ผูส้ อบบัญชี
ชื่อ
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
ที่อยู่
179/74-80 อาคารบางกอกซิต้ ีทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร
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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
(จ) สถาบันการเงินที่ติดต่อประจา
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
35 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110
ธนาคาร ยูโอบี จากัด (มหาชน)
191 ถนนสาทรใต้ กรุ งเทพมหานคร 10120
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
2.1 ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
2.1.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้วเท่ากับ 918,931,500 บาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญ
จานวน 1,837,863,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
2.1.2 ผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 21 สิ งหาคม 2561 ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั มีดงั นี้
ลาดับที่

รายชื่อผู้ถือหุ้น

1

กลุ่มตระกูลวีรบวรพงศ์
นายวรวิทย์
วีรบวรพงศ์
นายศุภชัย
วีรบวรพงศ์
นางพัชรา
วีรบวรพงศ์
นางสาวพัชราวดี วีรบวรพงศ์
รวมจานวนหุ้นทีถ่ ือโดยตระกูลวีรบวรพงศ์
UOB KAYHIAN PRIVATE LIMITED
บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT
นางสาววรางคณา กมลทิพย์
นายสุนทร
ด่านเฉลิมนนท์
นายชวลิต
วิสราญกุล
น.ส. พิชญั ญา
กัญจนาภรณ์
SE ASIA (TYPE B) NOMINEE LLC
รวม

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

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส่ วนที่ 2.1 ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้ - หน้าที่ 1

จานวนหุ้น
883,763,198
102,742,000
100,000,000
40,000,000
1,126,505,198
158,016,000
103,964,844
14,442,590
14,403,000
13,263,000
12,470,000
11,126,500
10,084,000
9,591,700
1,473,866,832

ร้ อยละ
48.09
5.59
5.44
2.18
61.29
8.60
5.66
0.79
0.78
0.72
0.68
0.61
0.55
0.52
80.19
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2.1.3

การออกหลักทรัพย์ อนื่
ก)
หุน้ กู้

ครั้งที่ 1: มูลค่ าหุ้นกู้รวม 3,000.0 ล้ านบาท อันดับความน่ าเชื่อถือหุ้นกู้ระดับ BBB (โดยทริสเรทติง้ ณ วันออกหุ้นกู้)
ประเภทของหุ้นกู้ :
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
วันทีเ่ สนอขาย
:
วันที่ 28-29 มกราคม 2559 สาหรับผูจ้ องซื้ อซึ่ งเป็ นผูล้ งทุนสถาบันและ/หรื อผูล้ งทุนทัว่ ไปซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นกูข้ อง
บริ ษทั สยามแก๊สแอนด์ปิโตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 3 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (หุ ้นกูช้ ุด SGP
162A)
วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2559 สาหรับผูจ้ องซื้อซึ่งเป็ นผูล้ งทุนสถาบันและ/หรื อผูล้ งทุนทัว่ ไปไม่วา่ จะเป็ นหรื อไม่เป็ นผู ้
ถือหุน้ กูช้ ุด SGP162A
หุน้ กูอ้ ายุ 3 ปี

ดอกเบี้ย ปี ที่ 1-3

4.30% ต่อปี

วันที่ครบกาหนด

3 ก.พ. 2562

ครั้งที่ 2: มูลค่ าหุ้นกู้รวม 2,000.0 ล้ านบาท อันดับความน่ าเชื่อถือหุ้นกู้ระดับ BBB (โดยทริสเรทติง้ ณ วันออกหุ้นกู้)
ประเภทของหุ้นกู้ :
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
วันทีเ่ สนอขาย :
วันที่ 23-25 มกราคม 2560 สาหรับผูจ้ องซื้อซึ่งเป็ นผูล้ งทุนสถาบันและ/หรื อผูล้ งทุนทัว่ ไป
หุน้ กูอ้ ายุ 3 ปี

ดอกเบี้ย ปี ที่ 1-3

3.95% ต่อปี

วันที่ครบกาหนด

26 ม.ค. 2563

ครั้งที่ 3: มูลค่ าหุ้นกู้รวม 2,000.0 ล้ านบาท อันดับความน่ าเชื่อถือหุ้นกู้ระดับ A (โดยทริสเรทติง้ ณ วันออกหุ้นกู้)
ประเภทของหุ้นกู้ :
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ มีผคู ้ ้ าประกันบางส่วน(ร้อยละ 85) และมีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
วันทีเ่ สนอขาย :
วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561 สาหรับผูจ้ องซื้อซึ่งเป็ นผูล้ งทุนสถาบันและ/หรื อผูล้ งทุนรายใหญ่
หุน้ กูอ้ ายุ 5 ปี

ดอกเบี้ย ปี ที่ 1-5

3.03% ต่อปี

วันที่ครบกาหนด

28 ก.พ. 2566

ครั้งที่ 4: มูลค่ าหุ้นกู้รวม 2,000.0 ล้ านบาท อันดับความน่ าเชื่อถือหุ้นกู้ระดับ A (โดยทริสเรทติง้ ณ วันออกหุ้นกู้)
ประเภทของหุ้นกู้ :
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ มีผคู ้ าประกันบางส่วน(ร้อยละ 70) และมีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
วันทีเ่ สนอขาย :
วันที่ 4-6 ธันวาคม 2561 สาหรับผูจ้ องซื้อซึ่งเป็ นผูล้ งทุนสถาบันและ/หรื อผูล้ งทุนรายใหญ่
ส่ วนที่ 2.1 ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้ - หน้าที่ 2
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หุน้ กูอ้ ายุ 5 ปี

ดอกเบี้ย ปี ที่ 1-5

3.85% ต่อปี

วันที่ครบกาหนด

7 ธ.ค. 2566

ข) ตัว๋ แลกเงินระยะสั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน) ไม่มียอดคงค้างของตัว๋
แลกเงินระยะสั้น
2.1.4

นโยบายการจ่ ายเงินปันผล

บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
ของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริ ษทั อาจกาหนดให้มีการจ่ายเงินปั นผลในอัตราน้อย
กว่าที่กาหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยูก่ บั ผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจาเป็ นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนใน
การดาเนินงาน การขยายธุรกิจ และปั จจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริ หารงานของบริ ษทั ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อผู ้
ถือหุน้ ของบริ ษทั เห็นสมควร

ส่ วนที่ 2.1 ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้ - หน้าที่ 3
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2.2
2.2.1

โครงสร้ างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย คณะกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ
บริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษ ัท และผู ้บ ริ ห ารของบริ ษ ัท เป็ นผู ้ท รงคุ ณ วุฒิ ที่ มี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ว นตาม มาตรา 68 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่ องการขออนุญาต
และการอนุ ญาตให้เสนอขายหุ ้นที่ ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2559 ทุกประการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวน 8 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
1 นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์
ประธานกรรมการ
2 นางพัชรา วีรบวรพงศ์
กรรมการ
3 นายศุภชัย วีรบวรพงศ์
กรรมการ
4 นางสาวพัชราวดี วีรบวรพงศ์
กรรมการ
5 นายสมชาย กอประสพสุข
กรรมการ
6 นายวิโรจน์ คลังบุญครอง
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7 นายหาญ เชี่ยวชาญ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8 นางสุดจิต ทิวารี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางจินตณา กิ่งแก้ว เป็ นเลขานุการบริ ษทั
กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษทั คือ นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ นางพัชรา วีรบวรพงศ์ นายศุภชัย วีรบวรพงศ์
นางสาวพัชราวดี วีรบวรพงศ์ นายสมชาย กอประสพสุข สองในห้าท่านนี้ลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของ
บริ ษทั
รายละเอียดการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2560 และ ปี 2561
ชื่อ-สกุล
ปี 2560
จานวนครั้ง จานวนครั้งทีเ่ ข้ า
การประชุม ร่ วมการประชุม
1. นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์
5
4
2. นางพัชรา วีรบวรพงศ์
5
5
3. นายศุภชัย วีรบวรพงศ์
5
5
4. นางสาวพัชราวดี วีรบวรพงศ์*/
5
3
5. นายสมชาย กอประสพสุข
5
5
6. นายวิโรจน์ คลังบุญครอง
5
3
7. นายหาญ เชี่ยวชาญ
5
5
8. นางสุดจิต ทิวารี
5
5
ส่ วนที่ 2.2 โครงสร้างการจัดการ - หน้าที่ 4

ปี 2561
จานวนครั้ง จานวนครั้งทีเ่ ข้ า
การประชุม
ร่ วมการประชุม
5
5
5
5
5
5
5
4
5
3
5
5
5
4
5
5

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : */ นางสาวพัชราวดี วีรบวรพงศ์ ได้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 แทน นายสุทธิพงศ์
วสุวณิ ชพันธ์ ซึ่งถึงแก่กรรม โดยได้เข้าประชุมครบทั้งสามครั้งตั้งแต่เข้ารับตาแหน่ง

2.2.2

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริ ษทั ในการปฏิบตั ิหน้าที่
รับผิดชอบในการสอบทานคุ ณภาพและความน่ าเชื่ อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน ตลอดจน
กระบวนการรายงานทางการเงินของบริ ษทั
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติต่อวาระคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษทั โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
1. นายวิโรจน์ คลังบุญครอง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายหาญ เชี่ยวชาญ
กรรมการตรวจสอบ
3. นางสุดจิต ทิวารี */
กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางจันทิรา ศรี ม่วงพันธ์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : */ กรรมการตรวจสอบผูม้ ีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

2.2.3

1
2
3
4

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการบริ หารจานวน 4 ท่านดังต่อไปนี้
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์
ประธานกรรมการบริ หาร
นายศุภชัย วีรบวรพงศ์
กรรมการบริ หาร
นางพัชรา วีรบวรพงศ์
กรรมการบริ หาร
นางสาวพัชราวดี วีรบวรพงศ์
กรรมการบริ หาร

2.2.4

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงประกอบด้วยกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจานวน 11 ท่าน
ดังต่อไปนี้

1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ-สกุล
นายศุภชัย วีรบวรพงศ์
นางจินตณา กิ่งแก้ว
นายสมชาย กอประสพสุข
นายวินยั กระจ่างเย่า
นางวรรณสิ ริ ภคเมธาวี
นายวิรัตน์ จารุ ไชยกุล
นางปิ ยะฉัตร เวชชะ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
รองประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
8 นายชูสิทธิ์ ศรี สุบรรณ์
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
9 นายฐิติพงษ์ ชิตเดชะ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
10 นายอดิศร จักรแก้ว
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
11 นางสุพตั รา ศรี สุบรรณ์
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
โดยมี นายวัชระพงค์ จิตราภิรมย์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2.2.5

1
2
3
4
5

ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั มีท้ งั สิ้น 5 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
นายศุภชัย วีรบวรพงศ์
กรรมการผูจ้ ดั การ
นางสาวพัชราวดี วีรบวรพงศ์
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื้อ
นายอนุวฒั น์ ภู่สนั ติพงษ์
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย – การตลาด
นางจินตณา กิ่งแก้ว
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี/การเงิน/จัดหา
นายสมชาย กอประสพสุข
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายคลังสิ นค้า – โรงบรรจุก๊าซและจัดส่ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีโครงสร้างการบริ หารจัดการภายในบริ ษทั ดังนี้
คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริ หาร
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

กรรมการผูจ้ ดั การ
นายศุภชัย วีรบวรพงศ์

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายขายและการตลาด
นายอนุวฒั น์ ภู่สนั ติพงศ์

ผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายขาย
นายพิทยา นันทนรุ่ งเรื อง

2.2.6

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
คลังสิ นค้าและโรงอัดบรรจุ
นายสมชาย กอประสพสุ ข

ผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายวิศวกรรม
นายวินยั กระจ่างเย่า

ผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายอดิศร จักรแก้ว

ผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายก หมายและนิติกรรม
นายฐิติพงษ์ ชิดเดชะ

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายจัดซื้อ
นายสุ ทธิ พงศ์ วสุ วณิ ชพันธ์

ผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายจัดซื้อ
นายชูสิทธิ ศรี สุบรรณ์

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน / จัดหา
นางจินตณา กิ่งแก้ว

ผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
นางจินตณา กิ่งแก้ว รักษาการ

ผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายจัดหา
นางปิ ยะฉัตร เวชชะ

ผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
นางวรรณสิ ริ ภคเมธาวี

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางจินตณา กิ่งแก้ว ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 8 สิ งหาคม 2551
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2.2.7

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(ก) ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
 กรรมการ
ที่ ประชุ มสามัญของผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 กาหนดค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

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

ค่าตอบแทนรายปี
804,058
804,058
-

ทั้งนี้ บริ ษทั ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริ หารและคณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ค่าเบี้ยประชุม (บาท)

ปี 2560
กรรมการ

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

นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์
นางพัชรา วีรบวรพงศ์
นายศุภชัย วีรบวรพงศ์
นางสาวพัชราวดี วีรบวรพงศ์/1/
นายสมชาย กอประสพสุ ข
นายวิโรจน์ คลังบุญครอง2/
นายหาญ เชี่ยวชาญ2/
นางสุ ดจิต ทิวารี 2/
รวม

ปี 2561
กรรมการ
ตรวจสอบ

40,000
50,000
50,000
30,000
50,000

กรรมการ

กรรมการ
ตรวจสอบ

50,000
50,000
50,000
40,000
30,000

220,000

180,000
210,000
210,000
600,000

220,000

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

หมายเหตุ : 1/ นางสาวพัชราวดี วีรบวรพงศ์ ได้เข้าดารงตาแหน่งรองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื้อ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
แทน นายสุ ทธิพงศ์ วสุ วณิ ชพันธ์ ซึ่ งถึ งแก่กรรม
2/ บริ ษทั กาหนดค่าตอบแทนรายปี นอกเหนือจากเบี้ยประชุม ให้แก่กรรมการตรวจสอบท่านละ 804,058 บาท ในปี
2561
 ผู้บริหาร

ค่ าตอบแทน (บาท)

ปี 2560

ปี 2561

จานวน (คน)
- เงินเดือน
- โบนัส
- เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ

7

7

42,056,888
5,232,565
1,253,755
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44,830,110
10,796,836
1,283,272

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

ค่ าตอบแทน (บาท)

ปี 2560

110,250
48,653,458

- อื่นๆ
รวม

ปี 2561

108,000
57,018,218

(ข) ค่ าตอบแทนอืน่ ๆ
ไม่มี
2.2.8

บุคลากร
จานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 SGP และ UGP มีพนักงาน (ไม่รวมผูบ้ ริ หาร) จานวนทั้งสิ้น 1,111 คน
พนักงานของกลุ่มบริษัทย่ อยอืน่ ๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ย่อยรวมกันทั้งสิ้น 1,291 คน
ค่ าตอบแทนพนักงาน (ไม่ นับรวมผู้บริหาร)
ปี 2561 บริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานทั้งกลุ่มบริ ษทั จานวน 2,402 คน รวมเป็ นเงิน 793.61 ล้านบาท โดยเป็ น
ค่าตอบแทนในรู ปเงินเดือน
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพตั้งแต่เดือนเมษายน 2549 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่
พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทางานกับบริ ษทั ในระยะยาว ทั้งนี้ บริ ษทั ได้เริ่ มสมทบเงินเข้ากองทุนสารองเลี้ยง
ชีพให้แก่พนักงานตั้งแต่เดือนเมษายน 2549 โดยปั จจุบนั มี บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การไทยพาณิ ชย์ จากัด เป็ นผูจ้ ดั การ
กองทุน
นโยบายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานเนื่องจากพนักงานที่มีความรู ้ความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่งงานเป็ น
กลไกสาคัญในการนาความสาเร็ จมาสู่ องค์กรโดยรวม ดังนั้นบริ ษทั จึ งมีการดาเนิ นการที่ จะส่ งเสริ มให้พนักงานมี
ความรู ้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ เพื่อนาไปสู่ การปฏิ บตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยบริ ษทั มีการ
ฝึ กอบรมพนักงานในทุกระดับชั้นตามโครงการการฝึ กอบรมประจาปี หลายๆ โครงการ ซึ่ งจัดอย่างเป็ นระบบตาม
ระเบียบปฏิบตั ิการฝึ กอบรมพนักงานของบริ ษทั
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2.3

การกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ได้ดาเนินธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม สุจริ ต โปร่ งใส ยึดแนวปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการทุกคน ได้ยดึ ถือการปฏิบตั ิตามหลักการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน (Fiduciary
Duty) คือ 1.ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) 2. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต เพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ (Duty of loyalty) 3.ปฏิบตั ิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ
และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (Duty of Obedience) และ 4.มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่ งใส และ
ทันเวลา (Duty of Disclosure) เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั ผูล้ งทุน และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่ม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญต่อนโยบายการกากับดูแลกิจการมาโดยตลอด รวมทั้งมีการดาเนินงานด้านการ
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ดังที่บริ ษทั ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริ ต (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เพื่อให้บริ ษทั มีการปฏิบตั ิงานที่โปร่ งใส เป็ นที่ยอมรับของผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย คณะกรรมการ CAC ได้มีมติรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต
ของบริ ษทั โดยมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต เมื่อวันที่
9 มีนาคม 2560
2.3.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมายจากผูถ้ ือ
หุน้ ของบริ ษทั ให้ทาหน้าที่กากับดูแลบริ ษทั ให้มีการบริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและโปร่ งใส เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้เกิด
ขึ้นกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายและดาเนิ นธุรกิจโดยยึดถือปฏิ บตั ิตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี จึงได้กาหนดนโยบายการ
กากับดูแลกิจการที่ดีและถือเป็ นมาตรฐานการปฏิบตั ิสาหรับบริ ษทั ซึ่งครอบคลุมหลักการสาคัญ ดังต่อไปนี้
 การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย
 การปฏิ บัติหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษ ัท ในการกากับดูแลและการบริ หารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม รอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของบริ ษทั และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม ตลอดจนดูแลมิให้เกิดปั ญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่างๆ
 คณะกรรมการบริ ษทั มีบทบาทสาคัญร่ วมกับผูบ้ ริ หารในการกาหนดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สาคัญ
ของบริ ษ ัท ฯ รวมทั้ง การจัด โครงสร้ า งการบริ ห ารงานที่ ส อดคล้อ งและสั ม พัน ธ์ กัน อย่า งเป็ นธรรมระหว่า ง
คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และผูถ้ ื อหุ ้น และมี การวางแนวทางการบริ หารจัด การ และการด าเนิ นธุ ร กิ จ ที่
เหมาะสม
 คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความมุ่งมัน่ ทุ่มเทและรับผิดชอบอย่างเต็ม
ความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และยึดมัน่ นโยบายการกากับดูแลกิ จการและจริ ยธรรมธุ รกิ จของ
บริ ษทั เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
 การบริ หารงานด้านความโปร่ งใสภายใต้ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในตลอดจนการเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ ทันเวลา และสามารถตรวจสอบได้ แก่ผถู ้ ือหุน้ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย เพื่อให้ทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
 การควบคุมและบริ หารความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมกับการดาเนินกิจการของบริ ษทั
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 ดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย จริ ยธรรมธุรกิจ รวมถึงการดูแลสิ่ งแวดล้อม
คณะกรรมการบริ ษทั ยังได้กาหนดให้คณะกรรมการบริ ษทั มีการทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม สภาวการณ์ และให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไป
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาและทบทวนการนา “หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียนปี 2560”
(Corporate Governance Code : “CG Code”) ของสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไปปรับใช้ตามบริ บททางธุรกิจ
ของบริ ษทั แล้ว โดยในหลักปฏิ บตั ิ ที่ยงั ไม่สามารถหรื อยังมิ ได้นาไปปรับใช้ ได้มีการบันทึ กเหตุผลไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งของมติ
กรรมการแล้ว ทั้งนี้ เพื่ อใช้อา้ งอิ งและถื อเป็ นแนวปฏิ บัติส าหรั บกรรมการ ผูบ้ ริ ห ารและพนัก งาน รวมทั้ง บริ ษทั ได้มี การ
ประกาศใช้นโยบายต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และได้รับมติรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริ ต ตั้งแต่ปี 2560
การจัดทานโยบายกากับดูแลกิจการประกอบด้ วย หลักการ 5 หมวด ได้ แก่
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
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ในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สาคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้น
สามารถตรวจสอบได้
5. ภายหลังการประชุมแล้วเสร็ จบริ ษทั จะจัดทารายงานการประชุม โดยให้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้
ผูถ้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบได้
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

: 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
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คู่แข่ง

: บริ ษทั ปฏิ บตั ิต่อคู่แข่งขันตามกรอบกติ กาการแข่งขันที่ เป็ นธรรมโดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึง
ปฏิบตั ิในการแข่งขัน
ลูกค้า
: บริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ที่จะตอบสนองและให้บริ การที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมัน่ ให้กบั
ลูกค้า โดยการส่ งมอบสิ นค้าและให้บริ การที่มีคุณภาพ ให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอ รวมทั้ง
การรักษาความสัมพันธ์ของลูกค้าและไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ
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 งบการเงิ นดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชี ที่เหมาะสมและถื อปฏิ บัติอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งมี การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิ น ซึ่ งในการนี้
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูส้ อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูล
สาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
5.1 โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีนโยบายในการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย โดยมีความ
เชื่ อมัน่ ว่าการกาหนดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริ ษทั (Board Diversity) เป็ นปั จจัยสาคัญที่ ช่วย
เสริ มสร้างความสมดุลทางความคิด คุณภาพการทางาน รวมถึงประสิ ทธิ ภาพในการตัดสิ นใจซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ น
ธุ รกิ จของบริ ษทั ดังนั้น การกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ จึ งต้องประกอบด้วย บุ คคลที่ มีความรู ้ ความสามารถ
ประสบการณ์ ความเชี่ ยวชาญหลากหลายที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั รวมถึงการมีจริ ยธรรมธุรกิจ มี
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มี ภาวะผูน้ า มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และสามารถอุทิศเวลาให้ได้เพียงพอ โดยไม่จากัด เพศ เชื้ อชาติและ
ศาสนา นอกจากนี้ บริ ษทั ได้กาหนดคุณสมบัติดา้ นทักษะที่จาเป็ นต่อการสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix) ไว้จานวน 10
ด้าน ดังนี้ 1.ความรู ้ดา้ นธุรกิ จพลังงาน 2.ด้านวิศวกรรม 3.ด้านกลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน 4.ด้านบัญชี การเงิ นและการ
ธนาคาร 5.ด้านการตลาดต่างประเทศ 6.ด้านกฎหมาย 7.ด้านเศรษฐศาสตร์ 8.ด้านการควบคุมภายในและบริ หารความเสี่ ยง 9.
ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี 10. ด้านบริ หารธุรกิจ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู ้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และ
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มีภาวะผูน้ าซึ่ งเป็ นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะมีส่วนร่ วมในการกาหนด วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ
กลยุทธ์ นโยบาย แนวทางในการประกอบธุรกิจ และกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับและมติ ของที่ ประชุมผูถ้ ื อหุ ้น เพื่อประโยชน์ในการติ ดตามและกากับดู แลการดาเนิ นงานของบริ ษทั อย่างใกล้ชิด
คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้จดั ตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการดาเนินงานของบริ ษทั
โครงสร้างคณะกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารและมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่าน ทาหน้าที่เป็ นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะทาให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสี ยงในการพิจารณา
เรื่ องต่างๆ รวมทั้งทาหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในและอื่นๆ ตามที่หน่วยงานกากับดูแลกาหนด
ปั จจุ บันคณะกรรมการบริ ษทั มี จานวน 8 ท่ าน ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารและมี คุณสมบัติเป็ 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
กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้า
มาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริ หารและคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่เฉพาะเรื่ องและเสนอเรื่ องให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาหรื อ
รับทราบ ซึ่งคณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กาหนดไว้ในอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด
บริ ษ ัท ได้แ บ่ ง แยกบทบาทหน้า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบระหว่า งคณะกรรมการบริ ษ ัท กับ ผูบ้ ริ ห าร อย่า 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 หน้ าที่ 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 นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที่ประชุม
ผูถ้ ื อหุ ้นด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต และคานึ งถึ งประโยชน์ของบริ ษทั และกากับดู แลให้ฝ่ายจัดการดาเนิ นการให้เป็ นไปตาม
นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และผูถ้ ือ
หุน้ โดยรวม
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5.3

นโยบายเกีย่ วกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษทั มีการกาหนดมาตรการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทารายการระหว่างกันของบริ ษทั
หรื อบริ ษทั ย่อย และบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง ว่าผูม้ ีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดจะไม่สามารถเข้ามามีส่วน ในการอนุ มตั ิรายการ
ดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะกากับดูแลการปฏิ บตั ิงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรื อ
จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญของบริ ษทั รวมทั้งปฏิบตั ิตามมาตรฐานบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชีอย่างเคร่ งครัด
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อผูส้ อบบัญชี หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญอิ สระ แล้วแต่กรณี พิจารณา
ตรวจสอบและให้ความเห็ นเกี่ ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทารายการ และทาการเปิ 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
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 คลังก๊าซและโรงบรรจุก๊าซและสถานี บริ การก๊าซ ของบริ ษทั อย่าง
น้อยปี ละ 1 ครั้ง รวมถึงระบบงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้มนั่ ใจว่าการปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่าง
โปร่ งใสและรัดกุม ทั้งนี้ ฝ่ ายตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
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
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หลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดไว้ โดยจะพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตั ิงาน และ
ผลการดาเนินงานของบริ ษทั
5.7

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
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)
ประวัติการอบรมของคณะกรรมการบริ ษทั ที่เข้าอบรมหลักสูตรสาหรับกรรมการที่จดั โดย IOD
หลักสูตร
Director
Director
Audit Committee
Finance for NonAccreditation
Certification
Program
Finance Directors
รายชื่อกรรมการ
Program
Program
(ACP)
(FND)
(DAP)
(DCP)
IOD
IOD
1.นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์
รุ่ น 50/2006
2.นางพัชรา วีรบวรพงศ์
รุ่ น 50/2006
3.นายศุภชัย วีรบวรพงศ์
รุ่ น 49/2006
4.นางสาวพัชราวดี วีรบวรพงศ์
รุ่ น 140/2017
5.นายวิโรจน์ คลังบุญครอง
รุ่ น 6/2003
รุ่ น 66/2005
รุ่ น 3/2004
รุ่ น 17/2005
6.นายหาญ เชี่ยวชาญ
รุ่ น 37/2005
7.นางสุดจิต ทิวารี
รุ่ น 34/2005
รุ่ น 31/2003
รุ่ น 5/2005
8.นายสมชาย กอประสพสุข
รุ่ น 122/2015
5.8

การปฏิบัตติ ามการกากับดูแลกิจการในเรื่องอืน่ ๆ
จริ ยธรรมธุรกิจ
บริ ษทั ได้กาหนดหลักปฏิ บตั ิเกี่ยวกับจริ ยธรรมของคณะกรรมการ ฝ่ ายบริ หาร และพนักงาน เพื่อให้ผูเ้ กี่ยวข้อง
ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามภารกิจของบริ ษทั ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบตั ิต่อบริ ษทั ผู ้
มีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกาหนดระบบติดตามการปฏิ บตั ิตามแนวทางดังกล่าวเป็ นประจา ทั้งนี้
บริ ษทั ได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิ บตั ิ อย่างเคร่ งครัด รวมถึงมีการกาหนดบทลงโทษที่
เหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าว
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ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่วา่ การตัดสิ นใจใดๆ
ในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทาเพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เท่านั้น และหลีกเลี่ยงการกระทาที่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดให้ผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องหรื อเกี่ ยวโยงกับรายการที่ พิจารณา ต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึ ง
ความสัมพันธ์หรื อการเกี่ ยวโยงของตนในรายการดังกล่าวและต้องไม่เข้าร่ วมการพิจารณาตัดสิ น รวมถึงไม่มีอานาจอนุมตั ิใน
ธุรกรรมนั้นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ ยวกับรายการที่ เกี่ยวโยงกัน และรายการที่ มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่ งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กาหนดโดย สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้งจะได้มีการ
เปิ ดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจาปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ด้วย
รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทาหน้าที่ สอบทานรายงานทางการเงิ น โดยมีการประชุมร่ วมกับฝ่ ายบริ หาร ฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน ฝ่ ายบัญชีและผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และนาเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริ ษทั ทุกไตรมาส โดย
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น มี การเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ สาคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิ น และไม่ใช่ การเงิ นบนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริ งอย่างครบถ้วน และเพียงพอ
2.3.2

นโยบายต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชั่น
ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนักงานของบริ ษทั เรี ยกร้ อง เสนอให้ และดาเนิ นการใดๆ หรื อ ยอมรั บการทุ จ ริ ต
คอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึ งทุ กหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง บริ ษทั ได้กาหนดขั้นตอนเพื่อ
ต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และให้มีการสอบทานขั้นตอนการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นี้ อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงทางธุ รกิ จ กฎหมาย นโยบาย ระเบี ยบ ประกาศ ข้อบังคับ และรักษาชื่ อเสี ยงของบริ ษทั โดย
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิตามนโยบายนี้โดยทัว่ กัน ดังนี้
1. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานบริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยดึ มัน่ ว่าการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ เป็ นสิ่ งที่ยอมรับ
ไม่ได้ท้ งั การทาธุรกรรมกับภาครัฐและเอกชนหรื อบุคคลใดก็ตาม
2. กรรมการและฝ่ ายบริ หารบริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู ้ และทาความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและ
แนวทางปฏิบตั ิในการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ รวมถึงข้อกฎหมายของประเทศไทยกับบุคคลอื่นที่ตอ้ งปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
บริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั
3. กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับต้องปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจอย่าง
เคร่ งครัด โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่ องทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ทุกรู ปแบบไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
4. บริ ษทั กาหนดนโยบายในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีความเสี่ ยงต่อการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน
ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
4.1 การช่ วยเหลื อทางการเมื อง บริ ษทั มี นโยบายไม่ให้การช่ วยเหลื อทางการเมื อง
หรื อมี นโยบายเป็ นกลาง
ทางการเมือง และไม่ฝักใฝ่ พรรคการเมืองใดหรื อกลุ่มการเมืองใด โดยจะไม่ให้การสนับสนุนการดาเนิ นกิจกรรมทางการเมือง
ของพรรคการเมืองพรรคหนึ่ งพรรคใด และจะไม่ให้การสนับสนุนหรื อช่วยเหลือผูส้ มัครรับการเลือกตั้งทางการเมืองคนใดคน
หนึ่งโดยเฉพาะไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
4.2 การบริ จาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน มีวตั ถุประสงค์ในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
เพื่อสร้างชื่อเสี ยงของบริ ษทั และกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ บริ ษทั มีนโยบายที่จะควบคุมดูแลการบริ จาคให้การกุศลและ
การให้เงินสนับสนุนให้มีความโปร่ งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ถูกนาไปใช้เป็ นช่องทางการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ โดยกาหนด
แนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจน รัดกุมและมีประสิ ทธิภาพ ตลอดจนสามารถสอบทานเอกสารหลักฐานต่างๆได้
4.3 การให้หรื อรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ แก่บุคคลหรื อหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชนต้อง
เป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ิอย่างถูกต้อง โปร่ งใส ไม่ได้เป็ นไปเพื่อคาดหวังผลประโยชน์ หรื อสิ่ งอื่นใดเป็ นการตอบแทนที่อาจ
พิจารณาได้วา่ เป็ นการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ทั้งนี้การขออนุมตั ิและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ิในเรื่ อง
การรับหรื อให้ของขวัญ และการเลี้ยงรับรองที่กาหนดไว้
4.4 บริ ษทั ต้องไม่จ่ายและไม่รับเงินค่าอานวยความสะดวก ค่าสิ นบน ในการดาเนินการทางธุรกิจที่เกิดขึ้นหรื ออาจจะ
เกิดขึ้นโดยผ่านบุคคลที่ทาหน้าที่แทนบริ ษทั ที่ปรึ กษา นายหน้า คูส่ ญ
ั ญา คู่คา้ หรื อตัวกลาง ซึ่งอยูภ่ ายใต้การควบคุมของบริ ษทั
4.5 บริ ษทั จัดให้มีระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ของขวัญ หรื อทรัพย์สินไว้โดยกาหนดวงเงินและหลักเกณฑ์อานาจอนุมตั ิ
ซึ่งจะต้องมีหลักฐานที่ชดั เจนประกอบการเบิกจ่าย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าการเบิกจ่ายเงิน ของขวัญ หรื อทรัพย์สินดังกล่าว
ไม่ได้กระทาไปเพื่อการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ โดยกาหนดให้ตอ้ งมีการตรวจสอบข้อมูล และรายละเอียดเพื่อให้เป็ นไปตามแนวทาง
ปฏิบตั ิที่กาหนดไว้
4.6 การขายและการตลาด บริ ษทั จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบงานขาย งานการตลาด เพื่อควบคุมให้การดาเนินงาน
ขายและการตลาดเป็ นไปอย่างถูกต้อง โปร่ งใส ไม่ก่อให้เกิดช่องทางการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
4.7 การจัดซื้อ จัดจ้าง บริ ษทั จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีความโปร่ งใส ซื่อสัตย์ ถูกต้องตาม
กฎหมาย และให้เป็ นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของบริ ษทั
4.8 การบริ หารงานด้านทรัพยากรบุคคล จะต้องจัดให้มีกระบวนการสรรหาบุคลากร การเลื่อนตาแหน่ง การฝึ กอบรม
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ ของบริ ษทั ต่อนโยบายต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
5. การนานโยบายต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ไปสู่การปฏิบตั ิ
5.1 สื่ อสารนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน รวมถึง
เปิ ดเผยให้บุคคลผูท้ าหน้าที่แทนบริ ษทั ที่ปรึ กษา นายหน้า คู่สญ
ั ญา คู่คา้ รวมถึงบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั อื่นที่บริ ษทั มี
อานาจในการควบคุม เพื่อนาไปปฏิบตั ิผา่ นช่องทางที่กาหนด
5.2 จัดให้มีกระบวนการจัดทารายงานทางการเงินที่โปร่ งใส ถูกต้อง และจัดให้มีกระบวนการประเมินความเสี่ ยงการ
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ นี้เป็ นส่วนหนึ่งในปั จจัยเสี่ ยงขององค์กร ตลอดจนกาหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิ ทธิภาพ เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดการปฏิบตั ิที่ไม่เหมาะสม

ส่ วนที่ 2.3 การกากับดูแลกิจการ - หน้า 17

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
5.3 จัดให้มีช่องทางที่ปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้เพื่อให้พนักงานและบุคคลอื่นๆ ขอคาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรื อร้องเรี ยน โดยมัน่ ใจได้วา่ ผู ้
แจ้งจะได้รับการคุม้ ครองอย่างเหมาะสม
5.4 พนักงานบริ ษทั ไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
โดยแจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยนผ่านช่องทางที่บริ ษทั กาหนดและให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งต่างๆ หากมีขอ้
สงสัยหรื อต้องการขอคาแนะนาสามารถกระทาได้โดยผ่านช่องทางที่บริ ษทั กาหนดไว้
5.5 บริ ษทั จะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครอง โดยไม่ลดตาแหน่ง ลงโทษ หรื อให้ผลทางลบ ต่อพนักงานที่ปฏิเสธ แจ้ง
เบาะแสหรื อร้องเรี ยนการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส ผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูใ้ ห้
ความร่ วมมือในการรายงานการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ตามที่ได้กาหนดไว้
5.6 ผูท้ ี่ฝ่าฝื นนโยบายหรื อแนวทางปฏิบตั ิในการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ของบริ ษทั จะต้องได้รับโทษทางวินยั ตาม
ระเบียบที่บริ ษทั กาหนดไว้ซ่ ึงรวมถึงการเลิกจ้างงานในกรณี ที่บริ ษทั เห็นว่าจาเป็ น และได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.3.2

คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ประกอบด้วย คณะกรรมการทั้งสิ้น 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร ซึ่ งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
กฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และประกาศของคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
นอกจากนี้ บริ ษ ัท ยัง ได้แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งขึ้ น อี ก 1 ชุ ด ซึ่ ง มี ก รรมการผูจ้ ัด การเป็ นประธานคณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีผบู ้ ริ หารระดับสูงสุดของสายงานบัญชีและการเงินเป็ นรองประธานฯ ทั้งนี้ ขอบเขตอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการชุดต่างๆของบริ ษทั มีดงั นี้
(1)

ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่กากับดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติ
ของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยสรุ ปอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญ ดังนี้
1. จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วนั สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ
บริ ษทั
2. จัดให้มีการประชุมกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการทางบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนของบริ ษทั ณ วันสิ้ นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่ งผูต้ รวจสอบ
บัญชีของบริ ษทั ตรวจสอบแล้ว และนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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
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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 และคณะกรรมการอื่น 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 นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ไม่วา่
จะทาเพื่อประโยชน์ตนหรื อเพื่อประโยชน์ผอู ้ ื่น เว้นแต่ จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
10. กาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ กากับ ดูแล และผลักดันนโยบายและแนวทาง
ปฏิ บตั ิ ให้สามารถนาไปปฏิ บัติได้จริ ง โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนานโยบายดังกล่าวไปปฏิ บตั ิ เพื่อให้มนั่ ใจว่า
ผูบ้ ริ หารและพนักงานได้ตระหนักถึงความสาคัญของการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และยึดถือปฏิบตั ิตาม
11. เรื่ องอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
(2)

ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้มีหน้าที่รับผิดชอบสอบทานรายงานทางการเงิน
และการดาเนินงานของบริ ษทั การปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (ตลท.) โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็ นไปอย่างโปร่ งใสก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
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2. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) 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
7. รายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
8. พิจารณาสอบทานนโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบตั ิในการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ กากับ ดูแลให้มีการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มีการดาเนินกิจการที่โปร่ งใส
ไม่ขดั แย้งต่อนโยบายดังกล่าว
9. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู ้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริ ษทั คือ นางสุดจิต ทิวารี
โดยมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริ ษทั จดทะเบียนเป็ นระยะเวลา 20 ปี
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(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 นโยบาย แนวทางธุรกิจ 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 การจัดซื้ อสิ 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. ส่งเสริ ม สนับสนุนนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย
และแนวทางปฏิบตั ิเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ นโยบาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และ
ข้อกาหนดของกฎหมาย
11. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริ ษทั
12. ทั้งนี้ การอนุมตั ิการเข้าทารายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการอนุมตั ิการเข้าทารายการที่ทาให้
คณะกรรมการบริ หารหรื อผูร้ ับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ หาร สามารถอนุมตั ิการเข้าทารายการที่ตนหรื อ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ที่มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริ ษทั
และตามที่สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กาหนด) กับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
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(4)

ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ชอบต่ อ ร่ า งนโยบายและกรอบการบริ หารความเสี่ ย งองค์ ก ร ก่ อ นน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และอนุมตั ิ พร้อมมอบหมายให้ฝ่ายบริ หารเป็ นผูป้ ฏิบตั ิตามนโยบายและ
แนวทางที่วางไว้ รวมถึงกาหนดหน้าที่ให้ฝ่ายบริ หารต้องรายงานผลการปฏิบตั ิต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2. พิจารณา และให้ความเห็ นในการกาหนดระดับความเสี่ ยงที่ ยอมรับได้และความเบี่ ยงเบนของระดับความเสี่ ยงที่
ยอมรับได้ขององค์กรที่มีความสอดคล้องกับการกาหนดกลยุทธ์องค์กร
3. ทบทวนและปรับปรุ งระบบการจัดการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลอย่างต่อเนื่ อง
และกาหนดให้มีการประเมินผล และติดตามการบริ หารความเสี่ ยงให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางที่กาหนด
ไว้อย่างสม่าเสมอ
4. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่ สาคัญในด้ านต่างๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั อย่างเป็ น
ระบบและต่อเนื่ อง เพื่อให้มนั่ ใจว่าการประเมิ นความเสี่ ยงได้ครอบคลุมทุ กขั้นตอนของการดาเนิ นธุ รกิ จ ตาม
แนวทางของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงเสนอแนะมาตรการป้ องกันในการดาเนิ นการกรณี
ที่ระดับความเสี่ ยงไม่เป็ นไปตามที่กาหนดหรื อลดระดับความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
5. สอบทานรายงานการบริ หารความเสี่ ยง เพิ่มการติดตามความเสี่ ยงที่มีความสาคัญต่อองค์กรและดาเนินการให้องค์กร
มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงอย่างเหมาะสม
6. พิจารณาความเสี่ ยงด้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ขององค์กร ทบทวนความเหมาะสมของแนวทางปฏิบตั ิในการต่อต้านทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงทางธุ รกิ จ นโยบาย ระเบี ยบ ประกาศ ข้อบังคับ และข้อกาหนดของ
กฎหมาย
7. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั

(5) ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องประธานกรรมการ
1. พิจารณากาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ร่ วมกับกรรมการผูจ้ ดั การ และดูแลให้กรรมการบริ ษทั ได้รับ
ข้อมูล อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริ ษทั สามารถตัดสิ นใจได้อย่าง
เหมาะสม
2. เป็ นผูน้ าของคณะกรรมการบริ ษทั และเป็ นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
2.1 ดาเนินการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ตามระเบียบวาระข้อบังคับของบริ ษทั และกฎหมาย
2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริ มให้กรรมการบริ ษทั ทุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่
เป็ นอิสระและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคานึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างครบถ้วน
2.3 สรุ ปมติที่ประชุมและสิ่ งที่จะต้องดาเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
3. เป็ นผูน้ าในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริ ษทั และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้
เหมาะสม รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผูถ้ ือ
หุน้ อย่างเหมาะสมและโปร่ งใส
4. สนับสนุนและเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการและจริ ยธรรมธุรกิจ
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5. เสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั กับฝ่ ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
กรรมการผูจ้ ดั การและฝ่ ายจัดการตามนโยบายของบริ ษทั
6. กากับดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่ งใสในกรณี ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. กากับดูแลให้คณะกรรมการบริ ษทั มีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
8. กากับดูแลให้การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั โดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ และกรรมการบริ ษทั
แต่ละคน เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
(6) ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องกรรมการผู้จดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การมีอานาจดาเนินการตามที่คณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะกรรมการบริ หาร ได้มอบหมาย ซึ่งอยูภ่ 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 มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิรายการที่เป็ นธุรกรรม
ตามปกติของบริ ษทั เช่น การจัดซื้อสิ นค้า ยานพาหนะ วัสดุ เครื่ องมืออุปกรณ์ เครื่ องใช้ การอนุมตั ิคา่ ใช้จ่าย การ
อนุมตั ิการขาย เช่าซื้อ การอนุมตั ิการตัดหนี้สูญ (โดยให้เป็ นไปตามนโยบายและขั้นตอนของบริ ษทั ) และการ
ว่าจ้างที่ปรึ กษาด้านต่าง ๆ เป็ นต้น ที่มีมูลค่าสาหรับแต่ละรายการในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
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
2.3.3

การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
บริ ษทั ไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา ในการคัดเลือกบุคคลที่จะมาดารงตาแหน่งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร ระดับ
สู งสุ ดอย่างไรก็ตามบริ ษทั มีกระบวนการสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ดของบริ ษทั โดยให้ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ และ/
หรื อตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่แต่ละกลุ่ม ผูท้ รงคุณวุฒิตามสายงานที่เกี่ยวข้อง และกรรมการอิสระ พร้อมทั้งให้กรรมการและ
ผูบ้ ริ ห ารของบริ ษทั ร่ วมกันเสนอรายชื่ อบุ ค คลที่ มีคุ ณวุฒิ ประสบการณ์ ศักยภาพในการสนับสนุ นงานของบริ ษทั และมี
คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ว นตามเกณฑ์ข องพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ัท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
หลักทรัพย์และประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อร่ วมกันกลัน่ กรองรายชื่อเบื้องต้น
และนาเสนอให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณา แล้วทาการคัดเลือกตามข้อบังคับบริ ษทั ดังนี้
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริ ษทั มีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ. 39/2559 เรื่ องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูอ้ นุ มตั ิการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และกาหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบอยูใ่ นวาระคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็ นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
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 ีอานาจควบคุ มของบริ 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
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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
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 ้นเกินร้อยละหนึ่ 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
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(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อเสี ยงหนึ่ง
(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
(3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้วยตนเองปี ละ 1 ครั้ง เพื่อให้
คณะกรรมการร่ วมกันพิจารณาผลการดาเนินงานและปั ญหาเพื่อการแก้ไขปรับปรุ งให้ดีข้ ึนต่อไป โดยใช้แบบประเมินการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ด้วยตนเองที่จดั ทาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เป็ นแนวทางในการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่งแบบประเมินผลดังกล่าว ประกอบด้วยคาถามที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของคณะกรรมการใน 4 หมวดหลัก ได้แก่
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการและการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. เรื่ องอื่นๆ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการและ
การพัฒนาผูบ้ ริ หาร เป็ นต้น
สาหรับการประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเอง ซึ่งเป็ นคณะกรรมการชุดย่อยนั้น แบบ
ประเมินฯ ประกอบด้วยหัวข้อประเมิน จานวน 3 หัวข้อ ได้แก่
1.โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2.การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
3.บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
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นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้จดั ให้มีการทบทวนการปฏิบตั ิหน้าที่เพิ่มเติมเป็ นประจาทุกปี โดยใช้แบบ
สอบทานการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเองเพื่อเป็ นเครื่ องมือช่วยคณะกรรมการตรวจสอบในการสอบ
ทานการปฏิบตั ิหน้าที่ของตนเองในรอบปี ที่ผา่ นมา โดยแบบสอบทานฯ ประกอบด้วยแบบสอบถาม 2 ส่วน คือ
ส่ วนที่ 1 การทาหน้ าทีโ่ ดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ
ส่ วนที่ 2 การปฏิบัตหิ น้ าทีเ่ ฉพาะด้ านของคณะกรรมการตรวจสอบ
2.3.3.1 การสอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2.3.3.2 การสอบทานให้บริ ษทั มีการควบคุมภายใน (internal control) ที่มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล และมีระบบการ
ตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิผลและพิจารณาความเป็ นอิสระ ของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงาน
อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
2.3.3.3 การสอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
2.3.3.4 การพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง
2.3.3.5 การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
2.3.3.6 การจัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลง
นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล อย่างน้อยตามที่กาหนดในข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ เรื่ องคุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยเกณฑ์การประเมินผลของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั คือ
มากกว่า 85%
=
ดีเยีย่ ม
มากกว่า 75%
=
ดีมาก
มากกว่า 65%
=
ดี
มากกว่า 50%
=
พอใช้
ต่ากว่า 50%
=
ควรปรับปรุ ง
สาหรับผลการประเมินในภาพรวม มีรายละเอียด ดังนี้
การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของ
คะแนนเฉลีย่
คณะกรรมการด้ วยตนเอง
1. คณะกรรมการบริ ษทั
84.48%
2. คณะกรรมการชุดย่อย
90.83%
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จัดอยู่ในเกณฑ์
ดีมาก
ดีเยีย่ ม
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2.3.4

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 และสอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั แม่ บริ ษทั ได้กาหนดขอบเขต
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริ หารที่เป็ นตัวแทนและให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษ ัท ก่ อ นที่ จ ะไปลงมติ หรื อใช้สิ ท ธิ อ อกเสี ย งในเรื่ อ งส าคัญ ในระดับ เดี ย วกับ ที่ ต ้อ งได้รั บ อนุ ม ัติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษทั หากเป็ นการดาเนิ นการโดยบริ ษทั เอง ทั้งนี้ การส่ ง บุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ไปเป็ นกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวเป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั
นอกจากนี้ ในกรณี เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั กาหนดให้บุคคลที่ ได้รับแต่งตั้งจากบริ ษทั นั้นต้องดูแลให้บริ ษทั ย่อยมี การ
เปิ ดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน รวมทั้งมี ข้อบังคับในเรื่ องการทารายการที่เกี่ยวโยง การได้มาหรื อจาหน่ายไป
ซึ่ งสิ นทรัพย์ หรื อการทารายการสาคัญอื่นใดของบริ ษทั ดังกล่าวกับบุคคลที่ เกี่ยวโยงให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและการทารายการดังกล่าวข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริ ษทั รวมถึงต้องกากับดูแล
ให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึ กบัญชี ของบริ ษทั ย่อยให้สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทางบการเงิ นรวมได้ทัน
กาหนดด้วย โดยบริ ษทั ได้มีการกาหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริ ษทั ย่อย ซึ่ งฝ่ ายตรวจสอบ
ภายในได้มีการสอบทานระบบการควบคุ มภายในบริ ษ ัทย่อยตามแผนการตรวจสอบภายในประจาปี รวมทั้งบริ ษทั มี การ
กาหนดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานรวมถึง หลักเกณฑ์ในการอนุ มตั ิเรื่ องสาคัญต่างๆ เช่น การ
อนุมตั ิการเพิ่มทุนหรื อลดทุน การเลิกบริ ษทั ย่อยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ด้วยเช่นกัน
2.3.5

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
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
กาหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และในกรณี ที่กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารมีการซื้ อขายหลักทรั พย์ของบริ ษทั ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริ ษทั ของ
ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ภายใน 3 วันทาการให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบ เพื่อเผยแพร่ ต่อสาธารณะต่อไป
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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
2.3.6

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(1)
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) ปี 2561 ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในประเทศที่จ่ายให้แก่
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จากัด ซึ่งเป็ นสานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัด รวมเป็ นเงิน 6.05
ล้านบาท โดยบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชี รวมถึงบุคคลต่อไปนี้
(ก) คู่สมรสและบุตรที่ยงั ต้องพึ่งพิงหรื ออยูใ่ นอุปการะของผูส้ อบบัญชี
(ข) กิ จการที่ มีอานาจควบคุ มสานักงานสอบบัญชี กิ จการที่ ถูกควบคุมโดยสานักงานสอบบัญชี และกิ จการที่ อยู่
ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับสานักงานสอบบัญชี ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
(ค) กิจการที่อยูภ่ ายใต้อิทธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญของสานักงานสอบบัญชี
(ง) หุน้ ส่วนหรื อเทียบเท่าของสานักงานสอบบัญชี
(จ) คู่สมรสและบุตรที่ยงั ต้องพึ่งพิงหรื ออยูใ่ นอุปการะของบุคคลตาม (ง)
(ฉ) กิจการที่ผสู ้ อบบัญชี บุคคลตาม (ก) (ง) หรื อ (จ) มีอานาจควบคุมหรื อมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญ ไม่วา่ จะ
เป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาลักษณะของการควบคุมหรื อการมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญที่จะเข้าข่ายเป็ นบุคคล
หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีขา้ งต้น ให้นานิยามตามมาตรฐานการบัญชีวา่ ด้วยเรื่ อง
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันมาใช้บงั คับ ไม่เป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย
(2) ค่าบริ การอื่น (non-audit fee) ไม่มี

2.3.7

การนาหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ สี าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 มาปรับใช้
บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญกับการนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียนปี 2560 (Corporate
Governance Code 2017: CG Code 2017) ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน
ก.ล.ต.) ได้จดั ทา โดยบริ ษทั ได้สอบทานการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
(1) เพื่อให้บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ปี 2555 และ
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปี 2560
(2) เพื่อให้บริ ษทั มีการกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี มีกระบวนการในการทบทวนการนาหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริ บททางธุรกิจอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
ในการกาหนดความสาเร็ จของการดาเนินกิจการ บริ ษทั ได้คานึงถึงจริ ยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการของบริ ษทั มีบทบาทสาคัญในการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่มีจริ ยธรรมและประพฤติตนเป็ นแบบอย่างในฐานะผูน้ าในการกากับดูแลกิจการ
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2.3.8

การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ใี นเรื่องอืน่ ๆ
บริ ษทั ได้มีการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเรื่ องอื่นๆ โดยมีการทบทวน ปรับปรุ งกฎบัตรของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อย ให้มีความสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ คณะกรรมการได้กาหนดให้มีการ
จัดทาตารางองค์ประกอบความรู ้ความชานาญของกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อเป็ นการให้ความสาคัญกับแนวทางการ
พัฒนา ความรู ้ ความสามารถแก่กรรมการในด้านที่จาเป็ นหรื อยังขาดอยู่ (Board Development) เพื่อให้กรรมการมีคุณสมบัติ
เหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั
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2.4

ความรับผิดชอบต่อสังคม

2.4.1 นโยบายภาพรวม
บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ ที่ จะดาเนิ นธุ รกิ จภายใต้หลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี และดาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่ วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่ งแวดล้อม ผูท้ ี่มีส่วนได้
เสี ย และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ทุกฝ่ าย บริ ษทั ตระหนักดีวา่ การที่บริ ษทั ดาเนินธุรกิจการจัดจาหน่ายก๊าซปิ โตรเลียมเหลวและ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และ ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง นั้น จะต้องได้รับความไว้วางใจและเชื่อมัน่ ในความปลอดภัยสู งสุ ด โดยที่บริ ษทั มี
นโยบายในการปฏิบตั ิตาม กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน และข้อบังคับต่างๆอย่างเคร่ งครัด
บริ ษทั กาหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นเรื่ องที่สาคัญ ซึ่งบริ ษทั ได้บญั ญัติเรื่ องดังกล่าวไว้ในพันธกิจของบริ ษทั
และได้จดั สรรงบประมาณส่ วนหนึ่ งให้กบั การทากิจกรรมเพื่อสังคม สาหรับการเบิกใช้งบประมาณดังกล่าวจะพิจารณาโดย
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง
พันธกิจและภารกิจที่สาคัญของบริ ษทั ฯ มีดงั ต่อไปนี้
 วางแผนการเพิ่มสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ (facilities) คลัง โรงบรรจุก๊าซ และสถานี บริ การรวมถึงเรื อ
บรรทุกก๊าซ รถบรรทุกก๊าซ ต่าง ๆ
 พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่ องเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานให้ประสบ
ผลสาเร็ จ มีประสิ ทธิภาพและมีความปลอดภัย
 ให้ความสาคัญต่อนโยบายด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การให้บริ การ รวมถึงการปฏิบตั ิภายในองค์กร
 มุ่งเน้นความเป็ นอยูท่ ี่ ดีของประชาชน ด้วยการจัดสรร ผลิตภัณฑ์และบริ การที่เป็ นเลิศ โดยเฉพาะด้านความ
ปลอดภัย ความสะดวก ในราคาประหยัดและเป็ นธรรม
ดาเนิ นธุ รกิ จอย่างมีจริ ยธรรมตามหลักธรรมาภิ บาล และต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ ให้ความสาคัญต่อการรั กษา
สิ่ งแวดล้อม รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ตลอดจนผูถ้ ือหุน้ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
บริ ษทั ตระหนักดี ว่าการดาเนิ นธุ รกิ จการจัดจาหน่ ายก๊าซปิ โตรเลี ยมเหลวและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และ ธุ รกิ จที่
เกี่ ยวข้อ ง ถ้า ขาดความรั บผิ ดชอบแล้วอาจมี ผ ลกระทบต่อ ทุ ก ภาคส่ วน ตั้งแต่พ นัก งาน ผูบ้ ริ ห าร คู่ คา้ ชุ มชน และสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านสวัสดิภาพส่วนบุคคล ความปลอดภัยและการรักษาสิ่ งแวดล้อม ฝ่ ายบริ หารจึงได้มีนโยบายและกาหนด
แนวทางการปฏิบตั ิการเพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าว ดังนี้
การแข่ งขันทีเ่ ป็ นธรรม
บริ ษทั ปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักจรรยาบรรณที่ดีทางธุรกิจ ตามกรอบกติกา การ
แข่งขันที่เป็ นธรรม โดยรักษาบรรทัดฐานข้อพึงปฏิบตั ิในการแข่งขัน
- ไม่มีการเอาเปรี ยบคู่แข่งทางธุรกิจ โดยการบิดเบือนข้อมูลทางธุรกิจ ที่อาจทาให้กระทบต่อชื่อเสี ยงของคู่แข่ง
- หลีกเลี่ยงการตกลงหรื อพูดคุยกับพนักงานของคู่แข่ง เกี่ยวกับการตลาด แผนธุรกิจต่างๆ ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อ
ธุรกิจ
การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของพนักงาน ซึ่ งเป็ นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของบริ ษทั บริ ษทั จึงมุ่งให้การสนับสนุนใน
การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั อีกทั้งยังส่ งเสริ มให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการ
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สร้ างวัฒนธรรมองค์กรที่ ดี มี การทางานเป็ นที มและเสริ มสร้ างบรรยากาศและความรู ้ สึกปลอดภัยในการทางาน รั บฟั ง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมเสมอภาค
บริ ษทั ดาเนินการส่งเสริ มให้พนักงานมีความรู ้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ เพื่อนาไปสู่ การปฏิบตั ิงานได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยบริ ษทั มีการฝึ กอบรมพนักงานในทุกระดับชั้นตามโครงการฝึ กอบรมประจาปี หลายๆโครงการ ซึ่ งจัด
อย่างเป็ นระบบตามระเบียบปฏิบตั ิการฝึ กอบรมพนักงานของบริ ษทั
ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภคและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
บริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ที่จะมีความเป็ นเลิศในด้านการบริ หารการจัดการ ด้านความปลอดภัย สุ ขภาพ และสิ่ งแวดล้อม
ไม่มีภารกิจอื่นใดที่จะมีความสาคัญไปกว่า การสร้างสุ ขภาพและความปลอดภัยเพื่อ พนักงานของเรา ลูกค้า คู่คา้ ชุมชนและ
การป้ องกันผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น การพัฒนาและปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง ในเรื่ องดังกล่าวจะเป็ นบรรทัดฐาน
ที่ยงั่ ยืนและสาคัญสาหรับการเจริ ญเติบโตของบริ ษทั ของเรา และจะเป็ นสิ่ งผลักดันให้เกิดความต่อเนื่องและสอดคล้องของการ
นาโครงการและกระบวนการต่างๆ ในการดาเนิ นธุรกิจมาผนวกเข้าด้วยกัน ซึ่ งถือว่าเป็ นสิ่ งที่บริ ษทั ให้ความสาคัญสู งสุ ด ใน
ความมุ่งมัน่ ที่จะมีความเป็ นเลิศ ในด้านการบริ หารจัดการความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่ งแวดล้อม โดยยึดถือตามนโยบาย ดังนี้
1. ปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดที่ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง มาตรฐานอุตสาหกรรม
ต่างๆ ตลอดจนการให้ความร่ วมมืออย่างเต็มที่ต่อเจ้าหน้าที่ในอันที่จะพัฒนาและปรับปรุ งข้อกาหนดต่างๆ ดังกล่าว
2. รักษาสถานที่ในการทางานให้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย สุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อม โดยยึดถือ มาตรฐานของ
การดาเนินงานที่ดีที่สุดเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
3. ตั้งเป้ าหมายที่ จะปลอดอุบัติเหตุจากการทางาน เนื่ องจากเราเชื่ อว่าการเสี ยชี วิต การบาดเจ็บ และอุบัติการณ์
สามารถป้ องกันได้
4. มีการทบทวนการปฏิ บัติการ และกระบวนการต่างๆ อย่างต่อเนื่ องแล้วพัฒนาโครงการที่ เหมาะสมเพื่อที่ จะ
สนับสนุนให้เกิดการปรับปรุ งศักยภาพของเราอย่างต่อเนื่อง
5. พนักงานของบริ ษทั ทุกคน ต้องมีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัย สุขภาพและสิ่ งแวดล้อม ในอันที่จะ
ประพฤติให้สอดคล้องและทิ ศทางเดี ยวกันกับเจตนารมณ์ ของนโยบายนี้ โดยกาหนดให้เป็ นตัวชี้ วดั ประสิ ทธิ ภาพในการ
ทางานที่เห็นพ้องต้องทาให้บรรลุผล
6. พนักงานทุกคน ต้องร่ วมมือและส่งเสริ มให้คู่คา้ ผูร้ ับเหมา ที่เข้ามาทาธุรกิจกับเราต้องมีความรับผิดชอบต่อความ
ปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
7. พัฒนาและจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเป็ นที่ ยอมรั บในด้านสิ่ งแวดล้อม เมื่ อผลิตภัณฑ์น้ ันถูกใช้อย่าง
เหมาะสมและจะให้ขอ้ มูลที่จาเป็ นเพื่อให้บรรลุความมุ่งหวังดังกล่าว
นโยบายดังกล่าวถือเป็ นหัวใจสาคัญของกลยุทธ์และนโยบายในการปฏิบตั ิการ ตลอดจนเป็ นกรอบของการกาหนด
แผนงานและเป้ าหมายทางธุรกิจของหน่วยงานต่างๆ และจะต้องทบทวนและติดตาม ให้นโยบายนี้นาไปสู่ การปฏิบตั ิควบคู่ไป
กับการกาหนดนโยบายด้านความรั บผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค และการดู แลรั กษาสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ได้มีการจัดกิ จกรรมเพื่อ
ส่งเสริ มการปฏิบตั ิการนโยบายดังกล่าวเช่น
 การจัดอบรมความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว และความปลอดภัยใน
การใช้ การบรรจุ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ให้แก่พนักงาน ลูกค้า และ บุคคลภายนอกเช่น ชุมชน หน่วยงาน
ราชการ เป็ นต้น
 การจัดซ้อมแผนฉุ กเฉิ น ณ สถานปฏิบตั ิงานต่าง เช่น คลังก๊าซ โรงบรรจุก๊าซ โดยมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ตัวแทน
ชุมชนเข้าร่ วมสังเกตการณ์ตามโอกาส
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การจัดกิจกรรม 5 ส. ในสถานประกอบการ
การให้ความรู ้ โดยจัดนิ ทรรศการด้านความปลอดภัย

การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษทั มีการจัดกิจกรรมด้านการร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม ได้แก่
 การเข้าร่ วมและช่วยเหลือสังคม เช่น การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยน้ าท่วม การบริ จาคสิ่ งของให้แก่ชุมชน การ
บริ จาคเงินสร้างศาสนสถาน โรงเรี ยน โรงพยาบาล การเข้าร่ วมกิจกรรมรณรงค์รักษาสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
 การจัดกิ จกรรมสร้างจิ ตสานึ กในการร่ วมอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม เช่ น การรณรงค์การใช้กระดาษที่ ใช้แล้วใน
สานักงาน เป็ นต้น
2.4.2

กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)
บริ ษทั ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการทากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะการ
สนับสนุนด้านการพัฒนาความเป็ นอยูข่ องชุมชนในพื้นที่ห่างไกล ให้มีความเป็ นอยูท่ ี่ดี ดังเช่น การสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดสร้างระบบประปาภูเขา ให้แก่ ชุมชนราษฎรบ้านสิ นไชย บ้านผาแดง บ้านสันติวนา และบ้านป่ าเกี๊ยะ ณ อ.ไชยปราการ
จ.เชียงใหม่ เพื่อให้คนในชุมชนทั้งสี่ แห่งได้มีน้ าในการใช้อุปโภค และบริ โภค โดยกิจกรรมดังกล่าว ดาเนินตามโครงการธรรม
ตามพระราชดาริ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ ที่เน้นเรื่ องการบรรเทาวิกฤติการณ์ขาดแคลนน้ า

การร่ วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และการเก็บขยะที่ไม่ยอ่ ยสลาย ในพื้นที่บริ เวณเกาะนก ซึ่งอยูใ่ กล้เคียงกับคลังก๊าซของ
บริ ษทั ที่ อาเภอ บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งบริ ษทั เข้าร่ วมกิจกรรมกับกองส่งเสริ มการบริ หารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งเป็ นประจาทุกปี ทั้งนี้เพื่อร่ วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และฟื้ นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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การร่ วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เพื่อดาเนินการตามโครงการตามแนวพระราชดาริ โดย
ได้จดั ทาโครงการปลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติครองราช 70 ปี มหาราชาและ 84 พรรษา มหาราชินี ซึ่ งวัตถุป ระสงค์ของโครงการ
“ป่ าแลกน้ า” ในครั้งนี้ เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนมีส่วนร่ วมในการปลูกและรักษาป่ า เพื่อให้ป่าเป็ นแหล่งต้นน้ าให้กบั ลูกหลาน
ต่อไปในภายหน้า

2.4.3 แนวทางปฏิบัตเิ กีย่ วกับการป้ องกันการมีส่วนเกีย่ วข้ องกับการคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ได้ผา่ นการรับรองและเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านด้านการทุจริ ต (Collective
Action Coalition Against Corruption) หรื อ CAC เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 โดยบริ ษทั มีแนวทางปฏิบตั ิเกียวกับการป้ องกันการ
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน่ ดังนี้
บริ ษทั มุ่งมัน่ ในการดาเนิ นธุ รกิ จภายใต้หลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี โดยมีการกาหนดนโยบายต่อต้านการทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ ไว้ในคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั การติดประกาศในสานักงาน คลังก๊าซ และสถานี บริ การก๊าซ รวมถึงประกาศ
นโยบายดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริ ษทั www.siamgas .com โดยมีรายละเอียดดังนี้
ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษ ัทเรี ย กร้ อ ง เสนอให้ และดาเนิ นการใดๆ หรื อยอมรั บ การทุ จ ริ ต
คอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง บริ ษทั ได้กาหนดขั้นตอนเพื่อ
ต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และให้มีการสอบทานขั้นตอนการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ นี้อย่างสม่าเสมอ เพือ่ ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุ รกิจ กฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และรักษาชื่ อเสี ยงของบริ ษทั โดย
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิตามนโยบายนี้โดยทัว่ กัน ดังนี้
1. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานบริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมัน่ ว่าการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นสิ่ ง
ที่ยอมรับไม่ได้ท้ งั การทาธุรกรรมกับภาครัฐและเอกชนหรื อบุคคลใดก็ตาม
2. กรรมการและฝ่ ายบริ หารบริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู ้ และทาความเข้าใจเกี่ ยวกับ
นโยบายและแนวทางปฏิ บตั ิในการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมถึงข้อกฎหมายของประเทศไทยกับบุคคลอื่นที่ ตอ้ งปฏิ บัติ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั
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3. กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับต้องปฏิ บตั ิตามนโยบายต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และคู่มือจริ ยธรรม
ธุรกิจอย่างเคร่ งครัด โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่ องทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ทุกรู ปแบบไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
4. บริ ษทั กาหนดนโยบายในกิ จกรรมต่างๆ ซึ่ งมีความเสี่ ยงต่อการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานทุกคนปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
4.1 การช่วยเหลือทางการเมือง บริ ษทั มีนโยบายไม่ให้การช่วยเหลือทางการเมือง หรื อมีนโยบายเป็ นกลางทางการ
เมือง และไม่ฝักใฝ่ พรรคการเมืองใดหรื อกลุ่มการเมืองใด โดยจะไม่ให้การสนับสนุ นการดาเนิ นกิ จกรรมทางการเมืองของ
พรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใด และจะไม่ให้การสนับสนุนหรื อช่วยเหลือผูส้ มัครรับการเลือกตั้งทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง
โดยเฉพาะไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
4.2 การบริ จาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน มีวตั ถุประสงค์ในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
เพื่อสร้างชื่อเสี ยงของบริ ษทั และกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ บริ ษทั มีนโยบายที่จะควบคุมดูแลการบริ จาคให้การกุศลและ
การให้เงินสนับสนุนให้มีความโปร่ งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ถูกนาไปใช้เป็ นช่องทางการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยกาหนด
แนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจน รัดกุมและมีประสิ ทธิภาพ ตลอดจนสามารถสอบทานเอกสารหลักฐานต่างๆได้
4.3 การให้หรื อรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ แก่บุคคลหรื อหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชนต้อง
เป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ิอย่างถูกต้อง โปร่ งใส ไม่ได้เป็ นไปเพื่อคาดหวังผลประโยชน์ หรื อสิ่ งอื่นใดเป็ นการตอบแทนที่อาจ
พิจารณาได้วา่ เป็ นการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ทั้งนี้การขออนุมตั ิและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ิในเรื่ อง
การรับหรื อให้ของขวัญ และการเลี้ยงรับรองที่กาหนดไว้
4.4 บริ ษทั ต้องไม่จ่ายและไม่รับเงิ นค่าอานวยความสะดวก ค่าสิ นบน ในการดาเนิ นการทางธุรกิ จที่เกิ ดขึ้นหรื อ
อาจจะเกิดขึ้นโดยผ่านบุคคลที่ทาหน้าที่แทนบริ ษทั ที่ปรึ กษา นายหน้า คู่สญ
ั ญา คู่คา้ หรื อตัวกลาง ซึ่งอยูภ่ ายใต้การควบคุมของ
บริ ษทั
4.5 บริ ษทั จัดให้มีระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ของขวัญ หรื อทรัพย์สินไว้โดยกาหนดวงเงินและหลักเกณฑ์อานาจอนุมตั ิ
ซึ่ งจะต้องมีหลักฐานที่ ชดั เจนประกอบการเบิ กจ่าย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิ ดความมัน่ ใจว่าการเบิ กจ่ายเงิ น ของขวัญ หรื อทรัพย์สิน
ดังกล่าวไม่ได้กระทาไปเพื่อการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ โดยกาหนดให้ตอ้ งมีการตรวจสอบข้อมูล และรายละเอียดเพื่อให้เป็ นไปตาม
แนวทางปฏิบตั ิที่กาหนดไว้
4.6 การขายและการตลาด บริ ษทั จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบงานขาย งานการตลาด เพื่อควบคุมให้การ
ดาเนินงานขายและการตลาดเป็ นไปอย่างถูกต้อง โปร่ งใส ไม่ก่อให้เกิดช่องทางการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
4.7 การจัดซื้ อ จัดจ้าง บริ ษทั จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบการจัดซื้ อจัดจ้าง ให้มีความโปร่ งใส ซื่ อสัตย์ ถูกต้อง
ตามกฎหมาย และให้เป็ นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของบริ ษทั
4.8 การบริ หารงานด้านทรัพยากรบุคคล จะต้องจัดให้มีกระบวนการสรรหาบุคลากร การเลื่อนตาแหน่ ง การ
ฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ ของบริ ษทั ต่อนโยบายต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่
5. การนานโยบายต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ไปสู่การปฏิบตั ิ
5.1 สื่ อสารนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน รวมถึง
เปิ ดเผยให้บุคคลผูท้ าหน้าที่แทนบริ ษทั ที่ปรึ กษา นายหน้า คู่สญ
ั ญา คู่คา้ รวมถึงบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั อื่นที่บริ ษทั มี
อานาจในการควบคุม เพื่อนาไปปฏิบตั ิผา่ นช่องทางที่กาหนด
5.2 จัดให้มีกระบวนการจัดทารายงานทางการเงินที่โปร่ งใส ถูกต้อง และจัดให้มีกระบวนการประเมินความเสี่ ยงการ
ทุ จริ ตคอร์ รัปชั่นนี้ เ ป็ นส่ วนหนึ่ งในปั จ จัยเสี่ ยงขององค์กร ตลอดจนกาหนดระบบการควบคุ มภายในที่ เหมาะสมและมี
ประสิ ทธิภาพ เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดการปฏิบตั ิที่ไม่เหมาะสม
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5.3 จัดให้มีช่องทางที่ ปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้เพื่อให้พนักงานและบุคคลอื่นๆ ขอคาแนะนาเกี่ ยวกับการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรื อร้องเรี ยน โดยมัน่ ใจ
ได้วา่ ผูแ้ จ้งจะได้รับการคุม้ ครองอย่างเหมาะสม
5.4 พนักงานบริ ษทั ไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉยเมื่อพบเห็ นการกระทาที่ เข้าข่ายการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นที่ เกี่ ยวข้องกับ
บริ ษทั โดยแจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยนผ่านช่องทางที่บริ ษทั กาหนดและให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งต่างๆ หาก
มีขอ้ สงสัยหรื อต้องการขอคาแนะนาสามารถกระทาได้โดยผ่านช่องทางที่บริ ษทั กาหนดไว้
5.5 บริ ษทั จะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครอง โดยไม่ลดตาแหน่ง ลงโทษ หรื อให้ผลทางลบ ต่อพนักงานที่ปฏิเสธ
แจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยนการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส ผูร้ ้องเรี ยน หรื อ
ผูใ้ ห้ความร่ วมมือในการรายงานการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ตามที่ได้กาหนดไว้
5.6 ผูท้ ี่ฝ่าฝื นนโยบายหรื อแนวทางปฏิบตั ิในการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษทั จะต้องได้รับโทษทางวินยั ตาม
ระเบียบที่บริ ษทั กาหนดไว้ซ่ ึงรวมถึงการเลิกจ้างงานในกรณี ที่บริ ษทั เห็นว่าจาเป็ น และได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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2.5

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการต่ อระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญต่อการที่บริ ษทั จะต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิ ทธิ ผลจึง
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการสอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน
(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่ เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้การดูแลการดาเนิ นงาน
เป็ นไปตามเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล รวมทั้งมีการจัดทารายงานทางการเงิน
ที่ ถูกต้องน่ าเชื่ อถื อ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่ งมี หน้าที่ รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทาการสอบทานระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งสอบทานการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการพิจารณา คัดเลือก เสนอค่าตอบแทน และเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี รวมทั้ง
พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ในกรณี ที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน
เข้าร่ วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริ ษทั ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้พฒั นาขึ้น โดยจัดทาตาม
แนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of Tradeway Commission) โดยพิจารณาตามองค์ประกอบ
ทั้ง 5 ส่ วน คือ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) , การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment) , การควบคุม
การปฏิบตั ิงาน (Control Activities) , ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล (Information & Communication) และระบบการ
ติดตาม (Monitoring Activities) แต่ได้ขยายความแต่ละส่วนออกเป็ นหลักการย่อยรวม 17 หลักการ ซึ่งจากการใช้แบบประเมินนี้
เป็ นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ด้วยตนเองนั้น คณะกรรมการเห็นว่า ระบบ
การควบคุมภายในของบริ ษทั มีความเหมาะสม โดยบริ ษทั ได้จดั ให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดาเนิ นการตามระบบได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่ องการติดตามควบคุมดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยให้สามารถป้ องกัน
ทรัพย์สินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจากการที่ กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารนาไปใช้โดยมิ ชอบหรื อโดยไม่มีอานาจ รวมถึงการทา
ธุ รกรรมกับบุ ค คลที่ อ าจมี ความขัด แย้งและบุ คคลที่ เกี่ ย วโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว สาหรั บการควบคุ มภายในในหัวข้ออื่ น
คณะกรรมการเห็นว่าบริ ษทั มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
ความเห็นของคณะกรรมการต่ อการบริหารความเสี่ยง
บริ ษทั ได้จดั ตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งมีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อร่ างนโยบายและกรอบ
การบริ หารความเสี่ ยงทั้งที่เกิดจากปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกองค์กร พิจารณาและให้ความเห็นในการกาหนดระดับความ
เสี่ ยงที่ยอมรับได้และความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร ทบทวนและปรับปรุ งระบบการจัดการบริ หาร
ความเสี่ ยงของบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลอย่างต่อเนื่ องและกาหนดให้มีการประเมินผล และติดตามการบริ หาร
ความเสี่ ยงให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางที่กาหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่
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สาคัญในด้านต่างๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อให้มนั่ ใจว่าการประเมินความเสี่ ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการ
ดาเนิ นธุ รกิ จ ตามแนวทางของหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับการกากับดูแลกิ จการที่ ดี สอบทานรายงานการบริ หารความเสี่ ยง เพิ่มการ
ติดตามความเสี่ ยงที่ มีความสาคัญต่อองค์กรและดาเนิ นการให้องค์กรมี การบริ หารจัดการความเสี่ ยงอย่างเหมาะสม รวมทั้ง
พิจารณาความเสี่ ยงด้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ขององค์กร ทบทวนความเหมาะสมของแนวทางปฏิบตั ิในการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงทางธุ รกิ จ นโยบาย ระเบี ยบ ประกาศ ข้อบังคับ และข้อกาหนดของกฎหมาย นอกจากนี้
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้มีการแต่งตั้งคณะทางานบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร โดยกาหนดให้ผบู ้ ริ หารสู งสุ ดของฝ่ าย
หรื อผูจ้ ดั การฝ่ ายเป็ นตัวแทนในคณะทางาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่สาคัญ รวมถึงมาตรการ
บริ หารความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่องค์กรยอมรับได้
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอและประสิ ทธิ ผลของระบบการควบคุมภายในโดยพิจารณาจาก
รายงานผลการตรวจสอบที่ นาเสนอโดยฝ่ ายตรวจสอบภายในและความเห็ นของผูส้ อบบัญชี จาก บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์
คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด (PricewaterhouseCoopers ABAS Co., Ltd.) ซึ่ งเป็ นผูต้ รวจสอบรายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ประจาปี 2561 โดยในรายงานของผูส้ อบบัญชี ไม่ได้มีขอ้ สังเกตจากการตรวจสอบที่ มีสาระสาคัญเกี่ ยวกับระบบการควบคุม
ภายในทางด้านบัญชีการเงินของบริ ษทั แต่ประการใด รวมทั้งทาการประเมินร่ วมกับคณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุมครั้งที่
1/2562 เมื่ อ วัน ที่ 21 กุ ม ภาพัน ธ์ 2562 โดยใช้แ บบประเมิ น ความเพี ย งพอของระบบการควบคุ ม ภายในที่ ส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้พฒั นาขึ้นเป็ นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของบริ ษทั ด้วยตนเอง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็ นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริ ษทั ว่าระบบการ
ควบคุมภายในของบริ ษทั มีความเหมาะสม เพียงพอ
หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
ในการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 7/2555 เมื่ อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ที่ ประชุมได้แต่งตั้งนางจันทิ รา
ศรี ม่วงพันธ์ ให้ดารงตาแหน่ งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริ ษทั รวมทั้งกาหนดกฎบัตรฝ่ ายตรวจสอบภายในเพื่อระบุ
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายในโดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 2 กรกฎาคม 2555
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของนางจันทิรา ศรี ม่วงพันธ์ แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม เพียงพอกับ
การปฏิ บตั ิ หน้าที่ ดงั กล่าว เนื่ องจากมี ความเป็ นอิสระ มี ความรู ้และประสบการณ์ในการปฏิ บัติหน้าที่ หัวหน้างานตรวจสอบ
ภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบมาเป็ นระยะเวลามากกว่า 20 ปี นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ดูแลให้ผู ้
ดารงตาแหน่ งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึ กษา ประสบการณ์ และการอบรมที่ เหมาะสม เพียงพอ กับการปฏิ บัติ
หน้าที่ดงั กล่าวแล้ว ทั้งนี้ บริ ษทั ได้กาหนดให้การพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริ ษทั นั้น จะต้องผ่านความเห็นชอบหรื อได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยคุณสมบัติของผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีดงั ต่อไปนี้
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
1. ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งงาน
นางจันทิรา
ศรี ม่วงพันธ์
ตาแหน่งงานปั จจุบนั ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ประสบการณ์ทางานและการฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้อง
3.1 ประสบการณ์ทางาน
ปี 2555 – ปั จจุบนั ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
ปี 2541 – 2555 ผูอ้ านวยการฝ่ ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
3.2 ประสบการณ์ฝึกอบรม
3.2.1 การอบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
 หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program รุ่ น BNCP 4/2018
 หลักสูตร Advanced Audit Committee รุ่ น AACP 28/2018
 หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan รุ่ น HRP 15/2017
 หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่ น DAP 137/2017
 หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide รุ่ น ACPG 20/2015
 หลักสูตร Company Secretary Program รุ่ น CSP 11/2005
3.2.2 การอบรมจากสมาคมผูต้ รวจสอบภายใน , สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ , ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและอื่นๆในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ ยงและการตรวจสอบ
ภายใน มากกว่า 20 หลักสูตร อาทิ เช่น
 หลักสูตร Good Corporate Governance and Audit Committee
 หลักสูตรการบริ หารความเสี่ ยงตามแนว COSO ERM
 หลักสูตรการบริ หารหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 หลักสูตร Fraud Audit
 หลักสูตร Leadership Skill for Auditors
 หลักสูตร Audit Project Management
 หลักสูตร Risk Based Audit
 หลักสูตร Audit Manager tools and Techniques
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

2.6 รายการระหว่ างกัน
2.6.1 สรุปรายละเอียดรายการระหว่ างกันของบริษัทและบริษัทย่ อยกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ งสาหรับปี 2561 และสาหรับปี 2560
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายการระหว่างกัน โดยเป็ นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็ นธรรม ดังนี้
บุคคล/นิตบิ ุคคลที่
เกีย่ วข้ อง

ความสั มพันธ์

ลักษณะรายการระหว่างกัน

1. บริ ษทั เกรท ไช
น่า มิลเลนเนียม
(ไทยแลนด์) จากัด
(“เกรทไชน่า”)

 บริ ษทั และบริ ษทั
เกรท ไชน่า
มิลเลนเนียม
(ไทยแลนด์)
จากัด เป็ นกิจการ
ที่มีผถู้ ือหุน้ ใหญ่
ร่ วมกันคือ
ครอบครัววีรบวร
พงศ์ ถือหุน้ ใน
บริ ษทั รวมกัน
1,126.51 ล้านหุน้
หรื อคิดเป็ นร้อย
ละ 61.30 ของทุน
จดทะเบียนและ
เรี ยกชาระแล้ว
และถือหุน้ ใน
บริ ษทั เกรทไชน่า

รายได้ ขายก๊ าซ LPG และยอดลูกหนีก้ ารค้ า
บริ ษทั เกรท ไชน่ า มิ ลเลนเนี ย ม (ไทยแลนด์)
จากัด ได้ซ้ือก๊าซ LPG จากบริ ษทั เพือ่ ใช้ในส่ วน
ของศู น ย์อ าหารของอาคารศู น ย์ ก ารค้า โดย
บริ ษ ทั กาหนดราคาค่า ก๊าซ LPG ที่ขายให้แก่
บริ ษ ัท เกรทไชน่ า ในราคาเดี ย วกัน กับ ที่ ข าย
ให้แก่ลกู ค้าทัว่ ไป

ประกอบธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์
และธุรกิจโรงแรม

เงินประกันเพื่อเช่ าอาคารสานักงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คือ UGP ,LCR
และ SLM ได้เช่ า พื้น ที่ อาคารส านักงานของ
โครงการเดอะพาลาเดียม เวิลด์ กับบริ ษทั เกรท
ไชน่ า มิลเลนเนี ยม (ไทยแลนด์) จากัด เพื่อใช้
เป็ นสานักงานในการดาเนิ นธุ รกิจ บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยจึงต้องชาระเงินประกันการเช่าและ
การบริ การ ไว้เ ป็ นประกัน ในการเช่ า พื้ น ที่
สานักงานดังกล่าว ด้วยอัตราค่าเช่าเดิม ซึ่งไม่ได้

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(พันบาท)
ปี 2561
ปี 2560
6,345
5,485

-

-

ยอดคงค้าง
(พันบาท)
ปี 2561
ปี 2560
1,441
1,226

6,935
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6,935

ความจาเป็ นและเหมาะสมของ
รายการระหว่างกัน

อ้างอิงหมายเหตุประกอบ
ข้ อมูลทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า หมายเหตุประกอบข้ อมูล
รายการดังกล่าวเป็ นรายการค้า
ทางการเงิน ข้ อ 34 (ก) และ
ปกติของบริ ษทั และมีการกาหนด ข้ อ 34 (ง)
ราคาเช่นเดียวกับที่บริ ษทั ขาย
ให้แก่ลกู ค้าทัว่ ไป
จึงเห็นว่า
รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม
และสมเหตุสมผล
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
การวางเงินประกันเพือ่ เช่าอาคาร
สานักงานของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยในการเช่าพื้นที่สานักงานเพือ่
ใช้ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย เป็ นเรื่ องปกติใน
การทาสัญญาเช่าและสัญญา
บริ การพื้นที่อาคารสานักงาน
โดยทัว่ ไป จึงเห็นว่ารายการ

หมายเหตุประกอบข้ อมูล
ทางการเงิน ข้ อ 34 (ก)

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

บุคคล/นิตบิ ุคคลที่
เกีย่ วข้ อง

ความสั มพันธ์

ลักษณะรายการระหว่างกัน

มิลเลนเนียม (ไทย
แลนด์)จากัด ทั้ง
ทางตรงและ
ทางอ้อมรวมกัน
38.79 ล้านหุน้
หรื อคิดเป็ นร้อย
ละ 94.66 ของทุน
จดทะเบียนและ
เรี ยกชาระแล้ว

มีการเรี ยกเก็บเพิ่ม ทั้งนี้เงินประกันการเช่าและ
การบริ การที่ บริ ษ ทั เกรทไชน่ า มิ ลเลนเนี ย ม
(ไทยแลนด์) จากัด คิดเป็ นการคิด ตามปกติ ใน
การทาสัญญาเช่าและสัญญาบริ การเช่นเดียวกับ
อาคารทัว่ ไป

 บริ ษทั และบริ ษทั
เกรทไชน่า มิ
ลเลนเนียม (ไทย
แลนด์) จากัดมี
กรรมการร่ วมกัน
จานวน 3 ท่าน คือ
คุณวรวิทย์ วีรบวร
พงศ์และคุณพัชรา
วีรบวรพงศ์
และ คุณพัชราวดี
วีรบวรพงศ์

จ่ ายค่ าเช่ า ค่ าบริ การส่ วนกลาง และยอดเจ้ าหนี ้
อื่น
เป็ นค่าเช่า ค่าบริ การส่ วนกลาง และยอดเจ้าหนี้
คงค้างที่เกิดจากการที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั คือ UGP, LCR และ SLM ได้เช่าพื้นที่
อาคารสานักงานของบริ ษทั เกรทไชน่า มิลเลน
เนี ย ม (ไทยแลนด์) จากัด รวมพื้น ที่ 9,048.36
ตารางเมตร ค่าเช่าตารางเมตรละ 350 บาท และ
ค่าบริ การส่ วนกลาง ตารางเมตรละ 250 บาท ซึ่ ง
สัญญาเช่าเริ่ ม 1 กันยายน 2561 และสิ้ นสุ ด 31
สิ งหาคม 2564 (ระยะเวลาการเช่า 3 ปี ) เพื่อใช้
เป็ นสานักงานในการดาเนินธุ รกิ จโดยอัตราค่า

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(พันบาท)
ปี 2561
ปี 2560

ยอดคงค้าง
(พันบาท)
ปี 2561
ปี 2560

ความจาเป็ นและเหมาะสมของ
รายการระหว่างกัน

อ้างอิงหมายเหตุประกอบ
ข้ อมูลทางการเงิน

ดังกล่าวมีความเหมาะสมและ
สมเหตุสมผล

52,173

45,550
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-

-

คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่า หมายเหตุประกอบข้ อมูล
การเช่า พื้น ที่ส านักงานเพื่อใช้ใ น ทางการเงิน ข้ อ 34 (จ)
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท และ
บริ ษ ทั ย่อย เป็ นการเช่ า พื้น ที่ เพื่อ
ใช้ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริ ษัท
และบริ ษ ทั ย่อย อัตราค่า เช่ า และ
ค่าบริ การ ที่บริ ษทั เกรทไชน่า
มิ ลเลนเนี ย ม (ไทยแลนด์) จากัด
คิดกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยก็เป็ น
อั ต ร า ค่ า เ ช่ า ที่ ต่ า ก ว่ า อ า ค า ร
สานักงานที่อยู่ในบริ เวณใกล้เคียง
กัน อีกทั้งอาคารสานักงานเดิมที่

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

บุคคล/นิตบิ ุคคลที่
เกีย่ วข้ อง

ความสั มพันธ์

ลักษณะรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(พันบาท)
ปี 2561
ปี 2560

ยอดคงค้าง
(พันบาท)
ปี 2561
ปี 2560

เช่าและค่าบริ การส่ วนกลาง เป็ นอัตราที่ต่ ากว่า
อัตราค่าเช่าสานักงานในพื้นที่ใกล้เคียงกัน

ค่ าใช้ จ่ายอื่นและยอดเจ้ าหนีอ้ ื่น
เป็ นค่า ใช้จ่า ยอื่น และยอดเจ้าหนี้ อื่น ที่ เกิ ด จาก
การที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ใช้บริ การบริ ษทั
เกรทไชน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์) จากัด ใน
หลายบริ การ ทั้งนี้ค่าบริ การที่บริ ษทั เกรทไชน่า
มิลเลนเนี ย ม (ไทยแลนด์) จากัด คิด แก่ บ ริ ษ ทั
และบริ ษทั ย่อย เป็ นค่าบริ การที่คิดเช่นเดียวกัน

ความจาเป็ นและเหมาะสมของ
รายการระหว่างกัน

อ้างอิงหมายเหตุประกอบ
ข้ อมูลทางการเงิน

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเช่าพื้นที่จาก
บริ ษทั พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน
จากัด ซึ่งสิ้นสุ ดการเช่าในวันที่ 31
สิ ง หาคม 2555 ไม่ ส ามารถขยาย
พื้ น ที่ ไ ด้ จ ากการขยายตั ว ของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ในเรื่ องของ
บุคคลากรและพื้นที่ใช้สอย โดยที่
อาคารส านัก งานโครงการเดอะ
พาลาเดียม เวิลด์ สามารถรองรั บ
พื้นที่ใช้สอยของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยในระยะยาวได้ คณะกรรม
การตรวจสอบจึ ง เห็ น ว่า รายการ
ดัง กล่ า วมี ค วามเหมาะสมและ
สมเหตุสมผล
10,861

12,579

2,912
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4,310

คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่า หมายเหตุประกอบข้ อมูล
การที่ บ ริ ษัท และบริ ษัท ย่ อ ยใช้ ทางการเงิน ข้ อ 34 (ก) และ
บริ การของบริ ษทั เกรทไชน่า
ข้ อ 34 (จ)
มิ ลเลนเนี ย ม (ไทยแลนด์) จากัด
เป็ นการใช้บ ริ ก ารในธุ ร กิ จ ปกติ
ของบริ ษัท เกรทไชน่ า มิ ล เลน
เนี ย ม (ไทยแลนด์ ) จ ากัด และ

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

บุคคล/นิตบิ ุคคลที่
เกีย่ วข้ อง

ความสั มพันธ์

ลักษณะรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(พันบาท)
ปี 2561
ปี 2560

ยอดคงค้าง
(พันบาท)
ปี 2561
ปี 2560

กับที่คิดกับลูกค้าทัว่ ไป

ความจาเป็ นและเหมาะสมของ
รายการระหว่างกัน

อ้างอิงหมายเหตุประกอบ
ข้ อมูลทางการเงิน

ค่าบริ การที่บริ ษทั เกรทไชน่า
มิ ลเลนเนี ย ม (ไทยแลนด์) จากัด
คิ ด แก่ บ ริ ษัท ก็ เ ป็ นค่ า บริ การที่
บริ ษ ัท เกรทไชน่ า มิ ล เลนเนี ย ม
(ไทยแลนด์ ) จ ากัด คิ ด กับ ลู ก ค้า
ทั่ว ไปจึ ง มี ค วามเห็ น ว่ า รายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและ
มีความเหมาะสม

จ่ ายค่ าไฟฟ้ าและค่ านา้ และเจ้ าหนีอ้ ื่น
บริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยชาระค่า ไฟฟ้ าและค่าน้ า
ซึ่งเกิดจากการใช้ไฟฟ้ าและน้ าในสานักงานของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ทั้งนี้ค่าไฟฟ้ าและค่าน้ าที่
บริ ษ ทั เกรทไชน่ า มิ ลเลนเนี ย ม (ไทยแลนด์ )
จากัด คิด กับ บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยเป็ นการคิด
ตามที่ บ ริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่ อ ยใช้จ ริ ง และเป็ น
อัตราเดียวกับที่บริ ษทั เกรทไชน่า มิลเลนเนียม
(ไทยแลนด์) จากัด คิดกับผูเ้ ช่าพื้นที่ รายอื่น ๆ
ภายในอาคาร

1,288

1,273
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80

94

คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่า หมายเหตุประกอบข้ อมูล
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายชาระค่า ทางการเงิน ข้ อ 34 (ก) และ
ไฟฟ้ าและค่าน้ าให้แก่บริ ษทั เกรท ข้ อ 34 (จ)
ไชน่ า มิ ลเลนเนี ย ม (ไทยแลนด์)
จากัด ตามที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ใช้จริ ง และอัต ราค่า ไฟฟ้ าและค่า
น้ า ที่ บ ริ ษ ัท เกรทไชน่ า มิ ล เลน
เนี ย ม (ไทยแลนด์ ) จ ากัด คิ ด กับ
บริ ษัท ก็ เ ป็ นอัต ราเดี ย วกัน กับ ที่
บริ ษ ัท เกรทไชน่ า มิ ล เลนเนี ย ม
(ไทยแลนด์ ) จ ากัด คิ ด กับ ผู้เ ช่ า
พื้นที่รายอื่นๆภายในอาคารจึงเห็น

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

บุคคล/นิตบิ ุคคลที่
เกีย่ วข้ อง

ความสั มพันธ์

ลักษณะรายการระหว่างกัน

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

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(พันบาท)
ปี 2561
ปี 2560

-

-

ยอดคงค้าง
(พันบาท)
ปี 2561
ปี 2560

174,452
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30,367

ความจาเป็ นและเหมาะสมของ
รายการระหว่างกัน

อ้างอิงหมายเหตุประกอบ
ข้ อมูลทางการเงิน

ว่ า ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว มี ค ว า ม
เหมาะสมและสมเหตุสมผล
คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่า หมายเหตุ ป ระกอบข้ อ มู ล
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายชาระค่า ทางการเงิน ข้ อ 34 (ก)
เช่าและค่าบริ การส่ วนกลางอาคาร
สานักงานล่ว งหน้า ให้แก่ บริ ษ ทั
เกรทไชน่ า มิ ล เลนเนี ย ม (ไทย
แลนด์ ) จ ากั ด ซึ่ งเป็ นไปตาม
สัญญาเช่าและสัญญาบริ การพื้นที่
อาคารสานักงาน รายการดังกล่าว
จึ ง มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตุสมผล

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

บุคคล/นิตบิ ุคคลที่
เกีย่ วข้ อง

ความสั มพันธ์

2. บริ ษทั พรหม
 บริ ษทั และบริ ษทั
มหาราชพัฒนาที่ดิน
พรหมมหาราช
จากัด (“พรหม”)
พัฒนาที่ดิน เป็ น
กิจการที่มีผถู้ ือหุน้
ประกอบธุรกิจ
ใหญ่ ร่ วมกันคือ
พัฒนา
ครอบครัววีรบวร
อสังหาริ มทรัพย์
พงศ์ ถือหุน้ ใน
และธุรกิจโรงแรม
บริ ษทั รวมกัน
1,126.51 ล้านหุน้
หรื อคิดเป็ นร้อย
ละ 61.30 ของทุน
จดทะเบียนและ
เรี ยกชาระแล้ว
และถือหุน้ ใน
พรหม รวมกัน
136.39 ล้านหุน้
คิดเป็ นร้อยละ
90.75 ของทุนจด
ทะเบียนและเรี ยก
ชาระแล้ว

ลักษณะรายการระหว่างกัน

รายได้ ขายก๊ าซ LPG และยอดลูกหนีก้ ารค้ า
บริ ษั ท พรหมมหาราชพัฒ นาที่ ดิ น จ ากั ด
(“พรหม”) ได้ซ้ือก๊าซ LPG จากบริ ษทั เพือ่ ใช้ใน
ส่ วนของศูนย์อาหารของอาคารศูนย์การค้าและ
ครัวของโรงแรมซึ่งพรหมดาเนินกิจการอยู่ โดย
บริ ษ ทั กาหนดราคาค่า ก๊าซ LPG ที่ขายให้แก่
พรหมในราคาเดี ย วกัน กับ ที่ ข ายให้แ ก่ ลูก ค้า
ทัว่ ไป

เงินประกันเพื่อเช่ าอาคารสานักงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คือ UGP, LCR
และ SLM ได้เช่ า พื้น ที่ อาคารส านักงานของ
บริ ษทั พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จากัด เพื่อใช้
สถานที่ เก็บ เอกสาร บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ยจึ ง
ต้องชาระเงินประกันเพื่อเช่าอาคาร สานักงาน
ไว้เ ป็ นประกั น ในการเช่ า พื้ น ที่ ส านั ก งาน
ดังกล่าว โดยบริ ษทั พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน
จากัด กาหนดอัตราการวางเงินประกันอาคารที่
บริ ษทั UGP, LCR และ SLM จะจ่า ยชาระ
เท่ า กั บ 1 เดื อ น ซึ่ งตามปกติ บ ริ ษัท พรหม

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(พันบาท)
ปี 2561
ปี 2560
8,965
8,299

-

-
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ยอดคงค้าง
(พันบาท)
ปี 2561
ปี 2560
1,816
1,705

309

309

ความจาเป็ นและเหมาะสมของ
รายการระหว่างกัน

อ้างอิงหมายเหตุประกอบ
ข้ อมูลทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็ นรายการค้าปกติ
ของบริ ษทั และมีการกาหนดราคา
เช่นเดียวกับที่บริ ษทั ขายให้แก่ลกู ค้า
ทัว่ ไป จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

หมายเหตุประกอบข้ อมูลทาง
การเงินข้ อ 34 (ก) และ
ข้ อ 34 (ง)

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการ หมายเหตุประกอบข้ อมูลทาง
การเงินข้ อ 34 (ก)
วางเงินประกันเพือ่ เช่าอาคาร
สานักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในการเช่าพื้นที่สานักงานเพือ่ ใช้ใน
การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อย เป็ นเรื่ องปกติในการทาสัญญา
เช่าพื้นที่อาคารสานักงานโดยทัว่ ไป
อีกทั้งอัตราเงินประกันที่บริ ษทั
พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จากัด คิด
กับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยก็เป็ นอัตรา
ต่ากว่าที่บริ ษทั พรหมมหาราชพันา

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

บุคคล/นิตบิ ุคคลที่
เกีย่ วข้ อง

ความสั มพันธ์

ลักษณะรายการระหว่างกัน

 บริ ษทั และพรหม
มีกรรมการ
ร่ วมกันจานวน 4
ท่าน คือ
คุณวรวิทย์ วีรบวร
พงศ์
และคุณพัชรา วีร
บวรพงศ์
และ คุณศุภชัย วีร
บวรพงศ์
และ คุณพัชราวดี
วีรบวรพงศ์

มหาราชพัฒ นาที่ ดิ น จ ากัด ก าหนดอัต ราเงิ น
ประกัน อาคารเท่ า กับ ค่ า เช่ า 2 เดื อ น ทั้ง นี้ เงิ น
ประกัน การเช่าที่บ ริ ษทั พรหมมหาราชพัฒนา
ที่ดิ น จากัด คิดเป็ นการคิด ตามปกติใ นการท า
สัญญาเช่าเช่นเดียวกับอาคารทัว่ ไป นอกจากนี้
อัตราการวางเงินประกันการเช่าก็เป็ นอัตราต่ า
กว่าที่บริ ษทั พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จากัด
คิดกับผูเ้ ช่ารายอื่นภายในอาคารเดียวกัน

จ่ ายค่ าเช่ า ค่ าบริ การส่ วนกลาง และยอดเจ้ าหนี ้
อื่น
เป็ นค่ า เช่ า และค่ า บริ การส่ ว นกลางและยอด
เจ้าหนี้อื่นที่เกิดจากการที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ของบริ ษทั คือ UGP, LCR และ SLM ได้เช่า
พื้นที่หอ้ งเก็บเอกสารของบริ ษทั พรหมมหาราช
พัฒนาที่ ดิ น รวมพื้น ที่ 877.43 ตารางเมตร ค่ า
เช่ า อยู่ใ นช่ ว งตารางเมตรละ 229.66 – 350.00
เพือ่ จัดเก็บเอกสารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(พันบาท)
ปี 2561
ปี 2560

ยอดคงค้าง
(พันบาท)
ปี 2561
ปี 2560

ความจาเป็ นและเหมาะสมของ
รายการระหว่างกัน

อ้างอิงหมายเหตุประกอบ
ข้ อมูลทางการเงิน

ที่ดิน จากัด คิดกับผูเ้ ช่ารายอื่นภายใน
อาคารเดียวกัน จึงเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสมและ
สมเหตุสมผล

3,056

3,056
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166

166

คณะกรรมการตรวจสอบเห็น ว่า การ หมายเหตุประกอบข้ อมูลทาง
เช่ า พื้ น ที่ ส านัก งานเพื่ อ การจัด เก็ บ การเงินข้ อ 34 (ก) และข้ อ 34
เอกสารของบริ ษัท และบริ ษัท ย่ อ ย (จ)
เป็ นการเช่า พื้น ที่เพื่อใช้ดาเนิ นธุ รกิ จ
ปก ติ ข อง บ ริ ษั ท แ ล ะ บ ริ ษั ท ย่ อ ย
คณะกรรมการตรวจสอบจึ ง เห็ น ว่ า
รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและ
สมเหตุสมผล และมีราคาที่เหมาะสม

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

บุคคล/นิตบิ ุคคลที่
เกีย่ วข้ อง

ความสั มพันธ์

ลักษณะรายการระหว่างกัน

ค่ าใช้ จ่ายอื่นและยอดเจ้ าหนีอ้ ื่น
เป็ นค่า ใช้จ่า ยอื่น และยอดเจ้าหนี้ อื่น ที่ เกิ ด จาก
การที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ใช้บริ การโรงแรม
ของบริ ษทั พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จากัด ใน
หลายบริ การ เช่ น บริ ษัท ให้ บ ริ ษัท พรหม
มหาราชพัฒนาที่ดิน จากัด จัดเลี้ยงรับรองลูกค้า
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่ห้องอาหารโรงแรม
ของพรหม การจองห้องพักโรงแรมให้กบั ลูกค้า
ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ นต้ น ทั้ งนี้
ค่า บริ การที่ บริ ษทั พรหมมหาราชพัฒนาที่ ดิ น
จ ากั ด คิ ด กั บ บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น
ค่า บริ การที่ คิด เช่ นเดี ยวกัน กับ ที่ บริ ษทั พรหม
มหาราชพัฒนาที่ดิน จากัด คิดกับลูกค้าทัว่ ไป

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(พันบาท)
ปี 2561
ปี 2560
1,981
1,017
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ยอดคงค้าง
(พันบาท)
ปี 2561
ปี 2560
373
254

ความจาเป็ นและเหมาะสมของ
รายการระหว่างกัน

อ้างอิงหมายเหตุประกอบ
ข้ อมูลทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการที่ หมายเหตุประกอบข้ อมูลทาง
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยใช้ บ ริ การ การเงินข้ อ 34 (ก) และข้ อ 34
โรงแรมของบริ ษ ัท พรหมมหาราช (จ)
พัฒนาที่ ดิน จากัด ในเรื่ อง การเลี้ย ง
รั บรองลูกค้า การให้บ ริ การห้องพัก
ให้แก่ลูกค้า และบริ การอื่นๆนั้น เป็ น
การใช้บริ การในธุรกิจปกติของบริ ษทั
พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จากัด ซึ่ ง
ปร ะ กอ บธุ ร กิ จศู น ย์ ก าร ค้ า แล ะ
โรงแรม และค่าบริ การที่คิดแก่บริ ษทั
และบริ ษ ัท ย่อ ยก็เป็ นค่ า บริ การที่ คิ ด
กั บ ลู ก ค้ า ทั่ ว ไปจึ ง มี ค วามเห็ น ว่ า
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
และราคามีความเหมาะสม

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

2.6.2

นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกัน

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคาดว่าในอนาคตจะยังคงมีรายการระหว่างกันเกิ ดขึ้นอีก ซึ่ งเป็ นไปตามลักษณะการ
ประกอบธุ รกิ จปกติ ได้แก่ การขายก๊าซ LPG ให้แก่เกรทไชน่าและพรหมเพื่อใช้ในกิ จการศูนย์การค้าและโรงแรม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ให้กบั เกรทไชน่า และการใช้บริ การจัดเตรี ยมอาหารและบริ การอื่นๆ
ของเกรทไชน่า
ทั้งนี้บริ ษทั มีการกาหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม
และเป็ นธรรม โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นสาคัญ รวมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นในการ
ทารายการดังกล่าว
สาหรับในอนาคตหากมีรายการลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอีก บริ ษทั มีนโยบายให้สามารถดาเนิ นการได้และจะ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
การเช่าพื้นที่สานักงานของเกรทไชน่าเป็ นการเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็ นที่ต้ งั สานักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ทั้งนี้เมื่อสัญญาเช่าหมดอายุลงบริ ษทั อาจต่ออายุสัญญาเช่ากับเกรทไชน่าต่อไป อย่างไรก็ตามบริ ษทั จะให้ผรู ้ ับผิดชอบ
นาเสนอรายละเอี ย ดพื้ น ที่ แ ละราคาค่ าเช่ า ของอาคารส านัก งานให้เ ช่ า อื่ น ที่ อ ยู่ใ กล้เ คี ยงกับ อาคารที่ บ ริ ษ ัท เช่ า มา
เปรี ยบเทียบเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและราคาที่เหมาะสมต่อไป
สาหรับการเช่าพื้นที่อาคารสานักงานกับพรหมนั้นได้สิ้นสุ ดลง ในวันที่ 31 สิ งหาคม 2555 โดยบริ ษทั ยังคง
การเช่าพื้นที่หอ้ งเก็บเอกสารบางส่วนเท่านั้น
ทั้งนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีนโยบายที่ จะกูย้ ืมหรื อให้กยู้ ืมเงิ นกับบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งในอนาคต
อย่างไรก็ตามในอนาคตอาจมีการกูย้ ืมเงินระหว่างกันของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเกิดขึ้นอีก เพื่อใช้ในการดาเนิ นธุรกิ จ
ตามความจาเป็ น โดยจะมีการทาสัญญาระหว่างกันและกาหนดเงื่อนไขที่ ชดั เจนและเป็ นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุ ด
ภายในกลุ่มบริ ษทั
ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการ
บริ ษทั จะปฏิ บัติให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรื อ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการ
ทารายการเกี่ ยวโยงและการได้มาหรื อจาหน่ ายทรัพย์สินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมทั้งปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
3.1

ข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
งบการเงิน
ผู้สอบบัญชี
ปี

ชื่อผู้สอบบัญชี

2559
2560

นายชัยศิริ เรื องฤทธิ์ชัย
นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุ ข

2561

นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุ ข

ผู้สอบบัญชี
บริษัทผู้สอบบัญชี
อนุญาตเลขที่
4526
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
4599
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
4599

บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

สรุ ปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีปี 2559 ถึงปี 2561
ปี 2559
ผูส้ อบบัญชีได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยให้ความเห็นว่า การเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริ ษทั ข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั ของบริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ
ผลการดาเนิ นงานรวมและผลการดาเนิ นงานเฉพาะบริ ษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริ ษทั สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวัน
เดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ปี 2560
ผูส้ อบบัญชีได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยให้ความเห็นว่า การเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริ ษทั ข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั ของบริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ
ผลการดาเนิ นงานรวมและผลการดาเนิ นงานเฉพาะบริ ษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริ ษทั สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวัน
เดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ปี 2561
ผูส้ อบบัญชีได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยให้ความเห็นว่า การเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริ ษทั ข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั ของบริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ
ผลการดาเนิ นงานรวมและผลการดาเนิ นงานเฉพาะบริ ษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริ ษทั สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวัน
เดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส่ วนที่ 3.1 ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ - หน้า 1

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

การเปลีย่ นแปลงทางบัญชีทสี่ าคัญ
การเปลีย่ นแปลงทางบัญชีที่สาคัญปี 2559
-ไม่มีการเปลีย่ นแปลงทางบัญชีที่สาคัญปี 2560
การประเมินการด้อยค่ าของค่ าความนิยม
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่ องประมาณการการด้อยค่าของค่าความนิยม และ เรื่ องค่าความนิ ยม กลุ่มกิจการมีค่าความนิ ยมตาม
มูลค่าบัญชีจานวน 1,538 ล้านบาท หักด้วยค่าเผือ่ การด้อยค่าจานวน 22 ล้านบาท สุ ทธิเป็ นจานวนเงิน 1,516 ล้านบาท ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 5 ของ
มูลค่ารวมของสิ นทรัพย์ในงบการเงินรวม โดยค่าความนิยมจานวน 1,516 ล้านบาท เกิดจากการซื้ อธุ รกิจการค้าปิ โตรเลียม และจานวน 22
ล้านบาท เกิดจากการซื้อธุรกิจผลิตเอทานอลในประเทศ กลุ่มกิจการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจานวน 22 ล้านบาท ใน
งบการเงินรวมสาหรับปี พ.ศ. 2560
ผูบ้ ริ หารมีการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี การทดสอบการด้อยค่านั้นจัดทาในระดับของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิด เงินสด
และคานวณมูลค่าสุ ทธิที่คาดว่าจะได้รับคืนด้วยวิธีมลู ค่าจากการใช้ซ่ ึงการคานวณมูลค่าจากการใช้ตอ้ งอาศัยดุลยพินิจ ที่สาคัญของผูบ้ ริ หาร
ในการประมาณการผลการดาเนิ นงานในอนาคตและประมาณการกระแสเงินสด รวมถึงการใช้อตั ราการคิดลดที่เหมาะสมในการคิ ดลด
กระแสเงินสด ข้อสมมติฐานที่สาคัญที่ใช้ในการคานวณมูลค่าจากการใช้ ประกอบด้วย



อัตราการเติบโตของรายได้ และการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขี้นของธุรกิจนั้น
อัตราคิดลดที่ใช้ในการคิดลดประมาณการกระแสเงินสด ซึ่ งคานวณจากโครงสร้ างเงินลงทุน ความเสี่ ยงของอุตสาหกรรม และค่า
เบต้าจากข้อมูลที่มีอยูใ่ นอุตสาหกรรม

ผลการทดสอบการด้อยค่าดังกล่าวของผูบ้ ริ หาร ไม่พบข้อสังเกตุที่กระทบต่อการด้อยค่าของค่าความนิยม
การซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่ องเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า กลุ่มกิจการได้จ่ายชาระค่าซื้ อเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเป็ นจานวนเงิน 1,677 ล้านบาท สาหรับหุ ้นสามัญในสัดส่ วนร้อยละ 30 ของสามบริ ษทั คือ บริ ษทั MSN International
Limited (“MSN”) บริ ษทั Asiatech Energy Pte. Ltd. (“AEPL”) และ บริ ษทั Myanmar Lighting (IPP) Co., Ltd. (“MLIPP”) (รวมเรี ยกว่า
“กลุ่มโรงไฟฟ้ าพม่า”) ซึ่งดาเนิ นธุ รกิจผลิตไฟฟ้ าและให้บริ การเกี่ยวกับธุ รกิจพลังงาน ผูบ้ ริ หารของกลุ่มกิจการประเมินว่าการจ่ายซื้ อเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าวถือเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ตามคานิ ยามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ องเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับดังกล่าวกาหนดให้ผบู้ ริ หารต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่
ระบุได้ที่ได้มาจากการจ่ายซื้ อเงินลงทุน และพิจารณาการปั นส่ วนต้นทุนการซื้ อเงินลงทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2559) เรื่ องการรวมธุรกิจ
ผูบ้ ริ หารได้ใช้ผเู้ ชี่ ยวชาญที่เป็ นบุคคลภายนอกประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์ของกลุ่มโรงไฟฟ้ าพม่า โดยวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มามีมลู ค่าเท่ากับ 1,287 ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่ประกอบด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้สัญญาเช่าการเงินจานวน
2,034 ล้านบาท สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน(สิ ทธิ ในสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าระยะยาว)จานวน 1,491 ล้านบาท เงินกูย้ ืมระยะยาวจานวน 2,224 ล้าน
บาท การวัดมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ่งของการปันส่ วนต้นทุนการซื้อเงินลงทุน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผูบ้ ริ หารยัง
อยู่ในระหว่างการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ตามข้อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 ดังนั้น
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่แสดงในรายงานทางการเงินจึงเป็ นประมาณการมูลค่ายุติธรรม
ส่ วนที่ 3.1 ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ - หน้า 2

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

การเปลีย่ นแปลงทางบัญชีที่สาคัญปี 2561
การประเมินการด้อยค่ าของค่ าความนิยม
อ้างอิงหมายเหตุขอ้ 4 (ก) เรื่ องประมาณการการด้อยค่าของค่าความนิยม และข้อ 15 เรื่ องค่าความนิยม กลุ่มกิจการมีค่าความนิยมตามมูลค่า
บัญชีจานวน 1,538 ล้านบาท หักด้วยค่าเผือ่ การด้อยค่าจานวน 22 ล้านบาท สุ ทธิเป็ นจานวนเงิน 1,516 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 4 ของมูลค่า
รวมของสิ นทรัพย์ในงบการเงินรวม โดยค่าความนิยมจานวน 1,516 ล้านบาท เกิดจากการซื้ อธุ รกิจการค้าปิ โตรเลียม และจานวน 22 ล้าน
บาท เกิดจากการซื้อธุรกิจผลิตเอทานอลในประเทศ ทั้งนี้กลุ่มกิจการไม่ได้รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมเพิ่มในงบการเงิน
รวมสาหรับปี พ.ศ. 2561
ผูบ้ ริ หารมีการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี (ตามวิธีที่กล่าวไว้แล้วในปี 2560) ผลการทดสอบการด้อยค่าดังกล่าวของผูบ้ ริ หาร
ไม่พบข้อสังเกตุที่กระทบต่อการด้อยค่าของค่าความนิยม
การประเมินการด้อยค่ าของเงินลงทุนในบริษัทย่ อยและสิ นทรัพย์ ที่เกีย่ วข้ องของบริษัทย่ อย
อ้างอิงหมายเหตุขอ้ 4 (ข) เรื่ องประมาณการการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั ย่อย และข้อ12 เรื่ อง
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า และหมายเหตุขอ้ 13 เรื่ องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
บริ ษทั รับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ ท จากัด (บริ ษทั ย่อย) เพิ่มเติมจานวน 129 ล้านบาท จาก
มูลค่าการลงทุนตามราคาทุนสุ ทธิ จานวน 159 ล้านบาท ในงบกาไรขาดทุนเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31ธันวาคมพ.ศ. 2561 และ
กลุ่มกิจการรับรู้ค่าเผือ่ การด้อยค่าของอุปกรณ์ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเพิ่มเติมจานวน 93 ล้านบาท จากมูลค่าตามบัญชีสุทธิจานวน 234 ล้าน
บาท ในงบกาไรขาดทุนรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันเนื่ องจากผลประกอบการของธุ รกิจผลิตเอทานอลไม่เป็ นไปตามแผนงานและได้
หยุดดาเนินงานแล้ว
ผูบ้ ริ หารรับรู้การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ ท จากัด (บริ ษทั ย่อย) และการด้อยค่าของอุปกรณ์ของบริ ษทั
ย่อยโดยประเมินมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับคืนด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์หักด้วยต้นทุนในการจาหน่ าย ผูบ้ ริ หารได้ว่าจ้างผู้
ประเมินราคาอิสระทาการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวสาหรับปี พ.ศ. 2561 สิ นทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษทั ย่อย
นี้ เป็ นสิ นทรัพย์ประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในการประเมินมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับคืนต้องอาศัยดุลยพินิจและข้อสมมติฐานที่
สาคัญของผูบ้ ริ หาร ได้แก่ ลักษณะสภาพการใช้งานของสิ นทรั พย์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะขายสิ นทรั พย์ได้ รวมถึงรายการของสิ นทรั พย์
ทั้งหมดที่คาดว่าจะขายให้แก่บุคคลภายนอก ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารได้จดั เตรี ยมข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผปู้ ระเมินราคาอิสระเพื่อใช้ในการประเมิน
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
ผลการทดสอบการด้อยค่าดังกล่าวของผูบ้ ริ หาร พบว่าค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ ท จากัด และค่า
เผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์ของบริ ษทั ย่อยซึ่ งมีจานวนรวมทั้งสิ้ น 250 ล้านบาท และ 121 ล้านบาท ตามลาดับ ได้บนั ทึกไว้ในงบการเงิน
อย่างเพียงพอแล้ว
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

ตารางสรุปงบการเงิน
บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559
จานวน
สินทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้ อื่น - สุทธิ
สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน – สุทธิ
ค่าความนิยม - สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น - สุทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

พ.ศ. 2561

%

จานวน

%

จานวน

%

1,879,333
108,039
3,089,255
3,345,261
497,715
8,919,603

6.58
0.38
10.82
11.71
1.74
31.23

2,590,205
99,393
4,061,755
4,069,918
375,795
11,197,066

8.23
0.32
12.91
12.94
1.19
35.59

2,848,742
132,959
5,444,878
4,817,783
466,000
13,710,362

7.96
0.37
15.21
13.46
1.30
38.30

101,372
36,593
15,731,579
1,537,801
140,747
421,867
1,667,285
19,637,244
28,556,847

0.35
0.13
55.09
5.39
0.49
1.48
5.84
68.77
100.00

1,640,924
107,775
20,757
15,645,860
1,516,111
108,206
151,017
1,070,256
20,260,906
31,457,972

5.22
0.34
0.07
49.74
4.82
0.34
0.48
3.40
64.41
100.00

2,375,577
107,513
133,433
16,666,294
127,815
1,516,111
72,690
242,374
852,271
22,094,078
35,804,440

6.63
0.30
0.37
46.55
0.36
4.23
0.20
0.68
2.38
61.70
100.00
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559
จานวน
หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้น จากสถาบันการเงิน - สุทธิ
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
ส่วนของหุ ้นกู้ ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

พ.ศ. 2561

%

จานวน

%

จานวน

%

1,726,730
4,030,654

6.05
14.11

1,500,520
3,987,757

4.77
12.68

4,988,585
3,514,764

13.93
9.82

485,634
1,299,905
78,283
83,808
7,705,014

1.70
4.55
0.27
0.29
26.97

583,453
1,999,882
244,597
88,434
8,404,643

1.85
6.36
0.78
0.28
26.72

1,349,030
2,999,800
110,351
140,145
13,102,675

3.77
8.38
0.31
0.39
36.60

886,146
3,000
4,993,956
4,627,110
145,050
377,568
19,147
11,051,977
18,756,991

3.10
0.01
17.49
16.21
0.51
1.32
0.07
38.71
65.68

1,452,830
3,000
4,994,680
4,744,880
155,883
377,069
16,548
11,744,890
20,149,533

4.62
0.01
15.88
15.08
0.50
1.20
0.05
37.34
64.06

963,399
3,000
5,983,201
5,054,053
166,127
340,972
62,202
12,572,954
25,675,629

2.69
0.01
16.71
14.12
0.46
0.95
0.17
35.11
71.71

918,932
1,874,482

3.22
6.56

918,932
1,874,482

2.92
5.96

918,932
1,874,482

2.57
5.23

162,089
0.57
6,199,187 21.71
521,802
1.83
9,676,492 33.89
123,364
0.43
9,799,856 34.32
28,556,847 100.00

162,089
8,229,199
(45,724)
11,138,978
169,461
11,308,439
31,457,972

0.51
26.16
(0.15)
35.40
0.54
35.94
100.00

162,089
7,722,361
(691,188)
9,986,676
142,135
10,128,811
35,804,440

0.45
21.57
(1.93)
27.89
0.40
28.29
100.00

หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หุ้นกู้ - สุทธิ
เจ้าหนี้เงินมัดจาค่าถังแก๊ส
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนที่ออกและชาระแล้ว - หุ้นสามัญ
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
- สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
รวมส่ วนของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

จานวน

%

จานวน

%

จานวน

%

47,693,791
441,401
26,217

98.59
0.92
0.05

58,743,412
395,073
13,776

98.51
0.66
0.02

68,263,970
249,074
9,438

98.79
0.36
0.01

6,695
209,886

0.01
0.43

2,850
474,311

0.01
0.80

3,599
577,455

0.01
0.83

48,377,990

100.00

59,629,422

100.00

69,103,536

100.00

(44,889,720)
(380,756)
(1,431,537)
(46,702,013)

(92.79)
(0.79)
(2.96)
(96.54)

(53,843,942)
(361,612)
(1,424,691)
(55,630,245)

(90.30)
(0.61)
(2.39)
(93.30)

(66,061,607)
(200,442)
(1,505,191)
(67,767,241)

(95.60)
(0.29)
(2.18)
(98.07)

7,824

0.02

(36,513)

(0.06)

177,649

0.26

กาไรก่อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

1,683,801

3.48

3,962,664

6.64

1,513,945

2.19

ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(411,396)
(107,492)

(0.85)
(0.22)

(461,140)
(662,079)

(0.77)
(1.11)

(492,864)
(151,359)

(0.71)
(0.22)

กาไรสุ ทธิสาหรับปี

1,164,913

2.41

2,839,445

4.76

869,722

1.26

การแบ่ งปันกาไร
ส่วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรสุ ทธิสาหรับปี

1,118,723
46,190
1,164,913

2.31
0.10
2.41

2,811,104
28,341
2,839,445

4.71
0.05
4.76

871,184
(1,462)
869,722

1.26
(0.00)
1.26

รายได้จากการดาเนินงาน
รายได้จากการขาย
รายได้จากการขนส่ ง
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
รายได้เงินปันผล
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
ต้นทุนขายและบริ การ
ต้นทุนขนส่ ง
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริ หาร
รวมค่าใช้ จ่าย
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
และการร่ วมค้า
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559

กาไรสุ ทธิสาหรับปี

พ.ศ. 2560
จานวน

พ.ศ. 2561

จานวน

%

%

จานวน

%

1,164,913

2.41

2,839,445

4.76

869,722

1.26

-

-

-

-

(463)
93

(0.00)
0.00

-

-

(21,384)

(0.04)

(34,005)

(0.05)

(693,880)

(1.43)

(545,783)

(0.91)

(614,978)

(0.89)

1,367

0.00

-

-

-

-

(272)

(0.00)

-

-

-

-

(692,785)
472,128

(1.43)
0.98

(567,167)
2,272,278

(0.95)
3.81

(649,353)
220,369

(0.94)
0.32

433,765
38,363
472,128

0.90
0.08
0.98

2,243,578
28,700
2,272,278

3.76
0.05
3.81

229,451
(9,082)
220,369

0.33
(0.01)
0.32

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น สุทธิจากภาษี
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง
- กลับรายการส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
หัก ผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับการตีราคาที่ดิน
- ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจากบริ ษทั ร่ วม
และการร่ วมค้าตามวิธีส่วนได้เสี ย
- ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
รายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง
- การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลัง
ออกจากงาน
หัก ผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับการวัดมูลค่าใหม่
ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ สุ ทธิจากภาษี
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่ งปันกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

ส่ วนที่ 3.1 ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ - หน้า 7

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย : พันบาท
พ.ศ. 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ งกาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าเสื่ อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
ค่าตัดจาหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและสิ นทรัพย์อื่น
ขาดทุน(กาไร)จากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายอุปกรณ์ - สุทธิ
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั้น
ส่วนแบ่ง(กาไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ (กลับรายการ)
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้า(กลับรายการ)
ค่าเผื่อลดมูลค่าของอุปกรณ์
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของค่าความนิ ยม
เงินปันผลรับ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุน(กาไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง-สุทธิ
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ ินดาเนินงาน
การเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ ินดาเนินงาน
-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
-สิ นค้าคงเหลือ
-สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
-สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
-เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
-หนี้สินหมุนเวียนอื่น
-เจ้าหนี้เงินมัดจาค่าถังแก๊ส
-หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
-จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดสุ ทธิได้มาจากการดาเนินงาน
-จ่ายดอกเบี้ย
-จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

1,272,405

3,501,524

1,021,081

1,118,428
57,864
9,321
(523)
(7,824)
1,307
(53,684)
(6,695)
13,640
16,355
(20,346)
411,396
2,811,644

1,176,365
54,045
(5,112)
(2,854)
36,513
(2,188)
158
28,000
21,691
(2,850)
14,593
(2,048)
(16,567)
461,140
5,262,410

1,083,738
53,812
(33,535)
34
(177,649)
166
278,665
93,000
(3,599)
17,117
43,549
(16,822)
492,864
2,852,421

131,814
1,008,751
(156,093)
474,492
(53,130)
17,777
398,526
5,826
(1,535)
4,638,072
(400,534)
(268,955)
3,968,583

(1,066,082)
(823,721)
145,477
(48,965)
(133,383)
2,477
117,770
(3,001)
(4,852)
3,448,130
(444,730)
(271,093)
2,732,307

(1,569,478)
(1,175,915)
(79,824)
(55,091)
(560,224)
47,366
309,173
43,725
(6,874)
(194,721)
(486,675)
(445,392)
(1,126,788)
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย : พันบาท
พ.ศ. 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับ(จ่าย)เพื่อเงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ
เงินสดรับคืนจากเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อเงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินสดรับจากการซื้ อบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินจ่ายล่วงหน้าสาหรับการซื้ ออุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
เงินปันผลรับ
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระคืนหุ ้นกู้
เงินสดรับจากการออกหุ ้นกู้ - สุทธิ
เงินสดรับค่าหุ้นของบริ ษทั ย่อยจากส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดจ่ายซื้อหุ ้นของบริ ษทั ย่อยจากส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นปี

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

200,000
5,810
(859,937)
47,764
(2,068,546)
(340,012)
30,836
(1,232)
26,437
6,695
(2,952,185)

11,500
11,986
(817,787)
(97,253)
(27,500)
(3,186)
23,367
(1,523,726)
(154,228)
13,880
(8,716)
16,273
2,850
(2,552,540)

(33,600)
(112,790)
(503,053)
(21,091)
(2,309,434)
(61,080)
89,487
(163)
16,029
3,599
(2,932,096)

(3,142,635)
1,076,478
(387,345)
(1,500,000)
2,993,560
(447,030)
(1,406,972)
(390,574)
2,270,150
(243)
1,879,333

(124,349)
1,329,919
(578,165)
(1,300,000)
1,995,690
428
(790,735)
532,789
712,555
1,879,333
(1,683)
2,590,205

3,490,962
1,015,981
(771,637)
(2,000,000)
3,982,813
1,525
(20,466)
(1,381,426)
4,317,752
258,868
2,590,205
(331)
2,848,742
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บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
อัตราส่ วนทางการเงิน

พ.ศ. 2559
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
- อัตราส่ วนสภาพคล่อง (เท่า)
- อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)
- อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
- อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
- ระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ย (วัน)
- อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ (เท่า)
- ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย (วัน)
- อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ การค้า (เท่า)
- ระยะเวลาชาระหนี้ เฉลี่ย (วัน)
- วงจรเงินสด (วัน)
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทากาไร (Profitability Ratio)
- อัตรากาไรขั้นต้น (%)
- อัตราส่ วนกาไรจากการดาเนิ นงาน (%)
- อัตรากาไรสุทธิ (%)
- อัตราส่ วนหนี้สินสุ ทธิต่อกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย
- อัตราผลตอบแทนส่ วนของเจ้าของ (%)
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
- อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (%)
- อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร (%)
- อัตราหมุนของสิ นทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
- อัตราส่ วนภาระหนี้ สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่ วนของเจ้าของ (เท่า) (1)
- อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของเจ้าของ (เท่า)
- - อัตราส่ วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย (เท่า)
- อัตราส่วนความสามารถในการชาระภาระผูกพัน (เท่า)
- อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยที่ครบกาหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้ สินที่มีภาระ
้ ยาทั)า้ง)หมด (เท่า)
ผูดอกเบี
กดอกเบี
พัน ้ ย(เท่(เท่
- อัตราส่วนเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินต่อหนี้ สินรวม (เท่า)
- อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)
ข้ อมูลต่ อหุ้น (ส่ วนที่เป็ นของบริษทั ใหญ่ )
- มูลค่าหุ้นตามบัญชี
- กาไร(ขาดทุน)สุทธิ ต่อหุ ้น

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

1.16
0.66
0.24
19.05
19.16
11.63
31.39
13.59
26.86
23.69

1.33
0.80
0.31
23.20
15.73
14.52
25.13
18.77
19.45
21.42

1.05
0.64
0.22
19.65
18.58
14.87
24.55
24.07
15.16
27.97

6.00
3.50
2.41
2.63

8.36
6.70
4.76
1.53

3.30
2.21
1.26
5.07

11.89

26.90

8.11

4.04
14.96
1.68

8.82
25.74
1.85

2.59
12.31
2.06

0.97
1.91
6.95
0.81
0.37

0.95
1.78
11.26
1.27
0.39

1.63
2.53
5.38
0.28
0.57

0.17
38.37

0.18
27.85

0.28
158.84

5.27
0.61

6.06
1.53

5.43
0.47

หมายเหตุ (1) อัตราส่ วนภาระหนี้ สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่ วนของเจ้าของ ดังกล่าวข้างต้นเป็ นอัตราส่ วนทางการเงินที่บริ ษทั จะต้องดารงอัตราส่ วนดังกล่าว
ในอัตราส่วนไม่เกิน 2 เท่า ตามข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกหุ ้นกู้ ข้อ 7.3 (ซ)
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3.2

การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
คาอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงิน สาหรับปี 2561 ที่จะแสดงต่อไปนี้ จะเปรี ยบเทียบกับผล
การดาเนินงานและฐานะการเงินสาหรับปี 2560 และปี 2559 ตามลาดับ
1. ผลการดาเนินงาน
รายได้
รายได้ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยส่ วนใหญ่มาจากรายได้จากการขายซึ่ ง ประกอบด้วย ธุ รกิ จค้าก๊ าซ LPG และแอมโมเนี ย
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น รายได้จากการจาหน่ายถังแก๊ส LPG ติดรถยนต์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ คิดเป็ นรายได้เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง
ตั้งแต่ปี 2559-2561 เท่ากับร้ อยละ 99 ของรายได้รวม รองลงมาได้แก่ รายได้จากธุ รกิ จขนส่ งก๊าซปิ โตรเลี ยมเหลวและ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น และ รายได้ค่าบริ การ เฉลี่ยร้อยละ 1 ของรายได้รวม รายได้รวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้นจาก
48,378 ล้านบาท ในปี 2559 เป็ น 59,629 ล้านบาท ในปี 2560 และเพิ่มขึ้นเป็ น 69,104 ล้านบาท ในปี 2561 สาเหตุหลักของการ
เพิ่มขึ้นของรายได้ปี 2560 รายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนเป็ นผลมาจากราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลก(CP SAUDI ARAMCO) เริ่ มมี
การปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ตน้ ปี 2560 อีกทั้งปริ มาณการขายโดยรวมของกลุ่มบริ ษทั เพิ่มขึ้นจากปี 2559 และในปี 2561 รายได้รวม
เพิ่มขึ้นจากธุรกิจจาหน่ายก๊าซ LPG ในต่างประเทศ ซึ่งมีสาเหตุมาจากปริ มาณการขายที่เพิ่มขึ้นและราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลก
(CP Saudi Aramco) ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าปี ก่อน
(1) รายได้ จากการขาย
รายได้จากการขายแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ได้แก่
(1) รายได้จากการขายก๊าซ LPG และแอมโมเนีย
(2) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น
(3) รายได้จากการจาหน่ายถังก๊าซ LPG ติดรถยนต์ และ
(4) รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ตารางที่ 1.1: รายได้จากการขายของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตั้งแต่ปี 2559 - ปี 2561
(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากการขายก๊าซ LPG และแอมโมเนีย
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น
รายได้จากการจาหน่ายถังก๊าซ LPG ติดรถยนต์
รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
รวมรายได้ จากการขาย

ปี 2559
จานวน ร้ อยละ
46,828
98.19
712
1.49
2
152
0.32
47,694 100.00

งบการเงินรวม
ปี 2560
จานวน ร้ อยละ
57,711 98.24
716
1.22
9
0.02
307
0.52
58,743 100.00
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ปี 2561
จานวน ร้ อยละ
66,929
98.05
711
1.04
624
0.91
68,264 100.00
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รายได้ จากการขาย
รายได้จากการขายถือเป็ นรายได้หลักที่สาคัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ดังจะเห็นได้จากรายได้จากการขายในปี 2559 – ปี 2561
กว่าร้อยละ 99 มาจากรายได้จากการขายก๊าซ LPG และแอมโมเนี ย ซึ่ งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จาหน่ายก๊าซ LPG ให้แก่ตวั แทน
ค้าต่างของแต่ละบริ ษทั เพื่อบรรจุถงั ก๊าซ LPG ขายให้กบั ลูกค้า และจาหน่ายโดยตรงให้กบั ตัวแทนจาหน่าย โรงงานอุตสาหกรรม
สถานีบริ การก๊าซ LPG สาหรับรถยนต์ เป็ นต้น
รายได้จากการขาย สาหรับปี 2560 เป็ นจานวนเงิน 58,743 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 11,049 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.17
เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2559 จานวน 47,694 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจจาหน่ายก๊าซ LPG ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ที่มีปริ มาณการขายที่เพิ่มขึ้นและราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลก (CP SAUDI ARAMCO) ที่มีราคาสู งกว่า
เมื่อเทียบกับปี ก่อน
รายได้จากการขาย สาหรับปี 2561 เป็ นจานวนเงิน 68,264 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 9,521 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.21
เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2560 จานวน 58,743 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจจาหน่ายก๊าซ LPG ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ที่มีปริ มาณการขายที่เพิ่มขึ้นและราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลก (CP SAUDI ARAMCO) ที่ปรับตัว
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อน
ตารางที่ 1.2 : โครงสร้างรายได้การจาหน่ายก๊าซ LPG ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตามลักษณะประเภทลูกค้า
และช่องทางจัดจาหน่ายปี 2559 – ปี 2561
(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2559
จานวน ร้ อยละ
ลูกค้าในประเทศ
ลูกค้าที่นาไปใช้งานในครัวเรื อน
ลูกค้าที่นาไปใช้เป็ นเชื้อเพลิง
ลูกค้าที่นาไปใช้งานด้านอุตสาหกรรม
ลูกค้าต่างประเทศ
รวม

11,087
4,582
2,191
27,902
45,762

24.23
10.01
4.79
60.97
100.00

งบการเงินรวม
ปี 2560
จานวน ร้ อยละ
11,509
4,307
2,452
38,403
56,671

20.31
7.60
4.33
67.76
100.00

ปี 2561
จานวน ร้ อยละ
11,464
4,355
2,709
47,330
65,858

17.41
6.61
4.11
71.87
100.00

รายได้ จากการขายก๊ าซ LPG
สาหรับปี 2560 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากการก๊าซ LPG เป็ นจานวนเงิน 56,671 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจานวน 10,909 ล้านบาท หรื อ
ร้อยละ 23.84 เมื่อเที ยบกับปี 2559 จานวน 45,762 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากธุ รกิจการ
จาหน่ายก๊าซ LPG ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งรายได้จากธุรกิจการจาหน่ายก๊าซ LPG ในประเทศที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุมาจาก
ปริ มาณการขายที่เพิ่มขึ้นและส่วนรายได้ธุรกิจจาหน่ายก๊าซให้กบั ลูกค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้นจานวน 10,501 ล้านบาทหรื อร้อยละ
37.64 ซึ่ งเกิดจากราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลก(CP SAUDI ARAMCO) ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าปี ก่อน โดยราคาก๊าซ LPG ใน
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ตลาดโลกโดยรวมสาหรับปี 2560 และปี 2559 มีราคาเฉลี่ยประมาณ 485 เหรี ยญสหรัฐต่อเมตริ กตัน และ 340 เหรี ยญสหรัฐต่อ
เมตริ กตัน ตามลาดับ
สาหรับปี 2561 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากการก๊าซ LPG เป็ นจานวนเงิน 65,858 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจานวน 9,187 ล้านบาท หรื อร้อย
ละ 16.21 เมื่อเทียบกับปี 2560 จานวน 56,671 ล้านบาท รายได้โดยรวมเพิ่มขึ้นจากธุรกิจจาหน่ายก๊าซ LPG ในต่างประเทศ ซึ่ งมี
สาเหตุมาจากปริ มาณการขายที่เพิ่มขึ้นและราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลก(CP Saudi Aramco) ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าปี ก่อน โดย
ราคาก๊าซในตลาดโลก โดยรวมสาหรับปี 2561 และปี 2560 มีราคาเฉลี่ยประมาณ 541 เหรี ยญสหรัฐต่อเมตริ กตัน และ 485
เหรี ยญสหรัฐต่อเมตริ กตัน ตามลาดับ
รายได้ จากการขายแอมโมเนีย
สาหรับปี 2560 บริ ษทั ย่อย UGP มีรายได้จากการจาหน่ายแอมโมเนี ย จานวนเท่ากับ 1,040 ล้านบาทลดลงจานวน 26 ล้านบาท
หรื อลดลงร้อยละ 2.44 เมื่อเปรี ยบเที ยบกับปี 2559 จานวน 1,066 ล้านบาท เนื่ องจากอุตสาหกรรมยางพาราและราคาตลาด
ยางพารายังมีราคาตกต่าลงอย่างต่อเนื่อง และความต้องการใช้วตั ถุดิบแอมโมเนียลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
สาหรับปี 2561 บริ ษทั ย่อย UGP มีรายได้จากการจาหน่ายแอมโมเนี ย จานวนเท่ากับ 1,071 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจานวน 31 ล้านบาท
หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.98 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2560 จานวน 1,040 ล้านบาท เนื่ องจากอุตสาหกรรมยางพาราและราคาตลาด
ยางพารามีราคาสูงขึ้น และความต้องการใช้วตั ถุดิบแอมโมเนียปรับตัวเพิ่มขึ้น
รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีอนื่
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น ได้แก่ โพรเพลแลนท์ น้ ามันดีเซล ถ่านหิ น เป็ นต้น ซึ่ งอยูภ่ ายใต้การดาเนิ นงานของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย UGP รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นในปี 2559 – ปี 2561 คิดเป็ นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับรายได้
จากการขายรวมของกลุ่มบริ ษทั
สาหรับปี 2560 มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นมีจานวน 716 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 4 ล้านบาทหรื อร้อยละ 0.56
เมื่อเทียบกับปี 2559 จานวน 712 ล้านบาท เป็ นผลจากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่ มปรับตัวสูงกว่าปี ก่อน
สาหรับปี 2561 มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นมีจานวน 711 ล้านบาท ลดลงจานวน 5 ล้านบาทหรื อร้อยละ 0.70 เมื่อ
เทียบกับปี 2560 จานวน 716 ล้านบาท เป็ นผลจากภาวะเศรษฐกิจที่ยงั คงชะลอตัวลดลงโดยรวมต่อเนื่อง
รายได้ จากการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ อนื่ ๆ
สาหรับปี 2560 มีรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ จานวน 316 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน162 ล้านบาทหรื อร้อยละ 105.19
เมื่อเทียบกับปี 2559 จานวน 154 ล้านบาท รายได้หลักมาจากธุรกิจจาหน่ายน้ ามันของบริ ษทั ย่อย SSW สาหรับปี 2560 จานวน
307 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2559 จานวน 135 ล้านบาท ซึ่งเริ่ มมีรายได้จากการจาหน่ายน้ ามันตั้งแต่เดือนเมษายน 2559

ส่ วนที่ 3.2 การวิเคราห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ - หน้าที่ 13

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

สาหรับปี 2561 มีรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ จานวน 624 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 308 ล้านบาทหรื อร้อยละ 97.47
เมื่อเทียบกับปี 2560 จานวน 316 ล้านบาท รายได้หลักมาจากธุรกิจจาหน่ายน้ ามันของบริ ษทั ย่อย SSW ซึ่ งมีการขยายจานวน
สาขาสถานีบริ การน้ ามันเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี ก่อน
(2) รายได้ ค่าขนส่ ง
รายได้ค่าขนส่งมาจากการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อย LCR และ SLM ทั้งนี้ธุรกิจขนส่งของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวให้บริ การขนส่งทั้ง
กลุ่มบริ ษทั และลูกค้าภายนอก ซึ่งรายได้ค่าขนส่งตามงบการเงินรวมแสดงเฉพาะรายได้ที่ให้บริ การแก่ลูกค้าภายนอกเท่านั้น โดย
รายได้ค่าขนส่งให้แก่ลูกค้าภายนอกในปี 2559 เท่ากับจานวน 441 ล้านบาท ลดลงเป็ นจานวน 395 ล้านบาทในปี 2560 และลดลง
เป็ นจานวน 249 ล้านบาทในปี 2561 โดยแบ่งออกเป็ นรายได้ค่าขนส่งทางรถยนต์ และรายได้ค่าขนส่งทางเรื อ รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1.3: รายได้การขนส่งทางรถยนต์และทางเรื อแก่ลูกค้าภายนอกกลุ่ม ปี 2559- ปี 2561
(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2559
จานวน ร้ อยละ
ลูกค้าภายนอกกลุ่ม
รายได้การขนส่งทางรถยนต์
รายได้ค่าขนส่งทางเรื อ
รวมรายได้ ค่าขนส่ ง

206
235
441

46.71
53.29
100.00

งบการเงินรวม
ปี 2560
จานวน ร้ อยละ
123
272
395

31.14
68.86
100.00

ปี 2561
จานวน ร้ อยละ
91
158
249

36.55
63.45
100.00

รายได้ ค่าขนส่ งทางรถยนต์
สาหรับในปี 2560 รายได้ขนส่ งทางรถยนต์จานวน 123 ล้านบาท ลดลงจานวน 83 ล้านบาทหรื อร้อยละ 40.29 เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับปี 2559 จานวน 206 ล้านบาท เนื่องจากเน้นการขนส่งให้กบั กลุ่มบริ ษทั เป็ นส่วนใหญ่
สาหรับในปี 2561 รายได้ขนส่งทางรถยนต์จานวน 91 ล้านบาท ลดลงจานวน 32 ล้านบาทหรื อร้อยละ 26.02 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ปี 2560 จานวน 123 ล้านบาท เนื่องจากเน้นการขนส่งให้กบั กลุ่มบริ ษทั เป็ นส่วนใหญ่
รายได้ ขนส่ งทางเรือ
รายได้จากการดาเนินงานบริ ษทั ย่อย SLM โดยแบ่งออกเป็ นรายได้จากการขนส่งก๊าซ LPG และรายได้จากการขนส่ งน้ ามัน โดย
ให้บริ การขนส่งทั้งภายในและต่างประเทศ สาหรับในปี 2560 รายได้ขนส่งทางเรื อเป็ นมีจานวน 272 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจานวน 37
ล้านบาทหรื อร้อยละ 15.74 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2559 จานวน 235 ล้านบาทสาเหตุหลักมาจากบริ ษทั ย่อย SLM มีรายได้ค่า
ขนส่งก๊าซ LPG ให้แก่กลุ่มลูกค้าบุคคลภายนอกในต่างประเทศเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
สาหรับในปี 2561 รายได้ขนส่งทางเรื อเป็ นมีจานวน 158 ล้านบาทลดลงจานวน 114 ล้านบาทหรื อร้อยละ 41.91 เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับปี 2560 จานวน 272 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากบริ ษทั ย่อย SLM มีรายได้ค่าขนส่ งก๊าซ LPG โดยเน้นการขนส่ งให้แก่กลุ่ม
บริ ษทั ทั้งในประเทศและในต่างประเทศเป็ นส่วนใหญ่
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(3) รายได้ จากการให้ บริการ
รายได้จากการให้บริ การ รายได้หลัก ประกอบด้วย รายได้จากการซ่อมถัง รายได้ค่าผ่านท่า รายได้จากการให้บริ การท่าเรื อคอน
เทนเนอร์ รายได้จากการให้บริ การพื้นที่ถงั เก็บสารองก๊าซ LPG และอื่นๆ
สาหรับในปี 2560 รายได้จากการให้บริ การของกลุ่มบริ ษทั มีจานวน 14 ล้านบาท ลดลงจานวน 12 ล้านบาทหรื อร้อยละ 46.15
เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2559 มีจานวน 26 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้ให้บริ การผ่านท่า รายได้จากการให้บริ การท่าเรื อคอน
เทนเนอร์ และรายได้จากการซ่อมถัง ให้แก่ลูกค้าบุคคลภายนอกลดลง ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวของลูกค้าบุคคลภายนอก
สาหรับในปี 2561 รายได้จากการให้บริ การของกลุ่มบริ ษทั มีจานวน 9 ล้านบาท ลดลงจานวน 5 ล้านบาทหรื อร้อยละ 35.71 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับปี 2560 มีจานวน 14 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้ให้บริ การผ่านท่า รายได้จากการให้บริ การท่าเรื อคอนเทน
เนอร์ และรายได้จากการซ่อมถัง ให้แก่ลูกค้าบุคคลภายนอกลดลง ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวของลูกค้าบุคคลภายนอก
(4) รายได้ อนื่
รายได้อื่น ประกอบด้วย กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รายได้ดอกเบี้ ยรับ รายได้ค่าเช่า กาไรจากการจาหน่าย
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และอื่น ๆ
สาหรับในปี 2560 รายได้อื่นของกลุ่มบริ ษทั มีจานวน 474 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 264 ล้านบาทหรื อร้อยละ 125.71 เมื่อเทียบ
กับปี 2559 จานวน 210 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของกลุ่มบริ ษทั เพิ่มขึ้น
จานวน 140 ล้านบาท
สาหรับในปี 2561 รายได้อื่นของกลุ่มบริ ษทั มีจานวน 578 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 104 ล้านบาทหรื อร้อยละ 21.94 เมื่อเทียบกับ
ปี 2560 จานวน 474 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากกาไรจากการปรับมูลค่าสิ นค้าคงเหลือของกลุ่มบริ ษทั เพิ่มขึ้นจานวน 123
ล้านบาท
ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขาย บริการ และขนส่ ง
ต้นทุนขายบริ การ และขนส่ งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ส่ วนหลักๆ คือ ต้นทุนขายและบริ การ และ
ต้นทุนค่าขนส่ ง ในปี 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีตน้ ทุนขาย บริ การ และขนส่ ง รวมเป็ นจานวน 54,206 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จานวน 8,935 ล้านบาทหรื อร้อยละ 19.74 เมื่อเทียบกับปี 2559 จานวน 45,271 ล้านบาท ปั จจัยหลักมาจากต้นทุนผันแปรตาม
ปริ มาณการขายที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจการจาหน่ายก๊าซ LPG ทั้งในประเทศและต่างประเทศและราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลก (CP
SAUDI ARAMCO) ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามที่อธิบายไว้ในส่วนของรายได้จากการขายก๊าซ LPG
สาหรับในปี 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีตน้ ทุนขาย บริ การ และขนส่ง รวมเป็ นจานวน 66,262 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 12,056
ล้านบาทหรื อร้อยละ 22.24 เมื่อเทียบกับปี 2560 จานวน 54,206 ล้านบาท ปั จจัยหลักมาจากต้นทุนผันแปรตามปริ มาณการขายที่
เพิ่ม ขึ้ น จากธุ ร กิ จ การจาหน่ า ยก๊ าซ LPG ทั้ง ในประเทศและต่ างประเทศและราคาก๊ าซ LPG ในตลาดโลก (CP SAUDI
ARAMCO) ที่ปรับตัวเพิม่ ขึ้นตามที่อธิบายไว้ในส่วนของรายได้จากการขายก๊าซ LPG
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(1) ต้ นทุนขายและบริการ
ต้นทุ นขายและบริ การตามงบการเงิ นรวมที่ สาคัญประกอบด้วย ต้นทุนขายก๊าซ LPG ต้นทุ นขายแอมโมเนี ย ต้นทุนขาย
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น ต้นทุนขายถังก๊าซ LPG ติดรถยนต์ และต้นทุนขายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ต้ นทุนขายก๊ าซ LPG และแอมโมเนียของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสาหรับปี 2560 ต้นทุนขายก๊าซ LPG และแอมโมเนี ยของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยมีจานวน 52,988 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 8,802 ล้านบาทหรื อร้อยละ 19.92 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2559 จานวน
44,186 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เกิดจากกลุ่มบริ ษทั มีการจาหน่ายก๊าซ LPG ในต่างประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่ งเป็ นผลจากราคาก๊าซ LPG ใน
ตลาดโลกที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ตน้ ปี 2560 มีผลให้ตน้ ทุนขายต่างประเทศเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ
สาหรับปี 2561 ต้นทุนขายก๊าซ LPG และแอมโมเนียของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีจานวน 64,920 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 11,932
ล้านบาทหรื อร้อยละ 22.52 เมื่อเปรี ยบเที ยบกับปี 2560 จานวน 52,988 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เกิดจากกลุ่มบริ ษทั มีปริ มาณการ
จาหน่ายก๊าซ LPG ในต่างประเทศเพิ่มขึ้น อีกทั้งราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลก(CP Saudi Aramco) ปรับตัวสู งขึ้นเมื่อเทียบกับปี
ก่อน ส่งผลให้ตน้ ทุนขายและบริ การผันแปรตามยอดขายของกลุ่มบริ ษทั ที่เพิ่มขึ้น ตามที่ได้อธิบายไว้ในส่วนรายได้จากการขาย
ต้ นทุนขายผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีอนื่ สาหรับปี 2560 ต้นทุนผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นเท่ากับ 545 ล้านบาท ลดลงจานวน 5 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 0.91 เมื่อเทียบกับปี 2559 มีจานวน 550 ล้านบาท ซึ่งผันแปรตามยอดขายโพรเพลแลนท์ของกลุ่มบริ ษทั ที่ลดลงตาม
ภาวะอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจโดยรวม
สาหรับปี 2561 ต้นทุนผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น เท่ากับ 529 ล้านบาท ลดลงจานวน 16 ล้านบาทหรื อร้อยละ 2.94 เมื่อเทียบกับปี
2560 มีจานวน 545 ล้านบาท ซึ่งผันแปรตามยอดขายโพรเพลแลนท์ของกลุ่มบริ ษทั ที่ลดลงตามภาวะอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ
โดยรวม
ต้ นทุนขายผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสาหรับปี 2560 มีตน้ ทุนขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ จานวน 303 ล้านบาทเพิ่มขึ้น
จานวน 151 ล้านบาทหรื อร้อยละ 99.34 เมื่อเทียบกับปี 2559 จานวน 152 ล้านบาท รายการหลักมาจากธุรกิจจาหน่ายน้ ามันของ
บริ ษทั ย่อย SSW สาหรับปี 2560
สาหรับปี 2561 มีตน้ ทุนขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ จานวน 613 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจานวน 310 ล้านบาทหรื อร้อยละ 102.31 เมื่อเทียบกับ
ปี 2560 จานวน 303 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการขยายจานวนสาขาธุรกิจจาหน่ายน้ ามันของบริ ษทั ย่อย SSW ทาให้ตน้ ทุนมี
การผันแปรตามปริ มาณการขายที่เพิ่มขึ้นตามที่ได้อธิบายไว้ในส่วนของรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
(2) ต้ นทุนขนส่ ง
ต้นทุ นขนส่ ง ประกอบด้วยค่าน้ ามันเชื้ อเพลิ ง ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับพนักงาน ค่าซ่ อมแซมบารุ งรั กษารถและเรื อ ค่าเสื่ อมราคา
ค่าสาธารณูปโภค และอื่นๆ ต้นทุนขนส่งในงบการเงินรวมแสดงเฉพาะส่วนที่ให้บริ การแก่ลูกค้าภายนอกเท่านั้น
ต้นทุนขนส่ งสาหรับปี 2559 มีจานวน 381 ล้านบาท และจานวน 362 ล้านบาท และจานวน 200 ล้านบาทในปี 2560 และ 2561
ตามลาดับ ซึ่ งสาเหตุหลักมาจากการลดลงของต้นทุนขนส่ งทางเรื อที่ปรับตัวตามรายได้ ต้นทุนขนส่ งสามารถแบ่งเป็ นต้นทุน
ขนส่งทางรถยนต์ และต้นทุนค่าขนส่งทางเรื อ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ต้ นทุนขนส่ งทางรถยนต์
ต้นทุนการขนส่งทางรถยนต์สาหรับปี 2560 ต้นทุนขนส่งทางรถยนต์จานวน 93 ล้านบาท ลดลงจานวน 57 ล้านบาทหรื อร้อยละ
38.00 เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับปี 2559 จานวน 150 ล้านบาท ซึ่ ง เป็ นการผันแปรตามรายได้การขนส่ งทางรถยนต์แก่ ลูกค้า
บุคคลภายนอกที่ปรับตัวลดลงตามที่กล่าวไว้ในส่วนของรายได้การขนส่งทางรถยนต์ขา้ งต้น
สาหรับปี 2561 ต้นทุนขนส่งทางรถยนต์จานวน 70 ล้านบาท ลดลงจานวน 23 ล้านบาทหรื อร้อยละ 24.73 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี
2560 จานวน 93 ล้านบาท ซึ่งเป็ นการผันแปรตามรายได้การขนส่งทางรถยนต์แก่ลูกค้าบุคคลภายนอกที่ปรับตัวลดลงตามที่กล่าว
ไว้ในส่วนของรายได้การขนส่งทางรถยนต์ขา้ งต้น
ต้ นทุนขนส่ งทางเรือ
ต้นทุนการขนส่งทางเรื อสาหรับปี 2560 ต้นทุนขนส่งทางเรื อจานวน 269 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 38 ล้านบาทหรื อร้อยละ 16.45
เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2559 จานวน 231ล้านบาท ซึ่งเป็ นการปรับตัวตามรายได้ค่าขนส่งทางเรื อของบริ ษทั ย่อย SLM ที่ให้บริ การ
แก่บุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น ตามที่กล่าวไว้ในส่วนของรายได้การขนส่งทางเรื อข้างต้น
สาหรับปี 2561 ต้นทุนขนส่ งทางเรื อจานวน 130 ล้านบาท ลดลงจานวน 139 ล้านบาทหรื อร้อยละ 51.67 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี
2560 จานวน 269 ล้านบาท ซึ่งเป็ นการปรับตัวตามรายได้ค่าขนส่ งทางเรื อของบริ ษทั ย่อย SLM ที่เน้นให้บริ การแก่กลุ่มบริ ษทั
ทั้งในประเทศและในต่างประเทศ ตามที่กล่าวไว้ในส่วนของรายได้การขนส่งทางเรื อข้างต้น
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่า ยในการขายและบริ ห ารหลัก ของบริ ษ ัทและบริ ษทั ย่อ ยประกอบด้วย ค่าใช้จ่ ายเกี่ ย วกับการพนักงาน ค่า ตอบแทน
กรรมการและผูบ้ ริ หาร ค่าเสื่ อมราคา ค่าเช่า ค่าตัดจาหน่ายสิ ทธิการเช่า สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและสิ นทรัพย์อื่น ค่าสาธารณูปโภค
และอื่นๆ
สาหรั บปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารจานวน 1,425 ล้านบาท ลดลงจานวน 6 ล้านบาทหรื อร้อยละ 0.42 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับปี 2559 จานวน 1,431 ล้านบาทรายการใหญ่เป็ นผลมาจากการค่าที่ปรึ กษาของกลุ่มบริ ษทั ที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี
ก่อน
สาหรับปี 2561 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารจานวน 1,505 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 80 ล้านบาทหรื อร้อยละ 5.61 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับปี 2560 จานวน 1,425 ล้านบาท รายการใหญ่เป็ นผลมาจากการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าอุปกรณ์ของบริ ษทั ย่อย
แห่งหนึ่งที่หยุดดาเนินงานในอดีตจานวน 65 ล้านบาท
ต้ นทุนทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนทางการเงินในปี 2560 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนทางการเงินจานวน 461 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 50 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 12.17 เมื่อเทียบกับปี 2559 จานวน 411 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากกลุ่มบริ ษทั ฯ มีเงินกูย้ ืมระยะสั้นและระยะยาว
เพิ่มขึ้นอันเป็ นผลมาจากการจัดหาเงินเพื่อลงทุนในธุ รกิจพลังงานไฟฟ้ าในประเทศเมียนมาจานวน 15.60 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ
หรื อคิดเป็ น 543 ล้านบาทด้วยอัตราดอกเบี้ย LIBOR 3M บวกร้อยละ 3.42 ต่อปี มีกาหนดจ่ายชาระคืนภายในระยะเวลา 3 ปี และ
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เพื่อซื้อเรื อเดินสมุทรและค่าอู่ต่อเรื อแห้ง จานวน 794 ล้านบาทด้วยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 4.20 - 4.94 ต่อปี โดยมีกาหนดจ่าย
ชาระคืนภายในระยะเวลา 5 ปี
สาหรับปี 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนทางการเงินจานวน 493 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 32 ล้านบาทหรื อร้อยละ 6.94 เมื่อเทียบ
กับปี 2560 จานวน 461 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั
กาไรขั้นต้ น กาไรจากการดาเนินงานและกาไรสุ ทธิ
กาไรขั้นต้ นรวมของกลุ่มบริ ษทั สาหรับปี 2560 กลุ่มบริ ษทั มีกาไรขั้นต้นจานวน 4,947 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจานวน 2,056
ล้านบาทหรื อร้อยละ 71.12 จากปี 2559 ซึ่ งมีกาไรขั้นต้นจานวน 2,891 ล้านบาท อีกทั้งอัตรากาไรขั้นต้นของกลุ่มบริ ษทั ฯ
เพิม่ ขึ้นเป็ นร้อยละ 8.36 เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีอตั รากาไรขั้นต้นร้อยละ 6.00 เป็ นผลมาจากราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลก (CP
SAUDI ARAMCO) ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าเมื่อเทียบกับปี ก่อน
สาหรับปี 2561 กลุ่มบริ ษทั มีกาไรขั้นต้นจานวน 2,260 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจานวน 2,687 ล้านบาทหรื อร้อยละ 54.31 จากปี
2560 ซึ่ งมีกาไรขั้นต้นจานวน 4,947 ล้านบาท อีกทั้งอัตรากาไรขั้นต้นของกลุ่มบริ ษทั ฯ ลดลงเป็ นร้อยละ 3.30 เมื่อเทียบกับปี
2560 ที่มีอตั รากาไรขั้นต้นร้อยละ 8.36 เป็ นผลมาจากต้นทุนสิ นค้าที่มีไว้เพื่อขายสูงขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน
สาหรับกาไรจากการดาเนินงาน (กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้) ในปี 2559 มีกาไรจานวน 1,684 ล้านบาท และใน
ปี 2560 มีกาไรจานวน 3,963 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจานวน 2,279 ล้านบาท และกาไรในปี 2561 มีจานวน 1,514 ล้านบาท หรื อลดลง
จานวน 2,449 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2560 หรื อคิดเป็ นสัดส่วนกาไรจากการดาเนินงานต่อรายได้จากการขาย บริ การ และขนส่ ง
เท่ากับร้อยละ 3.50 ร้อยละ 6.70 และร้อยละ 2.21 ในปี 2559 - ปี 2561 ตามลาดับ
สาหรับกาไรสุ ทธิ ในปี 2560 มีกาไรสุ ทธิ จานวน 2,839 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น จานวน 1,674 ล้านบาท จากปี 2559 จานวน
1,165 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากกาไรจากกลุ่มบริ ษทั ในต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยเกิดจากการปริ มาณการขายที่เพิ่มขึ้นและการ
ปรับตัวของราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลก (CP SAUDI ARAMCO) ที่สูงขึ้นตั้งแต่ตน้ ปี 2560
สาหรับปี 2561 มีกาไรสุทธิจานวน 870 ล้านบาท ปรับตัวลดลง จานวน 1,969 ล้านบาท จากกาไรสุทธิของปี 2560 จานวน 2,839
ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากกาไรจากกลุ่มบริ ษทั ในต่างประเทศลดลง โดยเกิดจากการต้นทุนสิ นค้าที่มีไว้เพื่อขายสูงขึ้นเมื่อเทียบ
กับปี 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีอตั ราส่วนของกาไรสุทธิต่อรายได้รวม(ไม่รวมรายได้เงินปั นผล) คิดเป็ นสัดส่ วน เท่ากับร้อย
ละ 2.41 ร้อยละ 4.76 และร้อยละ 1.26 ในปี 2559 - ปี 2561 ตามลาดับ
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2. ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมาเท่ากับ 28,557 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
และเท่ากับ 31,458 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และเท่ากับ 35,804 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ สิ นทรัพย์
รวมส่วนใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนถึงร้อยละ 61.70 ของสิ นทรัพย์ท้ งั หมด เนื่ องจาก
ธุรกิจค้าก๊าซปิ โตรเลียมเหลวและธุรกิจขนส่งเป็ นธุรกิจที่ตอ้ งใช้เงินลงทุนสูง เพื่อลงทุนในคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG
สถานี บริ การก๊าซ LPG เรื อบรรทุกก๊าซ LPG และแอมโมเนี ย รวมทั้งยานพาหนะ เป็ นต้น และส่ วนที่เหลือประมาณร้อยละ
38.30 ของสิ นทรัพย์ท้ งั หมด เป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียนซึ่งส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี้การค้าและสิ นค้าคงเหลือ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่ -สุ ทธิ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ สามารถแสดงรายละเอียดได้ดงั นี้
ตารางที่ 2.1: รายละเอียดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
(หน่วย: ล้านบาท)

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่าย
ลูกหนี้เงินชดเชยค่าก๊าซปิ โตรเลียม
เหลวจากหน่วยงานราชการ
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่ – สุ ทธิ

ณ 31 ธ.ค. 59
จานวน ร้อยละ
2,337 75.66
49
1.58
182
5.89
173
5.60
343
5
3,089

11.10
0.17
100.00

งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 60
ณ 31 ธ.ค. 61
จานวน
ร้อยละ จานวน ร้อยละ
2,654
65.34
4,242
77.91
59
1.45
20
0.37
151
3.72
230
4.22
119
2.93
164
3.01
1,057
22
4,062

26.02
0.54
100.00

783
6
5,445

14.38
0.11
100.00

จากตารางที่ 2.1 พบว่าลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่นมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
ณ สิ้ นปี 2559 มีลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นลดลง 206 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้ นปี 2558 สาเหตุหลักมาจากลูกหนี้ การค้าของ
ธุรกิจในต่างประเทศที่ลดลงจากผลกระทบราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลก (CP Saudi Aramco) ที่ลดลงจากปี ก่อนทาให้ราคาขายใน
ระหว่างปี ต่ากว่าเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2558 จึงทาให้มูลค่าลูกหนี้คงค้างลดลง
ณ สิ้นปี 2560 มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 973 ล้านบาท เมื่อเทียบกับณ สิ้นปี 2559 สาเหตุหลักมาจาก ในปี 2560 บริ ษทั
ได้มีการนาเข้าก๊าซปิ โตรเลียมเหลวจากต่างประเทศ โดยทางภาครัฐได้เปิ ดให้มีการนาเข้าก๊าซปิ โตรเลียมเหลว แบบเสรี จึงทาให้
บริ ษทั มีลูกหนี้เงินชดเชยค่าก๊าซปิ โตรเลียมเหลวจากหน่วยงานราชการเพิม่ ขึ้น 714 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี ก่อน
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และสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นเพิ่มขึ้น 1,383 ล้านบาท เมื่อเทียบกับณ สิ้ นปี 2560
สาเหตุหลักมาจากลูกหนี้การค้าของธุรกิจในต่างประเทศที่มีปริ มาณการขายในช่วงปลายงวดที่เพิ่มขึ้นมากกว่าปี ก่อน และเพิม่ ขึ้น
จากราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลก (CP Saudi Aramco) ที่สูงกว่าปี ก่อนทาให้ราคาขายในระหว่างปี สู งกว่าเมื่อเทียบกับสิ้ นปี 2560
จึงทาให้มูลค่าลูกหนี้คงค้างเพิ่มขึ้น
ตารางที่ 2.2: ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น-สุทธิสามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระตามบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 59
ณ 31 ธ.ค. 60
ณ 31 ธ.ค. 61
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
ยังไม่ ครบกาหนดชาระ
1,753 73.04
2,131 78.49
3,550 82.50
เกินกาหนดชาระ :
- น้อยกว่า 3 เดือน
319 13.29
328 12.08
315
7.32
- มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน
239
9.96
179
6.59
364
8.46
- เกินกว่า 12 เดือน
89
3.71
77
2.84
74
1.72
รวมลูกหนีก้ ารค้ า
2,400 100.00
2,715 100.00
4,303 100.00
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(63) (2.63)
(61) (2.25)
(61) (1.42)
ลูกหนีก้ ารค้ ากิจการอืน่ -สุ ทธิ
2,337 97.37
2,654 97.75
4,242 98.58
จากตารางที่ 2.2 พบว่าลูกหนี้การค้าของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นลูกหนี้ ภายในกาหนดชาระ เฉลี่ย
ร้อยละ 82.50 ส่ วนที่เหลือแบ่งเป็ นลูกหนี้ เกิ นกาหนดชาระน้อยกว่า 3 เดือน เฉลี่ยร้อยละ 7.32 มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12
เดือน เฉลี่ยร้อยละ 8.46 และเกินกว่า 12 เดือน เฉลี่ยร้อยละ 1.72 ของลูกหนี้ การค้ากิ จการอื่นรวม ทั้งนี้ สาหรับลูกหนี้ ที่มีอายุ
เกิ นกว่า 12 เดื อน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ต้ งั สารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญแล้วเกื อบทั้งจานวน ทั้งนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี
นโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวด ที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ โดยบริ ษทั จะตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะ
สูญไว้เต็มจานวน โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้และพิจารณาจากฐานะปั จจุบนั ของลูกหนี้แต่ละรายที่เรี ยกเก็บเงิน
ไม่ได้เกินกว่า 1 ปี ขึ้นไป เมื่อพิจารณาระยะเวลาในการเก็บหนี้ เฉลี่ยของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในช่วงปี 2559 จนถึงปี 2561 จะ
พบว่าระยะเวลาในการเรี ยกเก็บหนี้เฉลี่ยไม่เกิน 19 วัน
สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส่ วนใหญ่เป็ นสิ นค้าสาเร็ จรู ป ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (LPG)
ร้อยละ 98.30 ซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของกลุ่มบริ ษทั โดยมีระยะเวลาในการขายสิ นค้าเฉลี่ยประมาณ 24 - 31 วัน ในช่วงปี 2559 จนถึง
สิ้นปี 2561
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ตารางที่ 2.3: สิ นค้าคงเหลือ-สุทธิ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 59 ร้ อยละ 31 ธ.ค. 60 ร้ อยละ 31 ธ.ค. 61 ร้ อยละ
วัตถุดิบคงเหลือ
งานระหว่างผลิต
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
-ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม(LPG)
-ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
-ผลิตภัณฑ์น้ ามัน
-สิ นค้าสาเร็ จรู ปอื่น
-สิ นค้าระหว่างทาง
วัสดุอะไหล่และอื่นๆ

25
16

0.75
0.47

26
16

0.64
0.39

33
20

0.68
0.42

2,922
23
119
16
137
100

87.35
0.69
3.56
0.48
4.10
2.99

3,688
28
93
11
117
104

90.61
0.69
2.29
0.27
2.87
2.56

4,736
40
131
12
46
92

98.30
0.83
2.72
0.25
0.95
1.91

รวมสินค้ าคงเหลือ

3,358

100.39

4,083

100.32

5,110

106.06

(13)

(0.39)

(13)

(0.32)

(292)

(6.06)

3,345

100.00

4,070

100.00

4,818

100.00

หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
สินค้ าคงเหลือ - สุ ทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สิ นค้าคงเหลือสุ ทธิ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีจานวน 3,345 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จานวน
1,030 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการลดลงของปริ มาณสิ นค้าคงคลังของธุรกิจในต่างประเทศเพื่อการบริ หารต้นทุนสิ นค้า โดย
การรักษาระดับสิ นค้าคงเหลือให้เหมาะสมตามฤดูกาลและตามความต้องการของตลาด อีกทั้งราคาก๊าซ LPG ที่ปรับตัวลดลงต่า
กว่าปี ก่อน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สิ นค้าคงเหลือสุทธิของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีจานวน 4,070 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จานวน 725
ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2560 บริ ษทั ได้มีการนาเข้าก๊าซปิ โตรเลียมเหลวจากต่างประเทศ โดยทาง
ภาครัฐได้เริ่ มเปิ ดให้มีการนาเข้าก๊าซปิ โตรเลียมเหลวแบบเสรี และการบริ หารระดับสิ นค้าคงเหลือให้เหมาะสมตามฤดูกาลตาม
ความต้องการของตลาด อีกทั้งราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าปี ก่อนมาก
สาหรับปี สิ้นสุดณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สิ นค้าคงเหลือสุทธิของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีจานวน 4,818 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
2560 จานวน 748 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของปริ มาณสิ นค้าคงคลังของธุ รกิจในต่างประเทศเพื่อการบริ หาร
ต้นทุนสิ นค้า โดยการรักษาระดับสิ นค้าคงเหลือให้เหมาะสมตามฤดูกาลและตามความต้องการของตลาด อีกทั้งราคาก๊าซ LPG ที่
ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าปี ก่อน
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สินทรัพย์ หมุนเวียนอืน่
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะได้รับคืน, ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับคืน, เงินมัดจาค่าสิ นค้า,
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกัน และอื่นๆ รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 2.4 : แสดงรายละเอียดสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 59
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะได้รับคืน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับคืน
เงินมัดจาค่าสิ นค้า
เงินมัดจาค่าภาษีศุลกากร
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกัน
อื่นๆ
รวม

ณ 31 ธ.ค. 60

ณ 31 ธ.ค. 61

182
18
13
182
59
44

247
16
60
53

279
3
138
46

498

376

466

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เท่ากับ 498 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จานวน 160 ล้านบาทเมื่อเทียบ
กับปี 2558 สาเหตุหลักเกิดจากเงินมัดจาค่าภาษีศุลกากรที่เพิ่มขึ้นจากบริ ษทั ย่อย SOGEL ในประเทศจีน จานวน 106 ล้านบาท
และเงินฝากที่ติดภาระค้ าประกันเพิ่มขึ้นจากบริ ษทั ย่อย Super Gas ในประเทศเวียดนาม จานวน 59 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เท่ากับ 376 ล้านบาท ลดลง จานวน 122 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ
ณ สิ้นปี 2559 สาเหตุหลักเกิดจากเงินมัดจาค่าภาษีศุลกากรที่ลดลงจากบริ ษทั ย่อย SOGEL ในประเทศจีน จานวน 122 ล้านบาท
และเงินฝากที่ติดภาระค้ าประกันลดลงจากบริ ษทั ย่อย Super Gas ในประเทศเวียดนาม จานวน 59 ล้านบาทและภาษีมูลค่าเพิ่มที่
จะได้รับคืน ของบริ ษทั เพิ่มขึ้น จานวน 60 ล้านบาท
สาหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เท่ากับ 466 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จานวน 90 ล้าน
บาทเมื่อเทียบกับ ณ สิ้ นปี 2560 สาเหตุหลักเกิดจากเงินมัดจาค่าภาษีศุลกากรเพิ่มขึ้นจากบริ ษทั ย่อย SOGEL ในประเทศจี น
จานวน 78 ล้านบาท
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เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
รายละเอียดเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย สาหรับงวด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดงั ต่อไปนี้

ประเทศที่
จดทะเบียน
กิจการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนร่ วม
MSN
AEPL
MLIPP
กิจการโรงไฟฟ้าและสายส่ งไฟฟ้า
SMD
AIC
TSM
รวม

ณ 31 ธ.ค. 2560
สั ดส่ วนการถือ ล้านบาท
หุ้นร้ อยละ

ณ 31 ธ.ค. 2561
สั ดส่ วนการถือ
ล้านบาท
หุ้นร้ อยละ

มาเลเซีย
สิ งคโปร์
เมียนมา

30.00
30.00
30.00

328
1
1,312

41.10
41.10
41.10

513
2
1,857

เมียนมา
สิ งคโปร์
มาเลเซีย

33.00
33.00
33.00

1,641

33.00
33.00
33.00

4
2,376

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั Siam Gas Power Pte. Ltd. (“SPW”) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ทาสัญญา
ซื้อขายหุน้ เพื่อลงทุนในบริ ษทั MLIPP ซึ่ งเป็ นกิจการโรงไฟฟ้ าพลังงานความร้อนร่ วมในประเทศเมียนมา โดยการลงทุนครั้งนี้ มี
มูลค่ารวมทั้งสิ้น 48 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรื อเทียบเท่ากับ 1,677 ล้านบาท ซึ่งแหล่งเงินทุนที่ใช้มาจากกระแสเงินสดภายในของ
กลุ่มกิจการ และจากการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินโดยบริ ษทั ในการเข้าซื้อเงินลงทุนครั้งนี้ บริ ษทั ย่อย SPW ได้เข้าซื้อหุน้ ของ 3
บริ ษทั คือ บริ ษทั MSN บริ ษทั AEPL และบริ ษทั MLIPPในสัดส่ วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบี ยนและเรี ยกชาระแล้วของทั้ง 3
บริ ษทั ซึ่งมีผลทาให้บริ ษทั ดังกล่าวเป็ นบริ ษทั ร่ วมทางอ้อมของกลุ่มกิจการในไตรมาสที่สองของปี พ.ศ. 2560
ต่อมาในเดื อนพฤศจิ กายน พ.ศ. 2560 บริ ษทั ย่อย SPW ได้ทาสัญญาซื้ อขายหุ ้นเพื่อลงทุนเพิ่มในกิ จการโรงไฟฟ้ าพลังงาน
ความร้อนร่ วมในประเทศเมียนมา ในการเข้าซื้ อเงิ นลงทุนเพิ่มในครั้งนี้ บริ ษทั ย่อย SPW ได้เข้าซื้ อหุ ้นเพิ่มของ 3 บริ ษทั ดังกล่าว
ข้างต้น ในสัดส่ วนร้อยละ 6.1 ของทุนจดทะเบี ยนและเรี ยกชาระแล้ว โดยการลงทุนนี้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 9.76 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ
หรื อเที ยบเท่ากับ 305.89 ล้านบาท ซึ่ งแหล่งเงิ นทุนที่ ใช้มาจากกระแสเงิ นสดภายในของกลุ่มบริ ษทั โดยบริ ษทั ย่อย SPW ได้จ่าย
ชาระเงินค่าหุ ้นทั้งหมดให้แก่ผขู ้ ายแล้ว และได้ดาเนิ นการเปลี่ยนชื่ อผูถ้ ือหุ ้นเรี ยบร้อยแล้วในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ดังนั้น
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ย่อย SPW จะเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 36.10 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้วในบริ ษทั ดังกล่าว
และเมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม พ.ศ.2561 บริ ษทั ย่อย SPW ได้ทาสัญญาซื้อขายหุน้ เพื่อลงทุนเพิ่มในกิจการโรงไฟฟ้ าพลังงาน
ความร้อนร่ วมในประเทศเมียนมา ในการเข้าซื้อเงินลงทุนเพิ่มในครั้งนี้ บริ ษทั ย่อย SPW ได้เข้าซื้ อหุ ้นเพิ่มของ 3 บริ ษทั ดังกว่าง
ข้างต้น ในสัดส่ วนร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว โดยการลงทุนนี้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 8 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ
หรื อเที ยบเท่ ากับ 262.07 ล้านบาท ซึ่ งแหล่งเงิ นทุ นที่ ใช้มาจากกระแสเงิ นสดภายในของกลุ่มบริ ษทั การจ่ ายเงิ นลงทุนแบ่ ง
ออกเป็ น 2 งวด คือ 1) บริ ษทั ย่อย SPW จ่ายชาระเงินค่าหุ ้นให้แก่ผขู ้ ายจานวน 2.4 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ หรื อเทียบเท่ากับ 62.18
ล้านบาท สาหรับการถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 5.00 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้วในบริ ษทั MSN และ บริ ษทั AEPLใน
เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2561 และ 2) บริ ษทั ย่อย SPW จะจ่ายชาระเงินค่าหุ ้นให้แก่ผขู ้ ายในส่ วนที่เหลือจานวน 5.60 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ หรื อเทียบเท่ากับ 199.89 ล้านบาท สาหรับการถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 5.00 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้วใน
บริ ษทั MLIPP ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ดังนั้น สัดส่ วนการถือหุ ้นของบริ ษทั ย่อย SPW จะเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 41.10 ของ
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ทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว ในบริ ษทั ดังกล่าว และได้ดาเนินการเปลี่ยนชื่อผูถ้ ือหุน้ เรี ยบร้อยแล้วในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.
2561
กิจการโรงไฟฟ้าและสายส่ งไฟฟ้า
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2560 บริ ษทั ย่อย SPW ได้ร่วมจัดตั้งบริ ษทั เพื่อดาเนิ นกิ จการโรงไฟฟ้ าและสายส่ งไฟฟ้ าใน
ประเทศเมียนมา ในการลงทุนครั้งนี้ บริ ษทั ย่อย SPW ได้ถือหุ ้นใน 3 บริ ษทั คือ บริ ษทั SMD และ บริ ษทั TSM และ บริ ษทั AIC ใน
สัดส่ วนร้อยละ 33 ของทุนจดทะเบี ยนและเรี ยกชาระแล้ว โดยการลงทุนครั้งนี้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 0.03 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ หรื อ
เทียบเท่ากับ 0.80 ล้านบาท ซึ่งแหล่งเงินทุนที่ใช้มาจากกระแสเงินสดภายในของกลุ่มกิจการ
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ -สุ ทธิ
สิ นทรัพย์หลักที่ใช้ในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้แก่ ที่ ดิน อาคาร คลัง สถานี บรรจุและบริ การก๊าซ LPG และ
อุปกรณ์เก็บก๊าซ LPG ถังก๊าซ LPG เรื อบรรทุกก๊าซ LPG ยานพาหนะ และอื่นๆ
ตารางที่ 2.5 : รายละเอียดที่ดิน อาคารและอุปกรณ์–สุทธิของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)
ประเภท/ ลักษณะทรัพย์ สิน

งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 59

ณ 31 ธ.ค. 60

ณ 31 ธ.ค. 61

1 ที่ดิน
2 อาคาร ระบบสาธารณูปโภค และส่วนปรับปรุ งที่ดิน
3 คลัง สถานีบรรจุ และบริ การก๊าซ และอุปกรณ์
4 เรื อบรรทุกก๊าซ
5 ถังบรรจุก๊าซ
6 เครื่ องจักร และเครื่ องมือในโรงงาน
7 เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สานักงาน
8 ยานพาหนะ
9 งานระหว่างก่อสร้าง
รวม

2,403
3,553
1,473
2,771
2,047
1,100
256
597
290
14,004

2,399
3,283
1,452
2,933
2,189
948
247
602
379
14,432

3,219
3,138
1,455
3,105
2,306
892
267
602
615
15,599

บวก มูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาที่ดิน-สุทธิ

1,242
15,246

1,242
(28)
15,646

1,188
(121)
16,666

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ -สุ ทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายการที่ดินอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จานวน 486 ล้านบาท เป็ น
ผลมาจากกลุ่มบริ ษทั มีการซื้อสิ นทรัพย์โอนเข้าเพื่อการดาเนิ นงานเพิ่มในระหว่างปี จานวน 1,915 ล้านบาท (ส่ วนใหญ่เป็ นการ
เพิ่มของที่ดินจานวน 238 ล้านบาท เพิ่มถังบรรจุก๊าซจานวน 391 ล้านบาท และซื้อเรื อบรรทุกก๊าซเพิ่มจานวน 392 ล้านบาท และ
สิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้างจานวน 709 ล้านบาท) อีกทั้งมีการรับโอนสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้างจากบริ ษทั ย่อย Far East จานวน
137 ล้านบาทและมีการตัดค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์ระหว่างปี จานวน 1,118 ล้านบาท และลดลงจากผลต่างจากการแปลงค่างบ
การเงินจานวน 409 ล้านบาท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายการที่ดินอาคารและอุปกรณ์ลดลงจากปี 2559 จานวน 86 ล้านบาท มี
สาเหตุหลักมาจากกลุ่มบริ ษทั มีการซื้อสิ นทรัพย์โอนเข้าเพื่อการดาเนิ นงานเพิ่มในระหว่างปี จานวน 1,538 ล้านบาท (ส่ วนใหญ่
เป็ นการเพิ่มของถังบรรจุก๊าซจานวน 354 ล้านบาท และซื้ อเรื อบรรทุกก๊าซเพิ่มจานวน 937 ล้านบาทลและยานพาหนะ 59 ล้าน
บาท และสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้างจานวน 99 ล้านบาท) และลดลงจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ระหว่างปี จานวน 25 ล้านบาท
และมีการตัดค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์ระหว่างปี จานวน 1,177 ล้านบาท และลดลงจากผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินจานวน
388 ล้านบาท และลดลงจากค่าเผื่อการลดมูลค่าอุปกรณ์ของบริ ษทั ย่อย SEEC จานวน 28 ล้านบาท
สาหรับปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายการที่ดินอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จานวน
1,020 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากกลุ่มบริ ษทั มีการซื้ อสิ นทรัพย์โอนเข้าเพื่อการดาเนิ นงานเพิ่มในระหว่างปี จานวน 2,506
ล้านบาท (ส่วนใหญ่เป็ นการเพิ่มของที่ดินจานวน 890 ล้านบาท และอาคารและสิ่ งปลูกสร้างจานวน 53 ล้านบาทและคลัง สถานี
บริ การแก๊สและอุปกรณ์ เก็บแก๊สจานวน 118 ล้านบาท และถังบรรจุก๊าซจานวน 337 ล้านบาท และซื้ อเรื อบรรทุ กก๊าซเพิ่ม
จานวน 686 ล้านบาทและเครื่ องจักรเครื่ องมือในโรงงานและอุปกรณ์สานักงานจานวน 125 ล้านบาท และยานพาหนะ 51 ล้าน
บาท และสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้างจานวน 246 ล้านบาท) และลดลงจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ระหว่างปี จานวน 56 ล้านบาท
และลดลงจากการโอนสิ นทรัพย์ไปยังอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน 113 ล้านบาท และมีการตัดค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์ระหว่าง
ปี จานวน 1,084 ล้านบาท และลดลงจากค่าเผื่อการลดมูลค่าอุปกรณ์ของบริ ษทั ย่อย SEEC จานวน 93 ล้านบาท และลดลงจาก
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินจานวน 140 ล้านบาท
ค่ าความนิยม
ตารางที่ 2.6 : รายละเอียดค่าความนิยม มีดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 59
บริ ษทั ย่อย UGP
บริ ษทั ย่อย SEEC
บริ ษทั ย่อย SingGas
บริ ษทั ย่อย SuperGas
ค่ าความนิยม

ณ 31 ธ.ค. 60

1,152
22
137
227
1,538

1,152
137
227
1,516

ณ 31 ธ.ค. 61
1,152
137
227
1,516

ค่าความนิยม คือต้นทุนของเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่กลุ่มบริ ษทั มีส่วนแบ่งในสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ได้มาซึ่งบริ ษทั นั้น ค่าความนิยมที่เกิดจากการได้มาซึ่งบริ ษทั ย่อยจะแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบการเงินรวม
ณ สิ้นปี 2559 ค่าความนิยมมีจานวน 1,538 ล้านบาท และณ สิ้นปี 2560 – 2561 ค่าความนิยมมีจานวน 1,516 ล้านบาทลดลงจาก
ปี 2559 จานวน 22 ล้านบาท จากการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของบริ ษทั ย่อย SEEC
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สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน่
ตารางที่ 2.7 : แสดงรายละเอียดสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 59
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกัน
เงินมัดจา
ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับคืน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์
เงินมัดจาสาหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายรอตัดจ่าย
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
สิ ทธิการเช่า
อื่น ๆ
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน่

ณ 31 ธ.ค. 60

18
28
60
102
860
14
477
66
42
1,667

74
17
113
233
97
23
414
45
54
1,070

ณ 31 ธ.ค. 61
37
19
140
86
50
494
25
1
852

ณ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เพิม่ ขึ้นจากปี 2558 จานวน 673 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักดังนี้
- เพิ่มขึ้นจากเงินมัดจาสาหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมจานวน 860 ล้านบาทโดยเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั
ย่อย SPW ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ทาสัญญาซื้ อขายหุ ้นเพื่อจะลงทุนในกิ จการโรงไฟฟ้ าพลังงานความร้อนร่ วมใน
ประเทศเมียนมา โดยการลงทุนครั้งนี้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 48 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ หรื อประมาณ 1,688.16 ล้านบาท ซึ่ งแหล่ง
เงินทุนที่ใช้มาจากกระแสเงินสดภายในของกลุ่มกิจการ และจากการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินโดยบริ ษทั ในการเข้าซื้ อเงิน
ลงทุนครั้งนี้ บริ ษทั ย่อย SPW ได้เข้าซื้อหุน้ 2 บริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั MSN และ บริ ษทั AEPL ในสัดส่ วนร้อยละ 30 ของทุนจด
ทะเบียนและเรี ยกชาระแล้วของทั้ง 2 บริ ษทั เพื่อกลุ่มกิจการจะสามารถดาเนินการเป็ นผูถ้ ือหุน้ โดยตรงในโรงไฟฟ้ าพลังงาน
ความร้อนร่ วมแห่งหนึ่ง การจ่ายเงินลงทุนแบ่งออกเป็ น 2 งวด คือ 1) บริ ษทั ย่อย SPW จ่ายชาระเงินค่าหุ ้นให้แก่ผขู ้ ายจานวน
24 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ หรื อประมาณ 860 ล้านบาท สาหรับการถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยก
ชาระแล้วใน บริ ษทั MSN และ บริ ษทั AEPL ซึ่งได้จ่ายแล้วในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 และ 2) บริ ษทั ย่อย SPW จะจ่าย
ชาระเงินค่าหุน้ ให้แก่ผขู ้ ายในส่ วนที่เหลือเมื่อบริ ษทั ย่อย SPW ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศเมียนมา
ให้เข้าเป็ นผูถ้ ือหุน้ โดยตรงในโรงไฟฟ้ าพลังงานความร้อนร่ วม และเป็ นหนึ่งในผูร่ ่ วมลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในโรงไฟฟ้ าแห่งนี้
การจ่ายเงินในงวดที่สองเสร็ จสิ้นแล้วในปี พ.ศ. 2560 ในกรณี ที่บริ ษทั ย่อย SPW ไม่สามารถถือหุ ้นในโรงไฟฟ้ าตามเงื่อนไข
ของสัญญาซื้ อขาย บริ ษทั ย่อย SPW มีสิทธิ บอกเลิกสัญญาและสามารถเรี ยกคืนเงินที่จ่ายชาระทั้งจานวนดังกล่าวข้างต้นได้
ดังนั้นกลุ่มกิ จการจึ งได้บนั ทึกการจ่ายเงิ นดังกล่าวเป็ นเงิ นมัดจาสาหรับการลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2559
- และมีรายการลดลงในระหว่างปี ด้วยสาเหตุหลักจากเงิ นจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ ออุปกรณ์ที่ลดลงจานวน 87 ล้านบาท และ
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าที่ลดลง 65 ล้านบาท และค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าที่ลดลงจานวน 22 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี ก่อน
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ณ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลงจากปี 2559 จานวน 597 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักดังนี้
- เพิ่มขึ้นจากกลุ่มกิจการจ่ายล่วงหน้าค่าทาสัญญาซื้ อขายหุ ้นเพิ่มเพื่อลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้ าพลังงานความร้อนร่ วมใน
ประเทศเมียนมา ในการเข้าซื้ อเงินลงทุนเพิ่มในครั้งนี้ บริ ษทั ย่อย SPW ได้เข้าซื้ อหุ ้นเพิ่มของ 3 บริ ษทั คือ บริ ษทั MLIPP
และ บริ ษทั MSN และ บริ ษทั AEPL ในสัดส่ วนร้อยละ 6.1 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว โดยการลงทุนนี้ มีมูลค่า
รวมทั้งสิ้น 9.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรื อเทียบเท่ากับ 319 ล้านบาท
- ลดลงจากเงินมัดจาสาหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมจานวน 860 ล้านบาท ซึ่งในระหว่างปี บริ ษทั ได้จดทะเบียนเป็ นผูถ้ ือหุ ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้วของทั้ง 3 บริ ษทั และรับรู ้เป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
และสาหรับปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลงจากปี 2560 จานวน 218 ล้านบาท ซึ่ งมีสาเหตุ
หลักดังนี้
- ลดลงจากเงินมัดจาจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์จานวน 147 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปี มีการโอนบัญชีเงินมัดจาจ่าย
ล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์ไปยัง บัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แล้ว
- และลดลงจากเงินมัดจาสาหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม จานวน 97 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปี ได้รับโอนกรรมสิ ทธิ์ ใน
หุน้ เสร็ จสิ้นจึงโอนบัญชีเงินมัดจา สาหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมไปยัง บัญชีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
หนีส้ ิน
เงินกู้ยมื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน – สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคารพาณิ ชย์ลดลงเป็ น 1,727 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย
อยูใ่ นช่วงร้อยละ 1.20 - 2.75 ต่อปี เนื่องจากมีการชาระคืนเงินกูย้ มื ในระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคารพาณิ ชย์ลดลงเป็ น 1,501 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย
อยูใ่ นช่วงร้อยละ 1.25 - 1.85 ต่อปี เนื่องจากมีการชาระคืนเงินกูย้ มื ในระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคารพาณิ ชย์เพิม่ ขึ้นเป็ น 4,989 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย
อยูใ่ นช่วงร้อยละ 1.90 - 2.77 ต่อปี สาเหตุหลักมาจากเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิ ชย์ประเภททรัสต์รีซีทและตัว๋ สัญญาใช้
เงิน ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้นจานวน 3,088 ล้านบาท และจานวน 400 ล้านบาท ตามลาดับ
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่
เจ้าหนี้ การค้าในประเทศไทยส่ วนใหญ่เป็ นผูจ้ าหน่ ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีรายใหญ่ๆ ซึ่ งส่ วนใหญ่มี
ระยะเวลาการให้สินเชื่อ (Credit Term) ประมาณ 19-30 วัน
เจ้าหนี้ การค้าต่างประเทศส่ วนใหญ่เป็ นผูจ้ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในต่างประเทศรายใหญ่ๆ ซึ่ ง
ส่วนใหญ่มีระยะเวลาให้สินเชื่อ (Credit Term) ประมาณ 20-30 วัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้นเป็ น 4,031 ล้านบาท บาทณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้นเป็ น 3,988 ล้านบาท และ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 ลดลงเป็ น 3,515 ล้านบาท
เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลดลงจากปี ก่อนจานวน 473 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากเจ้าหนี้ การค้าที่
มีการเปลี่ยนแปลงตามยอดสิ นค้าคงเหลือในแต่ละปี ซึ่ งที่ผ่านมาบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการจ่ายชาระเงินค่าสิ นค้าให้กบั เจ้าหนี้
การค้าได้ตรงตามกาหนดเวลา ดังจะเห็นได้จากระยะเวลาชาระหนี้ เฉลี่ยของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในช่วงปี 2559 จนถึงปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประมาณ 15-27 วัน ซึ่งอยูใ่ นช่วงของ Credit Term ที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้า
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เงินนาส่ งกองทุนน้ ามันค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จนถึงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ไม่มีรายการค้างจ่าย
สาหรับเงินนาส่ งกองทุนน้ ามันเนื่ องจากในปี 2558 รัฐบาลได้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บเงินกองทุนน้ ามัน โดยเปลี่ยนมา
กาหนดราคาก๊าซ LPG โดยรวมส่วนของเงินกองทุนน้ ามันเข้าไปในราคาซื้อแทน ทาให้ราคาที่กลุ่มบริ ษทั ซื้อจะสูงขึ้น
ส่ วนของเงินกู้ยมื ระยะยาวทีถ่ งึ กาหนดชาระในหนึง่ ปี และเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุ ทธิ
ตารางที่ 2.8 : รายละเอียดส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระในหนึ่งปี และเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 59
ณ 31 ธ.ค. 60
ณ 31 ธ.ค. 61
ครบกาหนดภายใน 1 ปี
486
583
1,349
ครบกาหนดเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
886
1,453
963
รวมเงินกู้ยมื ระยะยาว - สุ ทธิ
1,372
2,036
2,312
สาหรับปี 2559 เพิ่มขึ้นจานวน 705 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี ก่อนโดยมีสาเหตุหลักดังนี้
ส่ วนของบริษัท ในระหว่างปี บริ ษทั ได้ทาสัญญาการกูย้ มื เงินระยะยาวกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในประเทศ จานวน 31.20 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยบริ ษทั ได้เบิกเงินกูย้ ืมดังกล่าวแล้วจานวน 15.60 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ หรื อประมาณ 537 ล้านบาท ซึ่ งเป็ น
ส่วนหนึ่งของการลงทุนในโรงไฟฟ้ าพลังงานความร้อนร่ วมในประเทศเมียนมา โดยการลงทุนในโรงไฟฟ้ านี้ เป็ นลงทุนผ่านทาง
บริ ษทั ย่อย SPW และมีการจ่ายชาระคืนเงินกูต้ ามงื่อนไขในสัญญาในระหว่างปี จานวน 35 ล้านบาท
ส่ วนของบริษัทย่ อย ในระหว่างปี บริ ษทั ย่อย SLM ได้กยู้ ืมเงินจากสถาบันการเงินรวมเป็ นจานวน 540 ล้านบาทเพื่อซื้ อเรื อเดิน
สมุทรและเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการเข้าอู่ต่อเรื อเดินสมุทรและมีการจ่ายชาระคืนเงินกูต้ ามเงื่ อนไขในสัญญาในระหว่างปี จานวน
352 ล้านบาท
สาหรับปี 2560 เพิ่มขึ้นจานวน 664 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี ก่อนโดยมีสาเหตุหลักดังนี้
ส่ วนของบริษัท ในระหว่างปี 2560 บริ ษทั เบิกเงินกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินในประเทศจานวน 15.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรื อ
เทียบเท่ากับ 543 ล้านบาท ซึ่งเงินกูด้ งั กล่าวถือเป็ นส่วนหนึ่งของการลงทุนในโรงไฟฟ้ าพลังงานความร้อนร่ วมในประเทศเมียน
มาเพื่อจ่ายชาระเงินค่าหุน้ ให้แก่ผขู ้ ายในงวดที่ 2 โดยการลงทุนในโรงไฟฟ้ านี้เป็ นการลงทุนผ่านทางบริ ษทั ย่อย SPW และบริ ษทั
ได้มีการจ่ายคืนเงินกูต้ ามสัญญาในระหว่างปี จานวน 142 ล้านบาท
ส่ วนของบริษัทย่ อย บริ ษทั ย่อย SLM ได้กยู้ มื เงินจากสถาบันการเงิน รวมเป็ นจานวน 794 ล้านบาท เพื่อซื้อเรื อเดินสมุทรและเพื่อ
เป็ นค่าใช้จ่ายในการเข้าอู่ต่อเรื อเดินสมุทร และบริ ษทั ย่อย SLM ได้มีการจ่ายคืนเงินกูต้ ามสัญญาในระหว่างปี จานวน 436 ล้าน
บาท
และสาหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจานวน 276 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี ก่อนโดยมีสาเหตุหลักดังนี้
ส่ วนของบริษัท ในระหว่างปี 2561 บริ ษทั ได้ทาสัญญาการกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศจานวน 550 ล้านบาท เพื่อซื้ อ
ที่ดินสาหรับการขยายธุรกิจ และบริ ษทั ได้มีการจ่ายคืนเงินกูต้ ามสัญญาในระหว่างปี จานวน 248 ล้านบาท
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ส่ วนของบริษัทย่ อย บริ ษทั ย่อย SLM ได้กยู้ มื เงินจากสถาบันการเงิน รวมเป็ นจานวน 467 ล้านบาท เพื่อซื้อเรื อเดินสมุทรและเพื่อ
เป็ นค่าใช้จ่ายในการเข้าอู่ต่อเรื อเดินสมุทร และบริ ษทั ย่อย SLM ได้มีการจ่ายคืนเงินกูต้ ามสัญญาในระหว่างปี จานวน 524 ล้าน
บาท
หุ้นกู้-สุ ทธิ
ตารางที่ 2.9 : รายละเอียดของหุน้ กู้
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 60

ณ 31 ธ.ค. 59
หุ้นกู้
หุน้ กูส้ กุลเงินบาท
หัก ค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุน้ กู้
หุ้นกู้-สุ ทธิ

6,300
(6)
6,294

7,000
(5)
6,995

ณ 31 ธ.ค. 61
9,000
(17)
8,983

ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้มีการออกและเสนอขายหุ ้นกูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ มีผคู ้ ้ าประกันบางส่ วน รวมมูลค่า 4,000 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้และราคาที่เสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 1,000 บาท โดยมีกาหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เพื่อนาเงินไปชาระคืนเงิน
กูย้ ืมระยะยาวที่ มีกบั สถาบันการเงิ น และชาระคืนเงิ นกูท้ ี่ ถึงกาหนดชาระ นอกจากนี้ เงื่ อนไขของการจาหน่ ายหุ ้นกูด้ งั กล่าว
บริ ษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละผูถ้ ือหุ ้นกู้ รวมทั้งต้องรักษาระดับอัตราส่ วนทาง
การเงิน ได้แก่ อัตราส่ วนหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (Interest – Bearing Debts) ในอัตราส่ วนไม่เกิน 2 เท่า
ทั้งนี้ อตั ราส่ วนทางการเงิ นดังกล่าวของกลุ่มบริ ษทั ในแต่ละปี เป็ นไปตามเงื่ อนไขของการออกหุ ้นกู้ ดังตารางอัตราส่ วนทาง
การเงินข้างต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั มียอดหุน้ กูค้ งเหลือ ตามรายละเอียดข้างล่าง
หุ้นกู้ออกและเสนอขาย
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
มกราคม พ.ศ. 2560
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ธันวาคม พ.ศ. 2561
รวม

อายุหุ้นกู้
3 ปี
3 ปี
5 ปี
5 ปี

มูลค่ า (ล้านบาท)
3,000
2,000
2,000
2,000
9,000

อัตราดอกเบีย้ ต่ อปี
4.30%
3.95%
3.03%
3.85%

ทริสเรทติง้
BBB (Stable)
BBB (Stable)
A (Stable)
A (Stable)

เจ้ าหนีเ้ งินมัดจาค่ าถังก๊ าซ LPG
เงิ นมัดจาค่าถังก๊าซ LPG ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย บันทึ กเป็ นหนี้ สินของบริ ษทั และจะจ่ายชาระเงิ นคืนแก่ลูกค้า พร้อมทั้ง
บันทึกลดหนี้สินดังกล่าวเมื่อลูกค้านาใบเสร็ จรับเงิน เงินมัดจาค่าถังก๊าซ LPG และถังก๊าซ LPG คืนแก่บริ ษทั โดยเจ้าหนี้เงินมัดจา
ค่าถังก๊าซ LPG จะมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นเรื่ อยๆ ตามปริ มาณถังก๊าซ LPG ใหม่ที่ลูกค้าได้วางเงินมัดจาเพิ่มขึ้นในแต่ละปี หักด้วย
ยอดเงินมัดจาที่ลดลงจากการที่ลูกค้านาใบเสร็ จรับเงิน เงินมัดจาถังและนาถังก๊าซ LPG มาคืน นอกจากนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ไม่มีนโยบายที่จะรับรู ้เงินมัดจาเป็ นรายได้ซ่ ึงเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (IFRS) ดังนั้นยอดเจ้าหนี้ เงินมัดจาค่า
ถังก๊าซ LPG ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเจ้าหนี้ เงินมัดจาค่าถังก๊าซ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 4,627
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ล้านบาท และณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 4,745 ล้านบาท และสาหรับปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 5,054
ล้านบาท ตามลาดับ
ส่ วนของเจ้ าของ
ส่ วนของเจ้าของ สาหรับปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 9,800 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จานวน 25 ล้านบาท
รายการหลักมาจากในปี 2559 มีกาไรสุทธิรวมส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่จานวน 1,119 ล้านบาท กาไรสุทธิที่เป็ นของส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจควบคุมจานวน 46 ล้านบาท มีการจ่ายเงินปั นผลส่ วนที่ เป็ นส่ วนของบริ ษทั ใหญ่ในระหว่างปี 2559 จานวน 414
ล้าน จ่ายเงินปั นผลส่วนที่เป็ นส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม ในระหว่างปี 2559 จานวน 33 ล้านบาท และจากการที่บริ ษทั เข้า
ไปลงทุนในบริ ษทั ต่างประเทศ เช่น จีน ฮ่องกง เวียดนาม สิ งคโปร์ และมาเลเซี ย บริ ษทั ต้องมีการแปลงค่างบการเงินของกลุ่ม
บริ ษทั ดังกล่าว จึ งทาให้เกิ ดผลขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงิ นส่ วนของบริ ษทั ใหญ่จานวน 686 ล้านบาท ขาดทุนจากการ
แปลงค่างบการเงินที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม จานวน 8 ล้านบาท
ส่วนของเจ้าของ สาหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 11,308 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จานวน 1,508 ล้านบาท
รายการหลักมาจากในระหว่างปี 2560 มีกาไรสุทธิรวมส่วนที่เป็ นส่วนของบริ ษทั ใหญ่เป็ นจานวน 2,811 ล้านบาท และกาไรสุทธิ
ที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม จานวน 28 ล้านบาท มีการจ่ายเงินปั นผลในระหว่างปี 2560 ส่ วนที่ เป็ นส่ วนของ
บริ ษทั ใหญ่ จานวน 781 ล้านบาท และส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม จานวน 10 ล้านบาท และจากการที่บริ ษทั
เข้าไปลงทุนในบริ ษทั ต่างประเทศ เช่น จีน ฮ่องกง เวียดนาม สิ งคโปร์ มาเลเซี ย บังคลาเทศ และเมียนมา บริ ษทั ต้องมีการแปลง
ค่างบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ดังกล่าว จึงทาให้เกิดผลขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินส่ วนของบริ ษทั ใหญ่จานวน 567 ล้าน
บาท และเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง จานวน 27 ล้านบาท
และส่วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 10,129 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จานวน 1,179 ล้าน
บาท รายการหลักมาจากในระหว่างปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีกาไรสุ ทธิ รวมส่ วนที่เป็ นส่ วนของบริ ษทั ใหญ่เป็ น
จานวน 871 ล้านบาท และขาดทุนสุ ทธิ ที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม จานวน 1 ล้านบาท มีการจ่ายเงินปั นผลใน
ระหว่างปี 2561 ส่ วนที่ เป็ นส่ วนของบริ ษทั ใหญ่ จานวน 1,378 ล้านบาท และส่ วนที่ เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
จานวน 3 ล้านบาท และจากการที่บริ ษทั เข้าไปลงทุนในบริ ษทั ต่างประเทศ เช่น จีน ฮ่องกง เวียดนาม สิ งคโปร์ มาเลเซี ย และบัง
คลาเทศ บริ ษทั ต้องมีการแปลงค่างบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ดังกล่าว จึงทาให้เกิดผลขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินส่ วนของ
บริ ษทั ใหญ่จานวน 642 ล้านบาท และขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงิ นที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม จานวน 8
ล้านบาท และลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ จานวน 4 ล้านบาท และ
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม จานวน 14 ล้านบาท

ส่ วนที่ 3.2 การวิเคราห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ - หน้าที่ 30

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

การวิเคราะห์ อตั ราส่ วนทางการเงิน
ตารางที่ 2.10 : รายละเอียดอัตราส่วนทางการเงิน

ปี 2559
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทากาไร
(Profitability Ratio)
อัตรากาไรขั้นต้น (%)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตราตอบแทนส่วนของเจ้าของ (%)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
(Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของเจ้าของ(เท่า)*
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของเจ้าของ(เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการชาระภาระผูกพัน (เท่า)

งบการเงินรวม
ปี 2560

ปี 2561

6.00
2.41
11.89

8.36
4.76
26.90

3.30
1.26
8.11

0.97
1.91
6.95
0.81

0.95
1.78
11.26
1.27

1.63
2.53
5.38
0.28

พันาไรขั
้ ย(เท่(เท่า้ น)าต้) น ของกลุ่มบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 6.00 สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัผูดอกเบี
ตกราก
เท่ากับ 8.36 มีอตั รากาไรขั้นต้นเพิม่ ขึ้นร้อยละ 2.36 จากปี 2559 และสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 3.30 มีอตั รา
กาไรขั้นต้นลดลงร้อยละ 5.06 จากปี 2560 ซึ่งเป็ นผลมาจากต้นทุนสิ นค้าที่มีไว้เพื่อขายสูงขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน
อัตรากาไรสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับร้อยละ 2.41 สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 เท่ากับร้อยละ 4.76 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.35 จากปี 2559 และสาหรับปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับร้อยละ 1.26
ลดลงร้อยละ 3.50 จากปี 2560 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากต้นทุนสิ นค้าที่มีไว้เพื่อขายสูงขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน
อัตราตอบแทนต่ อส่ วนของเจ้ าของ ของกลุ่มบริ ษทั สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับร้อยละ11.89 สาหรับปี สิ้ นสุ ด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับร้อยละ 26.90 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.01 จากปี 2559 และสาหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เท่ากับร้อยละ 8.11 ลดลงร้อยละ 18.79 จากปี 2560 ซึ่ งเป็ นผลของกาไรสุ ทธิ ที่ลดลงจากต้นทุนสิ นค้าที่มีไว้เพื่อขายสู งขึ้นเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับปี ก่อน
อัตราส่ วนภาระหนีส้ ิ นที่มีดอกเบี้ยต่ อ ส่ วนของเจ้ าของ ของกลุ่มบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 0.97
สาหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 0.95 ลดลง 0.02 เท่าจากปี 2559 และสาหรับงวดปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 เท่ากับ 1.63 เพิ่มขึ้น 0.68 เท่าจากปี 2560 ซึ่ งมีสาเหตุหลักมาจากในระหว่างปี มีการเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น
จานวน3,764 ล้านบาท และบริ ษทั ได้มีการออกหุน้ กูเ้ พิม่ ขึ้นจานวน 1,988 ล้านบาท
(* อัตราส่วนภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของเจ้าของนี้เป็ นอัตราส่วนทางการเงินที่บริ ษทั จะต้องดารงไว้ในอัตราส่วนไม่เกิน
2 เท่า ตามข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ ของผูอ้ อกหุ ้นกู้ ข้อ 7.3 (ซ) และกลุ่มบริ ษทั ก็สามารถรักษาอัตราส่ วนไว้ได้ตาม
ข้อกาหนด)
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อัตราส่ วนหนีส้ ินต่ อส่ วนของเจ้ าของ ของกลุ่มบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 1.91 เท่า สาหรับปี สิ้ นสุ ด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 1.78 เท่าลดลง 0.13 เท่าจากปี 2559 และสาหรับปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ
2.53 เท่าเพิ่มขึ้น 0.75 เท่าจากปี 2560 ซึ่ งมีสาเหตุหลักมาจากเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินและหุ ้นกูท้ ี่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี ซึ่ งได้
อธิบายไว้ในหัวข้อข้างต้น
อัตราส่ วนความสามารถในการชาระดอกเบีย้ ของกลุ่มบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 6.95 เท่า สาหรับปี
สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 11.26 เท่าเพิ่มขึ้น 4.31 เท่าจากปี 2559 และสาหรับงวดปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 เท่ากับ 5.38 เท่าลดลง 5.88 เท่าจากปี 2560 ซึ่งมีผลจากกาไรจากการดาเนินงานที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อนตามที่ได้อธิ บาย
สาเหตุไว้ในหัวข้ออัตรากาไรสุทธิขา้ งต้น
อัตราส่ วนความสามารถในการชาระภาระผูกพัน ของกลุ่มบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 0.81 เท่า
สาหรับปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 1.27 เท่าเพิ่มขึ้น 0.46 เท่า จากปี 2559 และสาหรับปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 เท่ากับ 0.28 เท่าลดลง 0.99 เท่า จากปี 2560 สาเหตุหลักมาจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจานวน 5,253
ล้านบาท จึงทาให้อตั ราส่วนความสามารถในการชาระภารผูกพันลดลง ทั้งนี้ผบู ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั คาดว่า กลุ่มบริ ษทั มีกระแส
เงิ นสดเพียงพอต่อการชาระภาระผูกพันและหนี้ สินที่ จะเกิ ดขึ้นในอนาคต อีกทั้งการลงทุนใดๆอันก่อให้เกิ ดภาระผูกพันและ
หนี้สินในอนาคต ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั มีการพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการลงทุนดังกล่าวจะสร้างผลตอบแทนสู งสุ ดให้แก่ผู ้
ถือหุน้
เหตุการณ์ ภายหลังวันทีใ่ นรายงาน
ก) การจ่ ายเงินปันผล
ส่ วนของบริษัท
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติให้เสนอจ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการสาหรับปี พ.ศ.
2561 ในอัตราหุ ้นละ 0.45 บาท คิดเป็ นจานวนเงิ น 827.04 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นจานวนที่ รวมเงินปั นผลระหว่างกาลที่ จ่ายจากผล
ประกอบการสาหรับงวดหกเดือนแรกของปี พ.ศ. 2561 ในอัตราหุ ้นละ 0.25 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 459.47 ล้านบาท บริ ษทั ได้
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561 โดยกรรมการของบริ ษทั จะนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
เพื่อขออนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลต่อไป
ส่ วนของบริษัทย่ อย
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)ได้มีมติให้
เสนอจ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการสาหรับปี พ.ศ. 2561 ในอัตราหุ ้นละ 70.00 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 735.00 ล้านบาท ซึ่ ง
เป็ นจานวนที่รวมเงินปั นผลระหว่างกาลที่จ่ายจากผลประกอบการสาหรับงวดหกเดือนแรกของปี พ.ศ. 2561 ในอัตราหุ ้นละ 35.00
บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 367.50 ล้านบาท เงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวได้จ่ายแล้วในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 และเงินปั นผล
ส่วนที่เหลือจานวน 367.50 ล้านบาท คาดว่าจะจ่ายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ลัคกี้แคริ เออร์ จากัด ได้มีมติให้เสนอจ่ายเงินปั นผลจากผล
ประกอบการสาหรับปี พ.ศ. 2561 ในอัตราหุ ้นละ 7.00 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 49.00 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นจานวนที่ รวมเงินปั นผล
ส่ วนที่ 3.2 การวิเคราห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ - หน้าที่ 32

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

ระหว่างกาลที่จ่ายจากผลประกอบการสาหรับงวดหกเดือนแรกของปี พ.ศ. 2561 ในอัตราหุ ้นละ 3.00 บาท คิดเป็ นจานวนเงิ น
21.00 ล้านบาท เงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวได้จ่ายแล้วในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 และเงินปั นผลส่ วนที่เหลือจานวน
28.00 ล้านบาท คาดว่าจะจ่ายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข) การออกหุ้นกู้
เมื่อวันที่ 25 - 29 มกราคม พ.ศ. 2562 บริ ษทั ได้มีการออกและเสนอขายหุ ้นกูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน รวมมูลค่า 3,000 ล้าน
บาท มูลค่าที่ตราไว้และราคาที่เสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท มีกาหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
ทริ สเรทติ้งได้จดั อันดับความน่าเชื่อถือหุน้ กูข้ องบริ ษทั อยูท่ ี่ระดับ BBB+ (Stable) รายละเอียดที่สาคัญของหุน้ กูม้ ีดงั นี้
หุน้ กูอ้ ายุ 3 ปี

ดอกเบี้ยคงที่

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.10 ต่อปี

ค) การให้ ก้ ยู มื เงินในบริษัทย่ อย
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 บริ ษทั ได้มีการทาสัญญาให้กยู้ มื เงินกับบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง จานวน 4.50 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ
หรื อเทียบเท่ากับ 146.02 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 4.55 ต่อปี เงินกูย้ มื ดังกล่าวมีกาหนดชาระคืนภายในปี พ.ศ. 2563
ง) การเพิม่ ทุนของบริษัทย่ อย
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งจานวน 4
ล้านหุน้ ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท หรื อคิดเป็ นจานวนเงิน 40 ล้านบาท เพื่อขอรับสิ ทธิ์ การส่ งเสริ มการลงทุนสาหรับการ
ดาเนินธุรกิจ โดยกลุ่มกิจการจะยังคงรักษาสัดส่ วนในการลงทุนร้อยละ 100.00 ในบริ ษทั ย่อยแห่ งนั้น และบริ ษทั ย่อยจะดาเนิ นการ
จดทะเบียนเพิ่มทุนให้เสร็ จสิ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ปี 2559 – ปี 2561 ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในประเทศ เท่ากับ
5.74 ล้านบาทและ 6.03 ล้านบาท และเท่ากับ 6.05 ล้านบาท ตามลาดับ โดยบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี และ
สานักงานสอบบัญชีไม่เป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ตารางที่ 2.11 : รายละเอียดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีปี 2559 - ปี 2561

ค่าสอบบัญชีงบการเงินสิ้นปี
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสที่ 1 ถึง 3
รวม

ปี 2559
0.98
0.96
1.94

บริษัท
ปี 2560
1.03
1.01
2.04

ปี 2561
1.03
1.01
2.04

(หน่วย : ล้านบาท)
บริษัทและบริษัทย่ อยในประเทศ
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
3.15
2.99
3.14
2.90
2.75
2.89
6.05
5.74
6.03
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย
1. รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท
ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ ง
1

นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ

อายุ
(ปี )
72

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

ความสัมพันธ์ ทาง
สัดส่ วน
ครอบครัวระหว่ าง การถือหุ้น
ช่ วงเวลา
ผู้บริหาร
(ร้ อยละ)
สามีของนางพัชรา
48.09 2561
วีรบวรพงศ์, บิดาของ
2561
นายศุภชัย วีรบวรพงศ์
2560-ปัจจุบนั

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ

2560-ปัจจุบนั
2560-ปัจจุบนั
2560-ปัจจุบนั
2560-ปัจจุบนั
2560-ปัจจุบนั

-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ

2559-ปัจจุบนั

-กรรมการ

2559-ปัจจุบนั
2558-ปัจจุบนั

-กรรมการ
-กรรมการ

2557-ปัจจุบนั
2556-ปัจจุบนั
2556-ปัจจุบนั
2556-ปัจจุบนั
2555-ปัจจุบนั
2553-ปัจจุบนั

-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ

ตาแหน่ ง

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

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บจ. สยาม แอลเอ็นจี
PACIFIC GAS BANGLADESH LTD.
ASIATECH INFRASTRUCTURE
COMPANY PTE. LTD.
SIAMGAS J&J INTERNATIONAL
SIAMGAS BANGLADESH LTD.
MSN INTERNATIONAL LIMITED
ASIATECH ENERGY PTE. LTD.
MYANMAR LIGHTING IPP
(COMPANY) LTD.
SIAMGAS GLOBAL INVESTMENT
PTE. LTD.
SIAMGAS POWER PTE. LTD.
SIAMGAS MYANMAR
CONSORTIUM PTE. LTD.
FAREAST PETROLEUM SDN.BHD.
MYGAZ SDN.BHD.
CITYGAS NORTH CO., LTD.
CITYGAS CO., LTD.
บจ.สยามสุขสวัสดิ์
SIAM OCEAN GAS AND ENERGY

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
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

บริษทั / ประเภทธุรกิจ

2553-ปัจจุบนั

-กรรมการ

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

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

LTD.
SINO SIAMGAS AND
PETROCHEMICALS CO., LTD.
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

2

นางพัชรา วีรบวรพงศ์

กรรมการ

69

-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

3

นายศุภชัย วีรบวรพงศ์

กรรมการและ
กรรมการผูจ้ ดั การ

45

-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

5.59

2561
2561
2560-ปัจจุบนั
2560-ปัจจุบนั

-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ

2560-ปัจจุบนั

-กรรมการ

บจ. สยาม แอลเอ็นจี
PACIFIC GAS BANGLADESH LTD.
TSM COMPANY LIMITED
ASIATECH INFRASTRUCTURE
COMPANY PTE. LTD.
SOUTHERN MYANMAR
DEVELOPMENT CO., LTD.

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
Program ( DAP )

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร

สัดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2560-ปัจจุบนั
2560-ปัจจุบนั
2560-ปัจจุบนั

-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ

2560-ปัจจุบนั
2560-ปัจจุบนั
2560-ปัจจุบนั
2559-ปัจจุบนั

-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ

2559-ปัจจุบนั
2558-ปัจจุบนั

-กรรมการ
-กรรมการ

2557-ปัจจุบนั
2556-ปัจจุบนั
2556-ปัจจุบนั
2556-ปัจจุบนั
2555-ปัจจุบนั
2553-ปัจจุบนั

-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ

2553-ปัจจุบนั

-กรรมการ

2553-ปัจจุบนั
2553-ปัจจุบนั
2553-ปัจจุบนั
2551-ปัจจุบนั

-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ

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

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
MSN INTERNATIONAL LIMITED
ASIATECH ENERGY PTE. LTD.
MYANMAR LIGHTING IPP
(COMPANY) LTD.
PT SIAMINDO DJOJO TERMINAL
SIAMGAS J&J INTERNATIONAL
SIAMGAS BANGLADESH LTD.
SIAMGAS GLOBAL INVESTMENT
PTE. LTD.
SIAMGAS POWER PTE. LTD.
SIAMGAS MYANMAR
CONSORTIUM PTE. LTD.
FAREAST PETROLEUM SDN.BHD.
MYGAZ SDN.BHD.
CITYGAS NORTH CO., LTD.
CITYGAS CO., LTD.
บจ.สยามสุขสวัสดิ์
SIAM OCEAN GAS AND ENERGY
LTD.
SINO SIAMGAS AND
PETROCHEMICALS CO., LTD.
SINGGAS (LPG) PTE LTD.
SUPERGAS CO., LTD.
SIAMGAS HK CO., LTD.
บจ.สยาม ควอลิต้ ี สตีล

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ ง

4

ตาแหน่ ง

นางสาวพัชราวดี วีรบวรพงศ์ กรรมการและรอง
กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ าย
จัดซื้ อ

อายุ
(ปี )

30

คุณวุฒิการศึกษา

- M.A. Business Management with
Finance , Regents Business School
London
- B.S.C Applied Business
Management, Imperial College
London

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร

-

สัดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)

2.18

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2551-ปัจจุบนั
2548-ปัจจุบนั
2547-ปัจจุบนั

-กรรมการ
-กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
-กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ

บจ. สยามเอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์
บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์

2560-ปัจจุบนั
2554-ปัจจุบนั
2554-ปัจจุบนั

-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ

2554-ปัจจุบนั

-กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
-กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การ

บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์
บจ. พรหมมหาราช พัฒนาที่ดิน จากัด
บจ. เกรทไชน่า มิลเลนเนียม (ไทย
แลนด์) จากัด
บจ. บวรพงศ์

2554 -ปัจจุบนั

5

6

นายสมชาย กอประสพสุข

นายวิโรจน์ คลังบุญครอง

กรรมการและผูช้ ่วย
กรรมการผูจ้ ดั การ

กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

56

74

-บริ หารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

-วิศวกรรมศาสตร์บณั ฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
-M.Eng Asian Institute of Technology

-

-

-

0.0103

2561
2560-ปัจจุบนั
2559-ปัจจุบนั

-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ

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

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

2551-ปัจจุบนั
2549-ปัจจุบนั

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

บริษทั / ประเภทธุรกิจ

บจ. ถาวรสิ นพัฒนา

บจ. สยาม แอลเอ็นจี
PT SIAMINDO DJOJO TERMINAL
SIAMGAS GLOBAL INVESTMENT
PTE. LTD.
บจ.สยามลัคกี้ มารี น
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์
บจ.ลัคกี้แคร์ ริเออร์
บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์
บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ ง

7

นายหาญ เชี่ยวชาญ

ตาแหน่ ง

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี )

73

คุณวุฒิการศึกษา
(AIT)
-MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ประกาศนี ยบัตรสมาคมส่ งเสริ ม
กรรมการบริ ษทั ไทย ( IOD )
หลักสูตร Directors Accreditation
Program ( DAP )
หลักสูตร Directors Certificate
Program ( DCP )
หลักสูตร Audit Committee
Program ( ACP )
หลักสูตร Finance for Non-Finace
Directors ( FND)
-นิติศาสตร์บณั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริ ญญาบัตรภาครัฐร่ วมเอกชน รุ่ น 6
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
-ประกาศนี ยบัตรสมาคมส่ งเสริ ม
กรรมการบริ ษทั ไทย ( IOD )
หลักสูตร Directors Accreditation
Program ( DAP )

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร

สัดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา
2546-2549
2545-2548
2544-2545
2540-2544
2535-2540

-

0.0010

ตาแหน่ ง
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
2549
-กรรมการ
ก.ค.-ต.ค.2548 -รองกรรมการผูจ้ ดั การ รักษาการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
พ.ค.-ก.ค.2548 -รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ
2548
-กรรมการ

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

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
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
การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย
บรรษัทบริ หารสิ นทรัพย์สถาบันการเงิน
บรรษัทบริ หารสิ นทรัพย์สถาบันการเงิน
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

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
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บรรษัทบริ หารสิ นทรัพย์สถาบันการเงิน
บรรษัทบริ หารสิ นทรัพย์สถาบันการเงิน

2547-ก.ย.2557
ก.ย.-พ.ย.2557

-ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
-ผอ.ฝ่ ายหลักประกันและนิ ติ
กรรม
-กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
-กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
-กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
-กรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
-กรรมการบริ หาร
-กรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
-กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
-กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

2546-2548
2543-2546
8

9

นางสุดจิต ทิวารี

นายอนุวฒั น์ ภู่สนั ติพงษ์

10 นางจินตณา กิ่งแก้ว

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

71

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายขาย-การตลาด

55

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

59

-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 )
-วิศวกรรมศาสตร์บณั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
-บัญชีบณั ฑิต สาขาการสอบบัญชี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
-บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต

-

-

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

บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์
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

-

-

2547-ปัจจุบนั
2547-ปัจจุบนั

-รองกรรมการผูจ้ ดั การ
-รองกรรมการผูจ้ ดั การ

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

-

0.049

2547-ปัจจุบนั
2546-ปัจจุบนั

-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)

ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ ง

ตาแหน่ ง
เลขานุการบริ ษทั

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร

สัดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

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

ตาแหน่ ง

บริษทั / ประเภทธุรกิจ

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 8

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

2. การดารงตาแหน่ งของผู้บริหารและผู้มอี านาจควบคุม
รายชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์
นางพัชรา วีรบวรพงศ์
นายศุภชัย วีรบวรพงศ์
นางสาวพัชราวดี วีรบวรพงศ์
นายวิโรจน์ คลังบุญครอง
นายหาญ เชี่ยวชาญ
นางสุ ดจิต ทิวารี
นายอนุวฒั น์ ภู่สันติพงษ์
นางจินตณา กิ่งแก้ว
นายสมชาย กอประสพสุ ข

X = ประธานกรรมการ

SGP

UGP

X
/,//
/,//,///
/,//,///
XX
XX
XX
///
///
/,///

X
/
/,///
/,///
XX
XX
XX
///
///
/,///

LCR

SQS

SEEC

/

/

/
/

/,///

XX = กรรมการตรวจสอบ

/
/

บริ ษทั ย่อยทางตรง
SGV
SLM
SIN

SHK

SSW

/

/

/

/

/
/

/

/

SGT

MGM

SPW

SGI

FEP

SNG

ZSS

SOG

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/ = กรรมการ

บริ ษทั ย่อยทางอ้อม
SJJ
SGB

// = กรรมการบริ หาร /// = ผูบ้ ริ หาร

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

/

PGB

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)

2. การดารงตาแหน่ งของผู้บริหารและผู้มอี านาจควบคุม (ต่ อ)
รายชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์
นางพัชรา วีรบวรพงศ์
นายศุภชัย วีรบวรพงศ์
นางสาวพัชราวดี วีรบวรพงศ์
นายวิโรจน์ คลังบุญครอง
นายหาญ เชี่ยวชาญ
นางสุ ดจิต ทิวารี
นายอนุวฒั น์ ภู่สันติพงษ์
นางจินตณา กิ่งแก้ว
นายสมชาย กอประสพสุ ข

บริ ษทั ร่ วมค้าทางตรง
SNL
SGG
CGN
/
/
/
/

/

/

บริ ษทั ร่ วมค้า
ทางอ้อม
SID

/

MLP
/

MSN
/

/

/

บริ ษทั ร่ วมทางอ้อม
AEP
SMD
/
/

/

TSM

AIC
/

/

/

/

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั - หน้า 9

บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน – กรณีเป็ นพนักงานภายในบริษัท
1. ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งงาน
นางจันทิรา
ศรี ม่วงพันธ์
ตาแหน่งงานปั จจุบนั ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ประสบการณ์ทางานและการฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้อง
3.1 ประสบการณ์ทางาน
ปี 2555 – ปั จจุบนั ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
ปี 2541 – 2555 ผูอ้ านวยการฝ่ ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
3.2 ประสบการณ์ฝึกอบรม
3.2.1 การอบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
 หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program รุ่ น BNCP 4/2018
 หลักสูตร Advanced Audit Committee รุ่ น AACP 28/2018
 หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan รุ่ น HRP 15/2017
 หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่ น DAP 137/2017
 หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide รุ่ น ACPG 20/2015
 หลักสูตร Company Secretary Program รุ่ น CSP 11/2005
3.2.2 การอบรมจากสมาคมผูต้ รวจสอบภายใน , สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ , ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและอื่นๆในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ ยงและการตรวจสอบ
ภายใน มากกว่า 20 หลักสูตร อาทิ เช่น
 หลักสูตร Good Corporate Governance and Audit Committee
 หลักสูตรการบริ หารความเสี่ ยงตามแนว COSO ERM
 หลักสูตรการบริ หารหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 หลักสูตร Fraud Audit
 หลักสูตร Leadership Skill for Auditors
 หลักสูตร Audit Project Management
 หลักสูตร Risk Based Audit
 หลักสูตร Audit Manager tools and Techniques

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน - หน้า 10

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 21 กุมภาพันธ์ 2562 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

-ศุภชัย วีรบวรพงศ์ -

2. นายสมชาย กอประสพสุข

กรรมการ

-สมชาย กอประสพสุข-

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ชื่อ
ผูร้ ับมอบอานาจ
นางจินตณา กิ่งแก้ว

รองกรรมการผูจ้ ดั การ

-จิ นตณา กิ่งแก้ ว-

