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25502550 25512551 25522552

ข้อมูลสรุปทางการเงิน

  2550 2551 2552

ข้อมูลทางการเงิน (พันบาท)   

รายได้จากการขาย 14,297,171 19,411,383 18,669,886

รายได้รวม 14,938,668 20,166,363 19,455,300

กำาไรขั้นต้น 1,260,696 1,965,881 2,177,874

กำาไร(ขาดทุน) สุทธ ิ 442,423 1,095,170 1,254,595

สินทรัพย์รวม 5,790,955 7,999,470 9,505,761

หนี้สินรวม 4,800,162 3,793,457 4,729,725

ส่วนของผู้ถือหุ้น 990,793 4,206,013 4,776,036

อัตราส่วนทางการเงิน   

อัตรากำาไรสุทธิ (%) 2.96 5.42 6.45

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 49.11 42.94 27.94

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.76 15.84 14.33

ข้อมูลการเงินต่อหุ้น (บาท)   

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 1.48 4.31 5.20

จำานวนหุ้นที่ออกและเรียกชำาระแล้ว 670,000,000 950,000,000 950,000,000

รายได้รวม กำาไรขั้นต้น

พันล้านบาทพันล้านบาท
ปี พ.ศ.ปี พ.ศ.
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สาส์นจากประธานกรรมการบริษัท
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 หลังจากที่บริษัทได้รับอนุญาตจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์  

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้นำาหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อกลางปี  2551 บริษัทได้ระดมเงินทุนจากการเสนอ 

ขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป และได้นำาไปดำาเนินงานตามที่ได้วัตถุประสงค์ของ 

การใช้เงินได้ครบถ้วนแล้วดังนี้ ใช้ในการชำาระหนี้เงินกู้ยืมซึ่งทำาให้บริษัทสามารถ 

ลดค่าใช้จ่ายจากดอกเบี้ยเงินกู้ ใช้ในการขยายสถานีบริการก๊าซเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับ 

การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และสุดท้ายได้นำาไปใช้ดำาเนินการลงทุนในประเทศ 

เวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อต้นเดือนมีนาคม  2553

 จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 2552 ที่ส่งผลให้เกิดภาวะการชะลอตัว 

ตอ่เนือ่ง สง่ผลโดยตรงตอ่เศรษฐกจิโดยรวมของประเทศไทย มผีลตอ่ยอดขายของบรษิทั  

แต่ผลกำาไรสุทธิของบริษัทยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง  เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ  

15 เนื่องจากการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐาน 

ของหลักธรรมาภิบาล รวมถึงระบบการควบคุมภายในของบริษัท ที่ได้มาตรฐาน 

และเป็นไปตามหลักกำากับดูแลกิจการที่ดี

 ทั้งนี้ในนามของคณะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วน 

เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอดโดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า  

และสถาบันการเงินต่างๆ ตลอดจนผู้บริหาร และพนักงานที่ทุ่มเทความสามารถ 

ในการทำางาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและนำาพาความเจริญรุ่งเรืองไปสู่ความสำาเร็จ 

เจริญยิ่งขึ้นไปในอนาคต

      

      พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร  

        ประธานกรรมการ
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สาส์นจากประธานกรรมการบริหาร
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 ตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าได้ทำาธุรกิจในวงการค้าก๊าซปิโตรเลียมได้สั่งสมประสบการณ์ 

มากวา่ 30 ป ีโดยดำาเนนิธรุกจิดว้ยความตัง้ใจมุง่มัน่ และพฒันาธรุกจิคา้กา๊ซปโิตรเลยีม 

มาโดยตลอด ด้วยศักยภาพในการดำาเนินธุรกิจทำาให้บริษัทได้พัฒนาเครือข่าย 

ในการกระจายสินค้า และบริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ  

ทั้งในระดับประเทศ และการขยายไปยังประเทศใกล้เคียง การบริหารงานของกลุ่ม 

บริษัทสยามแก๊ส สอดคล้องกับวิสัยทัศน์โดยมุ่งเน้นที่จะเป็นผู้นำาในการดำาเนิน 

ธุรกิจพลังงานในระดับภูมิภาคเอเชีย และในปี 2552 บริษัทชนะการประมูลซื้อธุรกิจ 

ค้าแก๊ส ในประเทศจีนและในต้นเดือนมีนาคม ปี 2553 บริษัทได้เข้าไปลงทุน 

ซื้อธุรกิจค้าแก๊สในประเทศเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถึงแม้ว่าบริษัทได้ขยายตัว     

ไปยังภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ก็ตาม  แต่ด้วยศักยภาพการขายในประเทศ ในปี 2552 

บริษัทมีรายได้ประมาณ  20,000 ล้านบาท มีผลกำาไรสุทธิเติบโตขึ้นร้อยละ 15 ดังนั้น 

คณะกรรมการบริษัทได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาควรจ่ายเงินปันผลใน 

อัตราหุ้นละ 0.30 บาท ทั้งนี้เมื่อร่วมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วจำานวน  

0.20 บาท จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 0.50 บาท

 สดุทา้ยนีข้า้พเจา้เชือ่วา่ความตัง้ใจจรงิ  มุง่มัน่  ทุม่เท  ในการทำางานของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริหาร และพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงาน กลยุทธ์  

กอร์ปกับพันธกิจที่ยึดมั่น จะนำาพาบริษัทให้สามารถดำาเนินธุรกิจ เพื่อสร้างผลประ

กอบการที่มีกำาไรสูงสุด อีกทั้งมุ่งเน้นด้านความปลอดภัย และให้ความสำาคัญต่อการ 

รักษาสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้เสีย 

ทุกฝ่าย เพื่อการเติบโตต่อไปในอนาคตอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืนในระยะยาวขอขอบ 

พระคุณมา ณ โอกาสนี้

      

      นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์

      ประธานกรรมการบริหาร

สาส์นจากประธานกรรมการบริหาร
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1.  พล.อ.ชัยสิทธิ์  ชินวัตร

 ประธานกรรมการ

2. นายวรวิทย์  วีรบวรพงศ์

 รองประธานกรรมการ

3. นางพัชรา   วีรบวรพงศ์

 กรรมการ

4. นายศุภชัย  วีรบวรพงศ์

 กรรมการ

5. นายสุทธิพงศ์  วสุวณิชพันธ์

 กรรมการ

6. นายวิโรจน์  คลังบุญครอง

 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

7. นายหาญ   เชี่ยวชาญ

 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

8. นางสุดจิต  ทิวารี

 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

9. นางจินตณา  กิ่งแก้ว

 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท
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นางพัชรา วีรบวรพงศ์
กรรมการบริหาร

นายสุทธิพงศ์ วสุวณิชพันธ์
รองกรรมการผู้จัดการ 

(จัดซื้อ)

นายศุภชัย วีรบวรพงศ์
กรรมการผู้จัดการ

นางจินตณา กิ่งแก้ว 
รองกรรมการผู้จัดการ 

(บัญชี/การเงิน/จัดหา/บุคคล)

นายอนุวัฒน์ ภู่สันติพงษ์
รองกรรมการผู้จัดการ (ขาย-การตลาด)

นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์
ประธานกรรมการบริหาร

นายสมชาย กอประสพสุข 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

(คลังสินค้า-โรงงานบรรจุก๊าซ)

คณะผู้บริหาร
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 ชื่อ - สกุล     พล.อ.ชัยสิทธิ์  ชินวัตร

 ตำาแหน่ง      กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

 อายุ (ปี)      65

 คุณวุฒิการศึกษา      - โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ รุ่นที่ 16

     - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 57

     - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 40

     - หลักสูตรชั้นนายพันทหารช่าง ฟอร์ท  เบลวัวร์ เวอร์จิเนียร์ สหรัฐอเมริกา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   -

 สัดส่วนการถือหุ้น     -

(ร้อยละ)  ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง         

 ช่วงเวลา  ตำาแหน่ง   บริษัท / ประเภทธุรกิจ

  2551-ปัจจุบัน

 2549 -ปัจจุบัน

 2546-2549

 2545-2549

 2548-ปัจจุบัน

 2546-2549

 2546-ปัจจุบัน

 2546-ปัจจุบัน

 2547-2548

 2546-2546

 2545-2546

 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ผู้บัญชาการทหารบก

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

 บจก.ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์

บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์

บมจ.ธนาคารทหารไทย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การกีฬาแห่งประเทศไทย

สภาลูกเสือแห่งชาติ

สมาคมมวยไทยโลก

กองทัพไทย

กองทัพไทย

กองทัพไทย  

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ	ผู้บริหาร	และผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท
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ช่ือ - สกุล      นายวรวิทย์   วีรบวรพงศ์

 ตำาแหน่ง      รองประธานกรรมการ

 อายุ (ปี)      64

 คุณวุฒิการศึกษา     - มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสีตบุตรบำารุง

     - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

       หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   สามีของนางพัชรา วีรบวรพงศ์, บิดาของนายศุภชัย วีรบวรพงศ์

 สัดส่วนการถือหุ้น     54.13

(ร้อยละ)  ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

         ช่วงเวลา  ตำาแหน่ง   บริษัท / ประเภทธุรกิจ

 กรรมการ

กรรมการ

รองประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

บจ.สยาม ควอลิต้ี สตีล

บจ. สยามเอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท

บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์

บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์

บจ.ปรินซ์พาเลซ โฮเต็ล

บจ.พรหมมหาราชพัฒนาท่ีดิน

บจ.อุตสาหกรรมแก๊สสยาม

บจ.บางนากรีนเลค

บจ.บางนากรีนแลนด์

บจ.โบ๊เบ๊ทาวเวอร์

บจ.สยามกรีนเลค

บจ.ตลาดน้อยคอมเพล็กซ์

บจ.บางนากรีนวิลล์

บจ.พรหมมหาราชก่อสร้าง

บจ.พรหมมหาราชเคมีภัณฑ์

บจ.พรหมมหาราช

บจ.พรหมมหาราช ประทาน

บจ.พรหมมหาราชแผ่นดินทอง

บจ.พรหมแสนล้าน

บจ.ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ

(ประเทศไทย)

บจ.สยามกรีนปาร์ค

บจ.สยามเอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์เพาเวอร์

2551-ปัจจุบัน

2551-ปัจจุบัน

2548-ปัจจุบัน

2547-ปัจจุบัน

2537-ปัจจุบัน

2535-ปัจจุบัน

2518-2548

2538-2549

2538-2549

2537-ปัจจุบัน

2538-2549

2538-ปัจจุบัน

2538-2549

2537-ปัจจุบัน

2539-ปัจจุบัน

2531-ปัจจุบัน

2540-ปัจจุบัน

2539-2549

2540-ปัจจุบัน

2535-ปัจจุบัน

2538-2549

2541-พ.ค. 50

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ	ผู้บริหาร	และผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท
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 ช่ือ - สกุล      นางพัชรา  วีรบวรพงศ์

 ตำาแหน่ง      กรรมการ

 อายุ (ปี)      61

 คุณวุฒิการศึกษา       - มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดธาตุทอง

     - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย ( IOD )

         หลักสูตร Directors Accreditation Program ( DAP )

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   ภรรยาของนายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์, มารดาของนายศุภชัย วีรบวรพงศ์

 สัดส่วนการถือหุ้น     5.26

(ร้อยละ)  ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

         ช่วงเวลา  ตำาแหน่ง   บริษัท / ประเภทธุรกิจ

2551-ปัจจุบัน

2548-ปัจจุบัน

2547-ปัจจุบัน

2537-ปัจจุบัน

2535-ปัจจุบัน

2527-2548

2538-ปัจจุบัน

2537-ปัจจุบัน

2537-ปัจจุบัน

2538-ปัจจุบัน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

บจ. สยามเอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท

บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์

บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์

บจ.ปรินซ์พาเลซ โฮเต็ล

บจ.พรหมมหาราชพัฒนาท่ีดิน

บจ.อุตสาหกรรมแก๊สสยาม

บจ.บางนากรีนแลนด์

บจ.โบ๊เบ๊ทาวเวอร์

บจ.พรหมมหาราชก่อสร้าง

บจ.สยามกรีนเลค

 ช่ือ - สกุล     นายศุภชัย   วีรบวรพงศ์

 ตำาแหน่ง     กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

 อายุ (ปี)      37

 คุณวุฒิการศึกษา     - B.S Civil Engineering Michigan State University, U.S.A.

     - M.B.A.  SasinGraduate Institude of Chulalongkorn University

     - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย ( IOD )

         หลักสูตร Directors Accreditation Program ( DAP )

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   บุตรของนายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ กับนางพัชรา วีรบวรพงศ์

 สัดส่วนการถือหุ้น     5.26

(ร้อยละ)  ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

         ช่วงเวลา  ตำาแหน่ง   บริษัท / ประเภทธุรกิจ

 2551-ปัจจุบัน

2551-ปัจจุบัน

2548-ปัจจุบัน

2547-ปัจจุบัน

2546-2548

2545-ปัจจุบัน

2539-2545

 กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

กรรมการ

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ

บจ.สยาม ควอลิต้ี สตีล

บจ. สยามเอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท

บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์

บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์

บจ. อุตสาหกรรมแก๊สสยาม

บจ.พรหมมหาราชพัฒนาท่ีดิน

บจ.ตลาดน้อย คอมเพล็กซ์
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 ช่ือ - สกุล     นายสุทธิพงศ์   วสุวณิชพันธ์

 ตำาแหน่ง     กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ

 อายุ (ปี)         60

 คุณวุฒิการศึกษา      - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  วิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน

     - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย ( IOD )

         หลักสูตร Directors Accreditation Program ( DAP )

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   - 

 สัดส่วนการถือหุ้น     0.02  

(ร้อยละ) ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

         ช่วงเวลา  ตำาแหน่ง   บริษัท / ประเภทธุรกิจ

 2551-ปัจจุบัน

2551-ปัจจุบัน

2548-ปัจจุบัน

2547-ปัจจุบัน

2535-ปัจจุบัน

2540-ปัจจุบัน

2518-2548

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายจัดซ้ือ

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายจัดซ้ือ

กรรมการ

กรรมการ

ผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ

 บจ.สยาม ควอลิต้ี สตีล

บจ. สยามเอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท

บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์

บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์

บจ.พรหมมหาราชพัฒนาท่ีดิน

บจ.ปรินซ์วอเตอร์เกท

บจ.อุตสาหกรรมแก๊สสยาม  

 ช่ือ - สกุล       นายวิโรจน์    คลังบุญครอง

 ตำาแหน่ง      กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

 อายุ (ปี)        66

 คุณวุฒิการศึกษา    - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     - M.Eng  Asian Institute of Technology (AIT)

     - MBA  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย ( IOD )

        หลักสูตร Directors Certificate  Program ( DCP )

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   -   

 สัดส่วนการถือหุ้น     0.10

(ร้อยละ)  ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

         ช่วงเวลา  ตำาแหน่ง     บริษัท / ประเภทธุรกิจ

 2551-ปัจจุบัน

2549-ปัจจุบัน

2546-2549

2545-2548

2544-2545

2540-2544

2535-2540

 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อธิบดี

วิศวกรใหญ่

นายช่างใหญ่

ผู้อำานวยการกองควบคุมน้ำามันเช้ือเพลิงและก๊าซ

บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์

บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์

บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย

กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย

กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย
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 ช่ือ - สกุล      นายหาญ   เช่ียวชาญ

 ตำาแหน่ง      กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

 อายุ (ปี)       65

 คุณวุฒิการศึกษา     - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     - ปริญญาบัตรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 6 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

     - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย ( IOD )

         หลักสูตร Directors Accreditation Program ( DAP )

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   -   

 สัดส่วนการถือหุ้น     0.03

(ร้อยละ)  ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

         ช่วงเวลา  ตำาแหน่ง   บริษัท / ประเภทธุรกิจ

  2551-ปัจจุบัน

2549-ปัจจุบัน

2548 -ปัจจุบัน

พ.ค. 49-พ.ค. 50

ก.พ. 49-พ.ค. 49

ก.ค. 48-ต.ค. 48

พ.ค. 48-ก.ค. 48

2546-2548

2543-2546

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการ

ท่ีปรึกษา

รองกรรมการผู้จัดการ 

รักษาการกรรมการผู้จัดการ

รักษาการกรรมการผู้จัดการ  

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผอ.ฝ่ายหลักประกันและนิติกรรม

บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์

บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์

บมจ.ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม

บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนาทร

บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนาทร

บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน

บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน

บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน

บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
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 ช่ือ - สกุล      นางสุดจิต   ทิวารี

 ตำาแหน่ง       กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

 อายุ (ปี)       63

 คุณวุฒิการศึกษา      - บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ  

       คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     - MBA State University of California at Fresno, U.S.A.

     - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย ( IOD )

        - หลักสูตร Directors Certificate Program ( DCP )

        - หลักสูตร Directors Accreditation Program ( DAP )

        - หลักสูตร Audit Committee Program  ( ACP )

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   -   

 สัดส่วนการถือหุ้น     0.18

(ร้อยละ)  ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

         ช่วงเวลา  ตำาแหน่ง   บริษัท / ประเภทธุรกิจ

  2551-ปัจจุบัน

2551-ปัจจุบัน

2549-ปัจจุบัน

2547-ปัจจุบัน

2547- มี.ค. 50

2540-ปัจจุบัน

2542-ปัจจุบัน

 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริหาร

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์

บจก.เครดิตฟองซิเอร์ ลินน์ ฟิลลิปส์ มอทเก็จ

บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์

บมจ.รสาพร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์

บมจ.ซันวูดอินดัสตร้ีส์

บจ.ยูไนเต็ดแฟคตอร่ิง (1993)

บมจ.เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์

 ช่ือ - สกุล      นายอนุวัฒน์   ภู่สันติพงษ์

 ตำาแหน่ง      รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย-การตลาด

 อายุ (ปี)       47

 คุณวุฒิการศึกษา     - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   -   

 สัดส่วนการถือหุ้น     - 

(ร้อยละ)  ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

         ช่วงเวลา  ตำาแหน่ง   บริษัท / ประเภทธุรกิจ

  2547-ปัจจุบัน

2547-ปัจจุบัน

2547-2548

2546-2547

2541-2545

2538-2540

 รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย-การตลาด

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย-การตลาด

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย-การตลาด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดการฝ่ายขาย

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย

 บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์

บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์

บจ.อุตสาหกรรมแก๊สสยาม

บจ.อุตสาหกรรมแก๊สสยาม

บจ.อุตสาหกรรมแก๊สสยาม

บจ.อุตสาหกรรมแก๊สสยาม  



18 รายงานประจำาปี 2552

 ช่ือ - สกุล      นายสมชาย กอประสพสุข

 ตำาแหน่ง      ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

 อายุ (ปี)       48

 คุณวุฒิการศึกษา    มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนตรงจิตวิทยา

     

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   -   

 สัดส่วนการถือหุ้น      -

(ร้อยละ)  ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

         ช่วงเวลา  ตำาแหน่ง   บริษัท / ประเภทธุรกิจ

  2548-ปัจจุบัน

2547-ปัจจุบัน

2535-2547

2527-2534

2524-2526

2548-ปัจจุบัน

2548-ปัจจุบัน

2547-ปัจจุบัน

2547-ปัจจุบัน

2547-ปัจจุบัน

2547-ปัจจุบัน

2547-ปัจจุบัน

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดการฝ่ายคลัง

ผู้จัดการคลัง (สุราษฎร์ธานี)

ผู้จัดการคลัง (สาธุประดิษฐ์)

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

 บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์

บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์

บจ.อุตสาหกรรมแก๊สสยาม

บจ.อุตสาหกรรมแก๊สสยาม

บจ.อุตสาหกรรมแก๊สสยาม

บจ.ลัคก้ีแคร์ริเออร์

บจ.ลัคก้ีมารีน

บจ.เคมีคัลส์ แก๊ส ขนส่ง

บจ.ยูนิคแก๊ส อินเตอร์เนช่ันแนล

บจ.ยูนิคมารีน

บจ.ยูนิคเทรดด้ิง

บจ.ยูนิคแก๊ส แคร์ริเออร์

 ช่ือ - สกุล     นางจินตณา ก่ิงแก้ว

 ตำาแหน่ง       รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน/จัดหา/บุคคล

 อายุ (ปี)        51

 คุณวุฒิการศึกษา     - บัญชีบัณฑิต สาขาการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

     - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

      -  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   -  

 สัดส่วนการถือหุ้น     0.04

(ร้อยละ)  ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

         ช่วงเวลา  ตำาแหน่ง   บริษัท / ประเภทธุรกิจ

 2546-ปัจจุบัน

2547-ปัจจุบัน

2532-2546

2526-2532

2524-2526

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน/

จัดหา/บุคคล

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดหา/บุคคล

รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

 บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์

บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์

บจ.อุตสาหกรรมแก๊สสยาม

บจ.อุตสาหกรรมแก๊สสยาม

บจ.อุตสาหกรรมแก๊สสยาม
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2. การดำารงตำาแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำานาจควบคุม

 รายชื่อ บริษัทย่อย บริษัทย่อยของย่อย

 SGP  UGP  LCR  SQS  SEEC  LMR  CGT  UGI  UMR  UTD  UGC

 1  พล.อ.ชัยสิทธิ์  ชินวัตร x          

 2  นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ /,// x  / /      

 3  นางพัชรา วีรบวรพงศ์ /,// /   /      

 4  นายศุภชัย วีรบวรพงศ์ /,//,/// /,///  / /      

 5  นายสุทธิพงศ์ วสุวณิชพันธ์ /,//,/// /,///  / /      

 6  นายวิโรจน์  คลังบุญครอง xx xx         

 7  นายหาญ เชี่ยวชาญ xx xx         

 8  นางสุดจิต ทิวารี xx xx         

 9  นายอนุวัฒน์   ภู่สันติพงษ ์ /// ///         

 10  นางจินตณา กิ่งแก้ว /// ///         

 11  นายสมชาย กอประสพสุข /// /,///   /,/// /,/// /,/// /,/// /,/// /,/// /,///

หมายเหตุ :  X = ประธานกรรมการ  XX = กรรมการตรวจสอบ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร /// = ผู้บริหาร
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  คณะกรรมการบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำากัด (มหาชน) 

ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ รวม 3 ทา่น ประกอบดว้ย นายวโิรจน ์คลงับญุครอง 

เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายหาญ เชี่ยวชาญ และนางสุดจิต ทิวารี 

เป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่สำานักงานคณะกรรม

การกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด

  ในปี 2552 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 8 ครั้ง โดยประชุม 

ร่วมกับสำานักงานตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหาร และฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีภาย     

นอกประจำาไตรมาสตามวาระที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญ ดังนี้ 

  1. สอบทานงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจำาปีของบริษัทร่วม

กับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายบริหาร โดยการสอบถาม รับฟังคำาชี้แจง คำาแนะนำา 

และข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงินของบริษัท 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบพบว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

ได้จัดทำาอย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และการเปิดเผย    

ข้อมูลทางการเงินเป็นไปอย่างเพียงพอ

  2. สอบทานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติตาม  

แผนการตรวจสอบ รับทราบผลการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่าย         

ตรวจสอบภายใน รวมทั้งประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

โดย เห็นว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ

  3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลัก

ทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

โดยพบว่า บริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ

บริษัท
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  4. พิจารณารายการเกี่ยวโยงและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนด

ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาว่ารายการดังกล่าวสมเหตุผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง  

ครบถ้วน

  5. พิจารณา คัดเลือกและค่าตอบแทน และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัท  

เหน็ควรทำาเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่แตง่ตัง้ นางณฐพร พนัธุอ์ดุม ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่3430 และหรอื นายชาญชยั 

ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760  และหรือ นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 

และหรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977  แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส์  เอบีเอเอส จำากัด 

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำาปี 2553  เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำานัก     

งานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด

  6. เรื่องอื่นๆ

6.1 สอบทานข้อมูลท่ีเปิดเผยยังตลาดหลักทรัพย์และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลัก 
ทรัพย์ในรายงานประจำาปี 2552 (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม                        
2552 ของบริษัท (แบบ 56-1)
6.2 รายงานสรุปผลการทำางานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อ   
เนื่อง ทุกครั้ง
6.3 ในปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 
จำานวน 1 ครั้ง

6.4  จำานวนการประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปได้ดังนี้ :-
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ปัจจัยความเสี่ยง

ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ

ความเส่ียงจากนโยบายของรัฐบาล

นโยบายราคาก๊าซลอยตัว

  ปัจจุบัน ราคาจำาหน่ายก๊าซ LPG มีลักษณะก่ึงลอยตัวก่ึงควบคุม คือ รัฐบาลยังคงควบคุมราคา ณ โรงกล่ัน/ 

ราคา ณ โรงแยกก๊าซ/ ราคานำาเข้าก๊าซ LPG และราคาขายส่งก๊าซ LPG ณ คลังเก็บก๊าซ LPG ของ 

บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) (“ปตท.”) (ซ่ึงเป็นผู้ผลิตก๊าซ LPG รายใหญ่ท่ีสุดของประเทศ) จำานวน 

5 แห่ง คือ ลำาปาง นครสวรรค์ ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และหาดใหญ่ ให้เท่ากับราคาขายส่งก๊าซ 

LPG หน้าโรงกล่ันและโรงแยกก๊าซ สำาหรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG รัฐบาลปล่อยให้ลอยตัวอย่างเสรี 

ยกเว้นราคาขายปลีกก๊าซ LPG สำาหรับครัวเรือนเพ่ือใช้เป็นก๊าซหุงต้ม ท้ังน้ีเน่ืองจากรัฐบาล โดยกรมการค้าภายใน 

กระทรวงพาณิชย์ ได้พิจารณาว่าก๊าซ LPG ท่ีใช้เป็นก๊าซหุงต้มเป็นสินค้าท่ีมีความจำาเป็นต่อการดำารง 

ชีวิตของประชาชน จึงกำาหนดให้ก๊าซ LPG ท่ีเป็นก๊าซหุงต้มเป็นสินค้าควบคุม ซ่ึงส่งผลให้หากผู้ค้าก๊าซ LPG ท่ีเป็นก๊าซ 

หุงต้มมีความประสงค์ท่ีจะปรับเปล่ียนราคาจำาหน่าย จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมการค้าภายใน 

  กล่าวโดยสรุปคือ ราคาขายส่งก๊าซ LPG ทุกประเภทท่ีคลังเก็บก๊าซ LPG ของปตท. ท้ัง 5 แห่ง ถูกกำาหนดให้เท่ากับ 

ราคาขายส่งก๊าซ LPG หน้าโรงกล่ันและโรงแยกก๊าซ LPG    สำาหรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ท่ีใช้ในครัวเรือนถูกควบคุมโดย 

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในขณะท่ีราคาขายปลีกก๊าซ LPG สำาหรับการนำาไปใช้เป็นเช้ือเพลิงในรถยนต์

และการนำาไปใช้ในอุตสาหกรรมจะไม่มีการควบคุม  

  ในอนาคต หากรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะยกเลิกการควบคุมราคาจำาหน่ายก๊าซ LPG และลอยตัวราคาจำาหน่ายก๊าซ 

LPG อย่างสมบูรณ์ จะทำาให้ราคาจำาหน่ายก๊าซ LPG ในประเทศไทยเปล่ียนแปลงไปตามกลไกราคาของตลาดโลก 

และตลาดภายในประเทศ รวมท้ังสะท้อนต้นทุนการจำาหน่ายก๊าซ LPG อย่างแท้จริง

  ผลกระทบจากนโยบายลอยตัวราคาจำาหน่ายก๊าซ LPG อย่างสมบูรณ์จะส่งผลให้ผู้ค้าก๊าซ LPG ซ่ึงรวมถึงบริษัท 

มีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาจำาหน่ายก๊าซ LPG กล่าวคือ บริษัทอาจมีผลประกอบการขาดทุน 

หรืออาจมีกำาไรลดลง หากราคาขายปลีกก๊าซ LPG ปรับตัวลดลง ในทางตรงข้าม บริษัทอาจมีกำาไรเพ่ิมข้ึน 

หากราคาขายปลีกก๊าซ LPG ปรับตัวสูงข้ึน

  นอกจากน้ี หากราคาก๊าซ LPG เพ่ิมสูงข้ึนมาก อาจทำาให้ผู้บริโภคปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคไปใช้ 

พลังงานทดแทนชนิดอ่ืนท่ีมีราคาถูกกว่า ซ่ึงจะทำาให้ปริมาณความต้องการใช้ก๊าซ LPG ลดลงและส่งผลต่อรายได้ 

ของผู้ค้าก๊าซ LPG ตามมาตรา 7 ซ่ึงรวมถึงบริษัทด้วย

นโยบายการเปิดเสรีการจำาหน่ายก๊าซ LPG ท่ีเป็นก๊าซหุงต้ม

  จากการเปิดเสรีทางการค้าตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO) อาจทำาให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ 

ของโลกจากต่างประเทศรายใหม่หรือผู้ค้าในประเทศท่ีมีความพร้อมท้ังในด้านเงินทุนและเทคโนโลยีเข้ามาแข่งขัน 

ในตลาด ซ่ึงจะส่งผลให้การแข่งขันในธุรกิจน้ีมีความรุนแรงมากข้ึน 

  อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการจากต่างประเทศหรือผู้ประกอบการภายในประเทศก็อาจจะประสบปัญหาในเร่ืองความ 

ไม่คุ้นเคยกับสภาวะตลาด รวมท้ังยังไม่มีประสบการณ์ในธุรกิจค้าก๊าซ LPG และสายสัมพันธ์กับผู้ค้าก๊าซ LPG ตลอดจน 

เครือข่ายของธุรกิจในประเทศไทยดีพอ ซ่ึงอาจเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีทำาให้ประสบความสำาเร็จทางการตลาดได้ยาก

นโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคและส่ิงแวดล้อม

  บริษัทและ UGP ในฐานะเจ้าของคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG  

ต้องดำาเนินการขออนุญาตในการก่อสร้างและต้องได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 

อย่างสม่ำาเสมอเพ่ือให้คลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG มีความปลอดภัย 
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ปัจจัยความเสี่ยง

และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีหน่วยงานราชการกำาหนด ซ่ึงบริษัทและ UGP ก็ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ  

ข้อบังคับของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด โดยคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG 

และสถานีบริการก๊าซ LPG ของบริษัท และ UGP มีสภาพและคุณภาพอยู่ในมาตรฐานท่ีหน่วยงาน 

ราชการกำาหนดมาโดยตลอด

  ในอนาคต ปัญหาเร่ืองส่ิงแวดล้อมและสิทธิของผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะมีความสำาคัญเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงรัฐบาล 

อาจมีการออกกฎหมายเพ่ิมเติมในส่วนของการเพ่ิมความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ก๊าซ LPG รวมถึงการรณรงค์ในเร่ือง 

ของการรักษาส่ิงแวดล้อม ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่อต้นทุนการดำาเนินงาน และกำาไรในอนาคตของกลุ่มบริษัท บริษัทและ 

UGP ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG ได้ตระหนักถึงความสำาคัญดังกล่าว จึงได้มีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ 

ของผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยมาโดยตลอด โดยถังบรรจุก๊าซ LPG คลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG 

และสถานีบริการก๊าซ LPG ของบริษัทและ UGP จะต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและส่ิงแวดล้อมเป็น

ไปตามท่ีหน่วยงานราชการท่ีมีหน้าท่ีกำากับดูแลได้กำาหนดไว้ 

นโยบายส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติในรถยนต์

  จากการท่ีราคาน้ำามันเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทำาให้ประชาชนเปล่ียนมาใช้ก๊าซ LPG เป็นเช้ือเพลิงเพ่ิมมากข้ึน 

ส่งผลให้ความต้องการใช้ก๊าซ LPG เพ่ือเป็นเช้ือเพลิงในรถยนต์เพ่ิมมากข้ึน จนอาจทำาให้เกิดการขาดแคลนก๊าซ LPG 

เพ่ือนำาไปใช้เป็นก๊าซหุงต้ม และอาจทำาให้ประเทศไทยต้องนำาเข้าก๊าซ LPG จากต่างประเทศ รัฐบาลจึงส่งเสริมให้ 

ประชาชนหันมาใช้ก๊าซ NGV เป็นเช้ือเพลิงในรถยนต์มากข้ึน เน่ืองจากประเทศไทยสามารถผลิตก๊าซ NGV ได้เอง 

ไม่ต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ และการใช้ก๊าซ NGV ยังช่วยลดปัญหาด้านมลพิษในอากาศอีกด้วย ซ่ึงปัจจุบันรัฐบาลได้มี 

โครงการดัดแปลงรถแท็กซ่ีและรถยนต์ของหน่วยงานราชการ โดยเร่ิมจากรถโดยสารขนส่งมวลชนกรุงเทพ และ 

รถเก็บขยะของกรุงเทพมหานครก่อน จากน้ันจึงขยายจำานวนไปยังรถกลุ่มอ่ืนต่อไป พร้อมท้ังเพ่ิมจำานวนสถานี 

บริการก๊าซ NGV เพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณความต้องการใช้ก๊าซ NGV ท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต

  อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทได้วิเคราะห์ถึงผลกระทบจากนโยบายดังกล่าว และพบว่าการนำาก๊าซ NGV มาใช้เป็น 

เช้ือเพลิงในรถยนต์มีข้อด้อยและข้อจำากัดหลายประการเม่ือเปรียบเทียบกับการใช้ก๊าซ LPG เป็นเช้ือเพลิงในรถยนต์ 

เช่น การดัดแปลงเคร่ืองยนต์ให้สามารถใช้ก๊าซ NGV ได้จะมีต้นทุนสูงเน่ืองจากต้องนำาเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศ   

การติดต้ังถังก๊าซ NGV ในรถยนต์ทำาได้ยากกว่าการติดต้ังถังก๊าซ LPG ในรถยนต์ ระยะเวลาท่ีใช้ในการเติมก๊าซ 

NGV ใช้เวลานานกว่าการเติมก๊าซ LPG และจำานวนสถานีบริการก๊าซ NGV ในปัจจุบันมีอยู่จำานวน 379 แห่ง  

ซ่ึงมีจำานวนน้อยกว่าจำานวนสถานีบริการก๊าซ LPG ท่ีมีกระจายอยู่จำานวน 734 แห่งท่ัวประเทศ

ความเส่ียงจากการเพ่ิมข้ึนของผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว

  หากพิจารณาปริมาณการจำาหน่ายก๊าซ LPG ภายในประเทศในช่วงระหว่างปี 2545 - 2552 

จะพบว่าปริมาณการจำาหน่ายก๊าซ LPG เพ่ิมข้ึนจาก 2,471 ล้านกิโลกรัมในปี 2545 เป็น 4,501 ล้านกิโลกรัมในปี 

2552 โดยมีอัตราการขยายตัวในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 1.76 - 16.56  ซ่ึงแนวโน้มและอัตราการ 

ขยายตัวดังกล่าวอาจเป็นเหตุจูงใจให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาแข่งขันในธุรกิจค้าก๊าซ LPG 
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ตารางแสดงปริมาณการจำาหน่ายก๊าซ LPG ในปี 2545 - 2552

 

 ปี ปริมาณการจำาหน่าย (ล้านกิโลกรัม) อัตราการขยายตัว (ร้อยละ)

 2545 2,471 3.22

 2546 2,559 3.56

 2547 2,604 1.76

 2548 2,923 12.25

 2549 3,212 9.89

 2550 3,671 14.29

 2551 4,279 16.56

 2552 4,501 5.19

ท่ีมา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

  

  อย่างไรก็ตาม การท่ีจะเป็นผู้ค้าก๊าซ LPG ท่ีได้รับให้เป็นผู้ค้าน้ำามันตามมาตรา 7 น้ันต้องมีคุณสมบัติและเง่ือนไข 

ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์กำาหนด เช่น ต้องมีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาทข้ึนไป ต้องมีเงินทุนหมุนเวียนข้ันต่ำา 100 ล้านบาท 

ต้องมีคลังเก็บก๊าซ LPG เพ่ือสำารองตามกฎหมายร้อยละ 0.5 ของปริมาณท่ีจะทำาการค้าในระยะเวลา 1 ปี ต้องมีปริมาณ 

การค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวประจำาปี (ปริมาณท่ีนำาเข้ามาในราชอาณาจักร ซ้ือ กล่ัน ผลิต หรือได้มาในปีหน่ึง) มากกว่า 

50,000 ตัน  และต้องลงทุนในถังก๊าซ LPG เพ่ือใช้หมุนเวียนในตลาด ซ่ึงจะต้องมีการลงทุนไม่ต่ำากว่า 1 ล้านใบ  

และต้องมีเคร่ืองหมายการค้าเป็นของตนเอง นอกจากน้ี ผู้ประกอบการรายใหม่จะต้องใช้เงินทุนและระยะเวลาในการ

สร้างให้เคร่ืองหมายการค้าของตนเป็นท่ีตอบรับของผู้บริโภค และยังต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการรายเดิมท่ีมีฐาน 

ลูกค้าอยู่แล้วด้วย ซ่ึงเง่ือนไขดังกล่าวเป็นการจำากัดโอกาสในการเข้ามาในอุตสาหกรรมน้ีของผู้ประกอบการรายใหม่

ความเส่ียงเร่ืองความปลอดภัยของถังก๊าซ LPG

  เน่ืองจากก๊าซ LPG เป็นก๊าซไวไฟและติดไฟง่าย หากเกิดการระเบิดของถังก๊าซ LPG ก็อาจก่อให้เกิดอันตราย 

และความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินข้ึนได้   ซ่ึงหากเกิดความเสียหายข้ึน บริษัทและ UGP ในฐานะผู้ค้าก๊าซ 

LPG และเจ้าของโรงบรรจุก๊าซ LPG จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ 

ช่ือเสียงและการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท

  อย่างไรก็ตาม ในการผลิตถังก๊าซ LPG จะต้องได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 

ท่ีกำาหนดข้ึนโดยสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากน้ีกรมธุรกิจพลังงาน 

กระทรวงพลังงานยังกำาหนดให้มีการตรวจสอบถังก๊าซ LPG ท่ีผ่านการใช้งานมาแล้ว 5 ปี ด้วยการทดสอบ 

สภาพการรับแรงดันของถัง (Hydro Test) และตรวจสอบถังท่ีผ่านการใช้งานมาแล้ว 10 ปี ด้วยการทดสอบใหญ่ 

ซ่ึงประกอบไปด้วย การทดสอบสภาพการรับแรงดันของถัง (Hydro Test) และการทดสอบสภาพการยืดตัวของ 

เน้ือเหล็กของถัง (Expansion Test) และทุกๆ 5 ปีภายหลังปีท่ี 10 จะต้องทำาการทดสอบใหญ่ ซ่ึงประกอบไปด้วย 

การทดสอบสภาพการรับแรงดันของถัง (Hydro Test) และการทดสอบสภาพการยืดตัวของเน้ือเหล็กของ 

ถัง (Expansion Test) ทุกคร้ัง ซ่ึงหากถังก๊าซ LPG ไม่ผ่านการทดสอบจะไม่สามารถนำาไปบรรจุก๊าซ LPG 

ได้อีกและจะต้องทำาลายท้ิง

  นอกจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยราชการอย่างเคร่งครัดแล้ว บริษัทและ UGP ยังจัดให้มี 

หน่วยงานภายในท่ีทำาหน้าท่ีตรวจสอบสภาพถังก๊าซ LPG และหากพบถังก๊าซ LPG ท่ีเส่ือมสภาพหรือ

สงสัยว่าจะเส่ือมสภาพ บริษัทจะว่าจ้างผู้เช่ียวชาญทางด้านการประเมินสภาพถังก๊าซ LPG ท่ีเป็นอิสระ
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มาทำาการตรวจสอบสภาพถังก๊าซ LPG โดยประสานงานร่วมกับกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าถังก๊าซ LPG ของบริษัทและ UGP ท่ีหมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดมีความปลอดภัย 

ตามมาตรฐานท่ีทางราชการกำาหนดไว้ และในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา บริษัทและ UGP ไม่เคย 

ประสบปัญหาเร่ืองความปลอดภัยของถังก๊าซ LPG เลย ดังน้ันบริษัทจึงมีความม่ันใจว่ากลุ่มบริษัทมีความเส่ียงเร่ือง

ความปลอดภัยของถังบรรจุก๊าซ LPG น้อยมาก

ความเส่ียงในการเกิดอุบัติภัยข้ึนกับคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPGของกลุ่มบริษัท

 บริษัทและ UGP มีคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG โดยแยกเป็นสินทรัพย์ของบริษัทและ 

UGP ดังน้ี

ตารางแสดงคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG ท่ีเป็นสินทรัพย์ของบริษัทและ UGP

(หน่วย : แห่ง)

  บริษัท UGP รวม

 คลังเก็บก๊าซ LPG 6 2 8

 โรงบรรจุก๊าซ LPG 22 13 35

 สถานีบริการก๊าซ LPG 21 - 21

  หมายเหตุ : *  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีโรงบรรจุก๊าซ LPG ท่ีบริษัทดำาเนินการเอง(โรงบรรจุก๊าซ  

   LPG ประเภท COCO (Company Own - Company Operate)) จำานวน 7 แห่ง โรงบรรจุ 

   ก๊าซ LPG ท่ีบริษัทให้บุคคลภายนอกเช่าเพ่ือดำาเนินการ (โรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท  

   CODO (Company Own - Dealer Operate)) จำานวน 15 แห่ง 

  ซ่ึงหากเกิดอุบัติภัยข้ึนกับคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG ของบริษัทและ/หรือ 

UGP ก็อาจส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท

  อย่างไรก็ตาม ในการก่อสร้างคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG บริษัทและ  

UGP ได้กำาหนดลักษณะและรายละเอียดของส่ิงปลูกสร้างดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยราชการท่ีทำาหน้าท่ี 

ควบคุม รวมท้ังได้รับอนุญาตในการดำาเนินการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างดังกล่าวจากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

นอกจากน้ี บริษัทและ UGP ได้ทำาประกันคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG ประเภท 

การประกันความเส่ียงภัยทรัพย์สิน มีวงเงินเอาประกันรวม 1,405.31 ล้านบาท และทำาประกันภัยประเภทความรับ

ผิดชอบต่อบุคคลท่ีสาม มีวงเงินเอาประกันรวม 60.00 ล้านบาท ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการลดผลกระทบท่ีจะมีต่อบริษัทและ  

UGP ในกรณีทีเกิดอุบัติภัยข้ึนกับคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซLPG 

ของกลุ่มบริษัทให้น้อยท่ีสุด

  ในสว่นของโรงบรรจกุา๊ซ LPG ทีบ่รษิทัและ UGPใหผู้อ้ืน่เชา่ชว่งนัน้ บรษิทัและ UGP ไดร้ะบไุวใ้นสญัญาเชา่ชว่ง 

อยา่งชดัเจนวา่ ผูเ้ชา่ชว่งจะเปน็ผูร้บัผดิชอบความเสยีหายตอ่ทรพัยส์นิทีเ่ชา่จากบรษิทัและ UGP ทรพัยส์นิ 

และความเสยีหายของบคุคลทีส่าม ตลอดจนความเสยีหายจากมลภาวะตอ่สภาพแวดลอ้มอนัเกดิจากการ 

ปฏบิตังิานของผูเ้ชา่ชว่ง ดงันัน้หากผูเ้ชา่ชว่งกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่โรงบรรจกุา๊ซ LPG ของกลุม่บรษิทั  

ผูเ้ชา่ชว่งจะเปน็ผูร้บัผดิชอบตอ่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ และจะตอ้งชดใชค้า่เสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัโรงบรรจกุา๊ซ LPG 

ที่เป็นสินทรัพย์ของบริษัทและ UGP ด้วย
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ความเส่ียงในการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว

  บริษัทมีบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจขนส่งน้ำามัน LPG แอมโมเนียและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอ่ืนเป็นธุรกิจหลักจำานวน  

7 บริษัท ได้แก่ LCR LMR CGT UMR UTD UGI และ UGC นอกจากน้ี UGP ซ่ึงประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG  

แอมโมเนียและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอ่ืนเป็นธุรกิจหลักก็มีพาหนะท่ีใช้สำาหรับขนส่งก๊าซ LPG ด้วย ซ่ึงในระหว่าง 

การขนส่งอาจเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดข้ึนท่ีจะนำามาซ่ึงความสูญเสีย และอาจส่งผลกระทบต่อช่ือเสียง 

และการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท

  อยา่งไรกต็าม บรษิทัยอ่ยทีป่ระกอบธรุกจิขนสง่น้ำามนั กา๊ซ LPG และปโิตรเคมภีณัฑอ์ืน่  ๆทัง้ 7 บรษิทั และ UGP 

ตา่งกไ็ดร้บัใบอนญุาตใหเ้ปน็ผูข้นสง่น้ำามนัเชือ้เพลงิจากกรมธรุกจิพลงังาน โดยพาหนะทีใ่ชใ้นการขนสง่ทัง้รถบรรทกุ 

น้ำามัน รถบรรทุกก๊าซ LPG รถบรรทุกแอมโมเนีย เรือบรรทุกน้ำามัน เรือบรรทุกก๊าซ LPG และเรือ 

บรรทกุแอมโมเนยีตา่งกไ็ดร้บัอนญุาตและไดร้บัการตรวจสอบอยา่งสม่ำาเสมอจากกรมการขนสง่ทางบก และ 

กรมการขนสง่ทางน้ำาและพาณชิยนาว ีพนกังาน ขบัรถและเรอืของกลุม่บรษิทักไ็ดร้บัการฝกึอบรมจากกลุม่ 

บรษิทัและไดร้บัใบอนญุาตจากกรมธรุกจิพลงังานทัง้หมด ทัง้นีเ้พือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่กลุม่บรษิทัไดป้ฏบิตัติามกฎ 

ระเบยีบของหนว่ยงานราชการทีท่ำาหนา้ทีค่วบคมุอยา่งเครง่ครดัและเพือ่ความปลอดภยัตอ่ชวีติและทรพัยส์นิ 

นอกจากนี ้บรษิทัยอ่ยไดท้ำาประกนัภยัเรอืบรรทกุน้ำามนั เรอืบรรทกุกา๊ซ LPG และเรอืบรรทกุแอมโมเนยีของ 

บริษัทย่อยรวม 20 ลำา รวมเป็นวงเงินเอาประกัน 577.50 ล้านบาท (เรือทั้ง 20 ลำามีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2552 เท่ากับ 566.69 ล้านบาท) และทำาประกันภัยรถบรรทุกน้ำามัน รถบรรทุกก๊าซ LPG และ 

รถบรรทกุแอมโมเนยีของบรษิทัยอ่ยทัง้ 403 คนัแลว้ ซึง่การประกนัภยัดงักลา่วไดค้รอบคลมุถงึความเสยีหายที่ 

เกิดข้ึนกับบุคคท่ีสามด้วย ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการลดผลกระทบท่ีจะมีต่อกลุ่มบริษัท ในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ 

ที่ไม่คาดคิดขึ้นดังกล่าวให้น้อยที่สุด

ความเส่ียงจากการท่ีสัญญาเช่าท่ีดินท่ีคลังเก็บก๊าซ LPG ท่ีสาธุประดิษฐ์ไม่ได้รับการต่อสัญญา

  คลังเก็บก๊าซ LPG ของบริษัทและ UGP ทุกแห่งตั้งอยู่บนที่ดินที่เป็นสินทรัพย์ของบริษัทและ UGP 

ยกเวน้คลงัเกบ็กา๊ซ LPG ทีส่าธปุระดษิฐเ์พยีงแหง่เดยีวทีต่ัง้อยูบ่นทีด่นิเชา่ ซึง่หากเจา้ของทีด่นิไมต่อ่อายุ 

สญัญาเชา่ทีด่นิดงักลา่วใหแ้กบ่รษิทั กจ็ะทำาใหบ้รษิทัไดร้บัผลกระทบในการดำาเนนิธรุกจิ เนือ่งจากคลงัเกบ็กา๊ซ 

LPG ทีส่าธปุระดษิฐอ์ยูภ่ายในกรงุเทพฯ จงึเปน็จดุไดเ้ปรยีบในการเปน็ศนูยก์ลางในการกระจายผลติภณัฑข์อง 

บรษิทัใหแ้กล่กูคา้ภายในกรงุเทพฯ จากการทีม่สีถานทีต่ัง้อยูไ่มไ่กลจากโรงแยกกา๊ซ มทีา่เรอืซึง่ทำาใหก้ารขนสง่กา๊ซ 

LPG จากโรงแยกกา๊ซทีศ่รรีาชาและระยองสามารถดำาเนนิการไดส้ะดวก รวมทัง้อยูใ่กลท้างดว่นซึง่ทำาใหก้าร 

ขนสง่กา๊ซ LPG ทางบกสามารถดำาเนนิการไดส้ะดวก โดยสญัญาเชา่ฉบบัปจัจบุนัมอีาย ุ3 ป ีซึง่จะสิน้สดุลงในวนัที ่

31 ธันวาคม 2553 แต่ปัจจุบันบริษัทได้ต่ออายุสัญญาไปอีก 3 ปี โดยสัญญาสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2556   

 เพือ่ลดความเสีย่งทีบ่รษิทัอาจจะไมไ่ดต้อ่สญัญาเชา่ทีด่นิทีส่าธปุระดษิฐใ์นอนาคต และเพือ่เปน็การรองรบัการ 

ขยายตวัของธรุกจิในป ี2551 บรษิทัไดซ้ือ้ทีด่นิขนาด 89-3-40 ไร ่ทีอ่ำาเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ  

เพือ่ใชก้อ่สรา้งทา่เรอืและคลงัเกบ็กา๊ซ LPG แหง่ใหมซ่ึง่อยูร่ะหวา่งการทำาการศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA)

ซึ่งคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหา  และมีแผนการก่อสร้างเสร็จภายในสิ้นปี 2553
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ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการ

ความเส่ียงจากกรณีท่ีมีกลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 75

  ณ วันท่ี 6 ตุลาคม 2551 กลุ่มวีรบวรพงศ์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 66.76 

ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว ซ่ึงทำาให้กลุ่มวีรบวรพงศ์มีอำานาจในการควบคุมบริษัทและมีอิทธิพลต่อการ 

ตัดสินใจของบริษัทในทุกเร่ืองท่ีต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเร่ืองท่ีกฎหมายหรือข้อบังคับ 

บริษัทกำาหนดให้ต้องได้รับเสียงส่วน 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ดังน้ันผู้ถือหุ้นรายอ่ืนของบริษัทจึงมีความเส่ียง 

จากการท่ีไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ีผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

พิจารณา

  อย่างไรก็ตาม บริษัทได้แต่งต้ังกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหารจำานวน 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ/ 

กรรมการตรวจสอบจำานวน 3 ท่าน และกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหารอีก 1 ท่าน จากจำานวนกรรมการบริษัทท้ังหมด 

8 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 50 เพ่ือทำาหน้าท่ีถ่วงดุลอำานาจในการบริหาร กล่ันกรองวาระท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุม 

ผู้ถือหุ้นพิจารณา รวมท้ังตรวจสอบการทำางานของกรรมการและผู้บริหารท่ีเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย 

ความเส่ียงจากการได้รับผลกระทบจากการดำาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อย

  ผลการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท นอกจากจะข้ึนอยู่กับผลการดำาเนินงานของบริษัทแล้ว ยังข้ึนอยู่กับผลการ 

ดำาเนินงานของบริษัทย่อยด้วย ซ่ึงหากบริษัทย่อยประสบปัญหาในการดำาเนินงานก็จะส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนิน

งานของบริษัทในงบการเงินรวม โดยรายได้ของ UGP ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG แอมโมเนีย  

และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอ่ืนคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมของบริษัทตามงบการเงินรวมในปี 2552 เท่ากับร้อยละ 46.40 

และกำาไรสุทธิของ UGP คิดเป็นสัดส่วนต่อกำาไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินรวมในปี 2552 เท่ากับร้อยละ 56.69 

  อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาผลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือท้ังหมดในปี 2552 จะพบว่า ส่วน 

ใหญ่บริษัทดังกล่าวมีผลการดำาเนินงานท่ีดีและมีกำาไร ยกเว้น LM และ SEEC โดย SEEC ยังไม่ได้เร่ิมดำาเนินธุรกิจใน 

ปี2551 ยังไม่มีรายได้ เพราะอยู่ในช่วงของการทดสอบกระบวนการผลิต และได้เร่ิมดำาเนินการผลิตเพ่ือจำาหน่าย 

จริงในเดือนมีนาคม 2552

   นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทยังได้กำาหนดมาตรการในการกำาหนดนโยบายการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัท 

ในเครือ นโยบายการควบคุมและตรวจสอบการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ รวมท้ังการส่งตัวแทน 

ของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทในเครือเพ่ือกำาหนดนโยบายและรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม 

บริษัท และบริษัทได้แต่งต้ังกรรมการอิสระของ UGP จำานวน 3 ท่านเพ่ือดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบใน UGP โดย 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของ UGP เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบชุดเดียวกันกับของ 

บริษัท ท้ังน้ีเพ่ือให้กลุ่มบริษัทมีการดำาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงจะส่งผลไปสู่การบริหารจัดการต้นทุนให้มี 

ประสิทธิภาพสูงสุด และการดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
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ข้อมูลทั่่วไป
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สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและรายละเอียดการประกอบธุรกิจ

  บริษัท ทุนที่เรียกชำาระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้น  ลักษณะการประกอบธุรกิจ

   (ล้านบาท) (ร้อยละ)

1  UGP 105.00 99.51 การบรรจุและจำาหน่ายก๊าซ LPG แอมโมเนีย 

     และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น โดยได้รับใบอนุญาต 

     ประกอบการเป็นผู้ค้าก๊าซตามมาตรา 6 (เทียบ 

     เท่าใบอนุญาตผู้ค้าน้ำามันมาตรา 7)

2  LCR 70.00 99.99 การขนส่งก๊าซ LPG และน้ำามันทางรถยนต์โดย 

     ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งก๊าซและน้ำามัน

3  SQS 70.00 99.99 การผลิตและจำาหน่ายถังก๊าซ LPG

4  SEEC 400.00 70.00 ผลิตและจำาหน่ายเอทานอล

5  LMR 65.00 99.99 1 การขนส่งน้ำามันและก๊าซ LPG ทางเรือ โดย

     ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งก๊าซและน้ำามัน

6  CGT 50.00 99.99 2 การขนส่งก๊าซ LPG และแอมโมเนียทางรถยนต์

     โดยได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งก๊าซและน้ำามัน

7  UMR 40.10 99.99 2 การขนส่งแอมโมเนียทางเรือ โดยได้รับใบ

     อนุญาตประกอบการขนส่งก๊าซและน้ำามัน

8  UTD 10.00 99.99 2 การขนส่งก๊าซ LPG ทางเรือ โดยได้รับใบ

     อนุญาต ประกอบการขนส่งก๊าซและน้ำามันการ 

     รับจ้างบริหารเรือให้กับ UGP UGT UGI และ UGC

9  UGI 15.82 99.99 2 การขนส่งก๊าซ LPG ทางเรือ โดยได้รับใบ

     อนุญาตประกอบการขนส่งก๊าซและน้ำามัน

10  UGC 0.10 99.94 2 การขนส่งแอมโมเนียทางเรือ โดยได้รับใบ

     อนุญาตประกอบการขนส่งก๊าซและน้ำามัน

11  SIAMGAS HK 198.46 100.00 เป็น Holding Company และ จำาหน่าย 

     ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

 หมายเหตุ   1  บริษัทถือหุ้นทางอ้อมผ่าน LCR

   2 บริษัทถือหุ้นทางอ้อมผ่าน UGP
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นายทะเบียน

 ชื่อ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

 ที่อยู่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ชั้น 4, 6-7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 โทรศัพท์ (662) 229-2800, (662) 654-5599

 โทรสาร (662) 359-1259

ผู้ดูแลผลประโยชน์

 - ไม่มี -

 

บริษัทผู้สอบบัญชี

 ชื่อ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด

 ที่อยู่ อาคารรัจนาการ ชั้น 25

  183 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ

 โทรศัพท์ (662) 676-5700

 โทรสาร (662) 676-5757

ที่ปรึกษาทางการเงิน

 ชื่อ บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำากัด

 ที่อยู่ ชั้น 10 อาคารธนภูมิ

  1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี   

  กรุงเทพฯ

 โทรศัพท์ (662) 652-7859-64

 โทรสาร (662) 652-7867
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.	 ประวัติความเป็นมาและการพัฒนาที่สำาคัญ

  บรษิทั สยามแกส๊ แอนด ์ปโิตรเคมคีลัส ์จำากดั (มหาชน) เดมิชือ่บรษิทั วเีอสพพี ีดเีวลลอปเมนท ์จำากดั 

จดทะเบียนก่อต้ังบริษัทข้ึนเม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2544 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเร่ิม 500,000 บาท มีวัตถุประสงค์ 

เพือ่ดำาเนนิธรุกจิคา้กา๊ซปโิตรเลยีมเหลว (กา๊ซ LPG) ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ “สยามแกส๊” ซึง่บรษิทัไดร้บั 

อนญุาตใหเ้ปน็ตวัแทนคา้ตา่งของบรษิทั อตุสาหกรรมแกส๊สยาม จำากดั (SGI) (กลุม่วรีบวรพงศซ์ึง่เปน็ผูถ้อื 

หุ้นใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน SGI ในขณะน้ัน ต่อมาเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2549 กลุ่มวีรบวรพงศ์ได้ 

ขายหุน้ SGI ทัง้จำานวนใหแ้กบ่คุคลภายนอกแลว้) ซึง่เปน็ผูค้า้น้ำามนัตามมาตรา 7 แหง่พระราชบญัญตักิารคา้ 

น้ำามนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 บรษิทัเริม่ประกอบธรุกจิจากธรุกจิสถานบีรกิารกา๊ซ LPG กอ่นทีจ่ะขยายการ 

ประกอบธุรกิจไปสู่การประกอบธุรกิจโรงบรรจุก๊าซ LPG 

  บริษัทได้ปรับโครงสร้างทางธุรกิจของบริษัท โดยการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจไปสู่การค้าก๊าซ LPG 

และผลติภณัฑป์โิตรเลยีมประเภทอืน่ รวมทัง้ธรุกจิอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ การขนสง่ผลติภณัฑป์โิตรเลยีมทัง้ทาง 

รถยนตแ์ละทางเรอื ดว้ยการเขา้ลงทนุในบรษิทั ยนูคิแกส๊ แอนด ์ปโิตรเคมคีลัส ์จำากดั (มหาชน) (UGP)  

ซ่ึงประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG แอมโมเนีย และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอ่ืน เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2547 และลงทุน 

ในบรษิทั ลคักี ้แครร์เิออร ์จำากดั (LCR) ซึง่ประกอบธรุกจิขนสง่น้ำามนัและกา๊ซ LPG ทางรถยนต ์เมือ่วนัที ่31  

มนีาคม 2548 รวมทัง้การซือ้สนิทรพัยห์ลกัทีใ่ชใ้นการประกอบธรุกจิคา้กา๊ซ LPG จาก SGI ไดแ้ก ่ทีด่นิ สทิธ ิ

การเชา่อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง เครือ่งมอื อปุกรณ ์ถงักา๊ซ LPG คลงัเกบ็กา๊ซ LPG เครือ่งหมายการคา้ และ 

สิทธิบัตร เป็นต้น เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2548

  ในป ี2548 บรษิทัไดเ้ปลีย่นชือ่เปน็บรษิทั สยามแกส๊ แอนด ์ปโิตรเคมคีลัส ์จำากดั (มหาชน) และไดร้บั 

อนุญาตให้เป็นผู้ค้าน้ำามันตามมาตรา 7 ทำาให้บริษัทเป็นผู้ค้าน้ำามันตามมาตรา 7 ท่ีประกอบธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียม 

เหลว แอมโมเนยี และผลติภณัฑป์โิตรเคมอีืน่ ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ “สยามแกส๊” และ “ยนูคิแกส๊” และ 

ประกอบธรุกจิขนสง่กา๊ซ LPG และผลติภณัฑป์โิตรเลยีมอืน่ โดยมบีรษิทัยอ่ยในกลุม่รวมทัง้สิน้  8 บรษิทั ไดแ้ก ่ 

บรษิทัทีบ่รษิทัถอืหุน้ทางตรง คอื บรษิทั ยนูคิแกส๊ แอนด ์ปโิตรเคมคีลัส ์จำากดั (มหาชน) และ บรษิทั ลคักี ้ 

แครร์เิออร ์จำากดั และบรษิทัทีบ่รษิทัถอืหุน้ทางออ้มผา่นทางบรษิทัยอ่ยของบรษิทัอกีจำานวน 6 บรษิทั คอื  

บรษิทั ลคักี ้มารนี จำากดั บรษิทั เคมคีลัสแ์กส๊ ขนสง่ จำากดั บรษิทั ยนูคิ มารนี จำากดั บรษิทั ยนูคิแกส๊เทรดดิง้ จำากดั  

บริษัท ยูนิคแก๊ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด และบริษัท ยูนิคแก๊ส แคร์ริเออร์ จำากัด

  ในป ี 2551 บรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และเริม่ทำาการซือ้ขายหลกัทรพัย ์

ของบริษัทภายใต้ชื่อ “SGP” เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 และได้มีพัฒนาการที่สำาคัญดังนี้

• บริษัทได้จัดต้ังบริษัท สยาม ควอลิต้ี สตีล จำากัด (SQS) ด้วยทุนจดทะเบียนจำานวน 70 ล้านบาท เม่ือวันท่ี 

27 มิถุนายน 2551 เพ่ือซ้ือสินทรัพย์ท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายถังก๊าซ LPG ของบริษัท  

ถังเหล็กสากล จำากัด จากบริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำากัด ในราคา 123.20 ล้านบาท

• บริษัทซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จำากัด (SEEC) จำานวน 28 ล้านหุ้น  

มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 280 ล้านบาท จากบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำากัด บริษัท วีวอง 

คอรป์อเรชัน่ จำากดั และนายกฤตพงษ ์พชัรภญิญโญพงศ ์ซึง่ไมใ่ชบ่คุคลเกีย่วโยงกบับรษิทั ซึง่ทำาใหบ้รษิทั 

เปน็ผูถ้อืหุน้ใหญใ่นสดัสว่นรอ้ยละ 70 ของทนุจดทะเบยีน และเรยีกชำาระแลว้ของ SEEC เมือ่วนัที ่ 

7 ตุลาคม 2551

• บรษิทัไดซ้ือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง เนือ้ที ่89 - 3 - 40 ไร ่ตัง้อยูบ่า้นเลขที ่33 หมู ่4 ถนนสขุสวสัดิ ์ 

ตำาบลบางจาก อำาเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ เมือ่วนัที ่30 ธนัวาคม 2551 เพือ่กอ่สรา้ง 

ทา่เรอืขนสง่กา๊ซ LPG คลงัเกบ็กา๊ซ LPG และโรงบรรจกุา๊ซ LPG จากบรษิทั ไทยเกรยีงกรุป๊ จำากดั  

(มหาชน)
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญในป	ี2552

• บรษิทัซือ้หุน้สามญัของ Chevron Ocean Gas & Energy Ltd (COGEL) ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 จาก Chevron 

China Ltd โดยผา่น Siamgas HK Limited (SIAMGAS HK) บรษิทัยอ่ยทางออ้มทีบ่รษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 100 ของ 

ทุนจดทะเบียน และเรียกชำาระแล้วและได้วางเงินมัดจำาไว้แล้ว เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552

2.	 การประกอบธุรกิจ

 บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจพลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้องรวม 4 ธุรกิจ ได้แก่

1) ธรุกจิคา้กา๊ซปโิตรเลยีมเหลว แอมโมเนยี และผลติภณัฑป์โิตรเคมอีืน่ ซึง่ดำาเนนิการโดยบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 

ของบริษัท คือ บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน)

2) ธุรกิจค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในต่างประเทศ ซึ่งดำาเนินการโดยบริษัทและบริษัทย่อย

3) ธรุกจิขนสง่น้ำามนั กา๊ซปโิตรเลยีมเหลว แอมโมเนยี และผลติภณัฑป์โิตรเคมอีืน่ ซึง่ดำาเนนิการโดย 

บรษิทัยอ่ยของบรษิทัจำานวน 7 แหง่ ไดแ้ก ่บรษิทั ลคักี ้แครร์เิออร ์จำากดั บรษิทั ลคักี ้มารนี จำากดั  

บริษัท เคมีคัลส์แก๊ส ขนส่ง จำากัด บริษัท ยูนิค มารีน จำากัด บริษัท ยูนิคแก๊ส เทรดดิ้ง จำากัด  

บริษัท ยูนิคแก๊ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด และ บริษัท ยูนิคแก๊ส แคร์ริเออร์ จำากัด

4) ธรุกจิผลติและจำาหนา่ยถงักา๊ซปโิตรเลยีมเหลว ซึง่ดำาเนนิการโดยบรษิทัยอ่ยของบรษิทั คอื บรษิทั  

สยาม ควอลิตี้ สตีล จำากัด

5) ธุรกิจผลิตและจำาหน่ายเอทานอล ดำาเนินการโดยบริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท 

จำากัด

การประกอบธุรกิจของบริษัท

  บรษิทัประกอบธรุกจิหลกั คอื ธรุกจิคา้กา๊ซปโิตรเลยีมเหลวภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ “สยามแกส๊” ผา่น 

โรงบรรจกุา๊ซ LPG ของบรษิทัจำานวน 22 แหง่ แบง่ออกเปน็โรงบรรจกุา๊ซ LPG ทีบ่รษิทัดำาเนนิการเอง  

(โรงบรรจกุา๊ซประเภท COCO (Company Own - Company Operate)) จำานวน 7 แหง่ และโรงบรรจกุา๊ซ  

LPG ทีบ่รษิทัใหผู้อ้ืน่เชา่ดำาเนนิการ (โรงบรรจกุา๊ซประเภท CODO (Company Own - Dealer Operate))  

จำานวน 15 แห่ง และสถานีบริการก๊าซ LPG ของบริษัท (สถานีบริการก๊าซประเภท COCO (Company  

Own - Company Operate)) จำานวน 21 แห่ง และจำาหน่ายผ่านตัวแทนค้าต่างของบริษัท (Dealer  

Own - Dealer Operate : DODO) จำานวน 305 แห่ง แบ่งออกเป็นโรงบรรจุก๊าซ LPG (โรงบรรจุก๊าซ 

ประเภท DODO) จำานวน 50 แหง่ และสถานบีรกิารกา๊ซ LPG (สถานบีรกิารกา๊ซประเภท DODO) จำานวน  

255 แห่ง

  ปจัจบุนั บรษิทัมบีรษิทัยอ่ยในกลุม่รวม 11 บรษิทั แบง่ออกเปน็บรษิทัทีบ่รษิทัถอืหุน้โดยตรงจำานวน 5  

บรษิทั คอื  บรษิทั ยนูคิแกส๊ แอนด ์ปโิตรเคมคิลัส ์จำากดั (มหาชน) บรษิทั ลคักี ้แครร์เิออร ์จำากดั บรษิทั สยาม  

ควอลิตี้ สตีล จำากัด บริษัท สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จำากัด SIAMGAS HK LTD และบริษัทที ่

บริษัทถือหุ้นทางอ้อมผ่านทางบริษัทย่อยของบริษัทอีกจำานวน 6 บริษัท คือ บริษัท ลัคกี้ มารีน จำากัด,  

บรษิทั เคมคีลัสแ์กส๊ ขนสง่ จำากดั, บรษิทั ยนูคิ มารนี จำากดั, บรษิทั ยนูคิแกส๊ เทรดดิง้ จำากดั, บรษิทั ยนูคิแกส๊  

อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด และบริษัท ยูนิคแก๊ส แคร์ริเออร์ จำากัด
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SGP
950 ลบ.

LCR
70 ลบ.

LMR
65 ลบ.

UGP
105 ลบ.

CGT
50 ลบ.

SEEC
400 ลบ.

Siamgas HK
198.46 ลบ.

UTD
10 ลบ.

UGC
0.1 ลบ.

SQS
70 ลบ.

UMR
40.10 ลบ.

UGI
15.82 ลบ.

99.99%

99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.94%

99.51 % 99.99% 70.00% 100.00%

โครงสร้างของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม

 การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย

 บริษัท	ยูนิคแก๊ส	แอนด	์ปิโตรเคมีคัลส์	จำากัด	(มหาชน)	(UGP)

  UGP ก่อต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2525 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท และทุนเรียกชำาระแล้ว 

105 ล้านบาท โดยมีบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.51 ของทุนท่ีเรียกชำาระแล้ว UGP ประกอบธุรกิจค้า  

กา๊ซ LPG แอมโมเนยี และผลติภณัฑป์โิตรเคมอีืน่ โดยดำาเนนิการบรรจแุละจำาหนา่ยกา๊ซ LPG แอมโมเนยี 

และผลติภณัฑป์โิตรเคมอีืน่ ไดแ้ก ่บวิเทน โพรเพน และโพรเพลแลนท ์ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ “ยนูคิแกส๊”  

ซึง่ UGP ไดร้บัอนญุาตใหเ้ปน็ผูค้า้น้ำามนัเชือ้เพลงิตามมาตรา 6 แหง่พระราชบญัญตักิารคา้น้ำามนัเชือ้เพลงิ  

พ.ศ. 2521 (เทยีบเทา่ใบอนญุาตใหเ้ปน็ผูค้า้น้ำามนัเชือ้เพลงิตามมาตรา 7 แหง่พระราชบญัญตักิารคา้น้ำามนั  

พ.ศ. 2543) จากกระทรวงพาณิชย์

  ปัจจุบัน UGP มีคลังเก็บก๊าซ LPG จำานวน 2 แห่ง และโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท COCO (Company 

Own - Company Operate) จำานวน 13 แห่ง และมีตัวแทนค้าต่างของ UGP (Dealer Own - Dealer Operate :  

DODO) จำานวน 159 แห่ง แบ่งออกเป็นโรงบรรจุก๊าซ LPG ประเภท DODO จำานวน 68 แห่ง และสถานีบริการ 

ก๊าซ LPG ประเภท DODO จำานวน 91 แห่ง โดยลูกค้าส่วนใหญ่ของ UGP จะเป็นโรงบรรจุก๊าซ LPG ร้านค้า 

ก๊าซ LPG และโรงงานอุตสาหกรรม UGP ยังได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ขนส่งน้ำามันตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ 

ผู้ค้าน้ำามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 ปัจจุบัน UPG มีเรือบรรทุก LPG จำานวน 1 ลำา มีความสามารถในการบรรทุก 

1,500 ตัน

 บริษัท	ลัคกี	้แคร์ริเออร	์จำากัด	(LCR)

  LCR ก่อต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2534 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว 70 ล้านบาท โดยมี 

บรษิทัเปน็ผูถ้อืหุน้ใหญใ่นสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ของทนุทีเ่รยีกชำาระแลว้ LCR ประกอบธรุกจิขนสง่น้ำามนัและ 

กา๊ซ LPG ทางรถยนต ์โดยไดร้บัอนญุาตใหเ้ปน็ผูข้นสง่น้ำามนัตามมาตรา 12 แหง่พระราชบญัญตัผิูค้า้น้ำามนั  

พ.ศ. 2543 LCR ใหบ้รกิารขนสง่ทัง้กา๊ซ LPG และน้ำามนัใหก้บัลกูคา้ครอบคลมุพืน้ทีท่ัว่ประเทศ โดยลกูคา้ 

ทีใ่ชบ้รกิารขนสง่ LPG สว่นใหญจ่ะเปน็บรษิทัในกลุม่ ไดแ้ก ่บรษิทัและ UGP สว่นลกูคา้ภายนอกกลุม่บรษิทั  

ไดแ้ก ่บรษิทั ปตท. จำากดั (มหาชน) สำาหรบัลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารขนสง่น้ำามนัสว่นใหญ ่คอื ปตท. ปจัจบุนั LCR  

มรีถบรรทกุน้ำามนัจำานวน 29 คนั มคีวามสามารถในการบรรทกุรวม 960,000 ลติร รถบรรทกุกา๊ซ LPG  

จำานวน 133 คัน มีความสามารถในการบรรทุกรวม 1,404 ตัน
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บริษัท	สยามควอลิตี้	สตีล	จำากัด	(SQS)

  SQS กอ่ตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่27 มถินุายน 2551 มทีนุจดทะเบยีนและเรยีกชำาระแลว้ 70 ลา้นบาท โดยม ี

บรษิทัเปน็ผูถ้อืหุน้ใหญใ่นสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ของทนุทีเ่รยีกชำาระแลว้ SQS ประกอบธรุกจิผลติและจำาหนา่ย 

ถงักา๊ซ LPG ทัง้ประเภทถงักา๊ซ LPG สำาหรบัใชใ้นครวัเรอืน และถงักา๊ซ LPG ทีใ่ชใ้นรถยนต ์SQS จำาหนา่ย 

ถังก๊าซ LPG ส่วนใหญ่ให้แก่บริษัทและ UGP

บริษัท	สยาม	เอทานอล	เอ็กซ์ปอร์ท	จำากัด	(SEEC)

  SEEC ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2547 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วจำานวน  

400 ลา้นบาท SEEC ประกอบธรุกจิผลติและจำาหนา่ยเอทานอลจากผลผลติทางการเกษตร เชน่ กากน้ำาตาล  

มันสำาปะหลัง เป็นต้น มีโรงงานผลิตเอทานอล 1 แห่ง ต้ังอยู่ท่ีเลขท่ี 88 หมู่ท่ี 8 ตำาบลหนองละลอก อำาเภอบ้านค่าย  

จังหวัดระยอง มีกำาลังการผลิตเอทานอล 100,000 ลิตรต่อวัน

  SEEC เริ่มทดลองเดินเครื่องจักรในเดือนพฤศจิกายน 2551 และสามารถดำาเนินธุรกิจเชิง 

พาณิชย์ได้ในเดือนมีนาคม 2552

บริษัท	ลัคกี้	มารีน	จำากัด	(LMR)

  LMR ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2529 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว 65  

ลา้นบาท โดยม ีLCR เปน็ผูถ้อืหุน้ใหญใ่นสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ของทนุทีเ่รยีกชำาระแลว้ LMR ประกอบธรุกจิ 

การขนสง่น้ำามนัและกา๊ซ LPG ทางเรอืทัง้ภายในประเทศและระหวา่งประเทศ โดยไดร้บัอนญุาตใหเ้ปน็ 

ผูข้นสง่น้ำามนัตามมาตรา 12 แหง่พระราชบญัญตัผิูค้า้น้ำามนั พ.ศ. 2543 ลกูคา้ทีใ่ชข้นสง่กา๊ซ LPG สว่นใหญ ่

จะเปน็บรษิทัในกลุม่ ไดแ้ก ่บรษิทั และ UGP สำาหรบัลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารขนสง่น้ำามนั ไดแ้ก ่บรษิทั ปตท.  

จำากัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน) ปัจจุบัน LMR มีเรือบรรทุกก๊าซ LPG จำานวน 7 ลำา  

มคีวามสามารถในการบรรทกุรวม 8,387 ตนับรรทกุ เรอืบรรทกุน้ำามนัจำานวน 3 ลำา มคีวามสามารถในการบรรทกุ 

รวม 5,000,000 ลิตร และเรือบรรทุกแอมโมเนียจำานวน 1 ลำา มีความสามารถในการบรรทุก 1,050 ตัน

บริษัท	เคมีคัลส์แก๊ส	ขนส่ง	จำากัด	(CGT)

  CGT ก่อต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 2535 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท และทุนเรียกชำาระแล้ว 

50 ล้านบาท โดยมี UGP เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนท่ีเรียกชำาระแล้ว CGT 

ประกอบธุรกิจการขนส่งก๊าซ LPG และแอมโมเนียทางรถยนต์ โดยได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ขนส่งน้ำามันตามมาตรา 12  

แห่งพระราชบัญญัติผู้ค้าน้ำามัน พ.ศ. 2543 ลูกค้าท่ีใช้บริการขนส่งก๊าซ LPG และแอมโมเนียส่วนใหญ่จะเป็น 

บริษัทในกลุ่ม ได้แก่ บริษัทและ UGP ปัจจุบัน CGT มีรถบรรทุกก๊าซ LPG จำานวน 90 คัน มีความสามารถ 

ในการบรรทุกรวม 862 ตัน และรถบรรทุกแอมโมเนียจำานวน 24 คัน มีความสามารถในการบรรทุกรวม 260 ตัน

บริษัท	ยูนิค	มารีน	จำากัด	(UMR)

  UMR ก่อต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2535 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว 40.10 ล้านบาท  

โดยมี UGP เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนท่ีเรียกชำาระแล้ว UMR ประกอบธุรกิจการขนส่ง 

ก๊าซ LPG และแอมโมเนียทางเรือ โดยได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ขนส่งน้ำามันตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ 

ผู้ค้าน้ำามัน พ.ศ. 2543 ลูกค้าท่ีใช้บริการขนส่งก๊าซ LPG และแอมโมเนียส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทในกลุ่ม ได้แก่  

บริษัทและ UGP ปัจจุบัน UMR มีเรือบรรทุกก๊าซ LPG จำานวน 4 ลำา มีความสามารถในการบรรทุก 3,860 ตัน  

และเรือบรรทุกแอมโมเนียจำานวน 1 ลำา มีความสามารถในการบรรทุก 700 ตัน



38 รายงานประจำาปี 2552

บริษัท	ยูนิคแก๊ส	เทรดดิ้ง	จำากัด	(UTD)

  UTD ก่อต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2536 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว 10 ล้านบาท โดย

มี UGP เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนท่ีเรียกชำาระแล้ว UTD ประกอบธุรกิจการขนส่งก๊าซ  

LPG ทางเรือ โดยได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ขนส่งน้ำามันตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติผู้ค้าน้ำามัน พ.ศ. 2543  

ลูกค้าท่ีใช้บริการขนส่งก๊าซ LPG ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ บริษัทและ UGP ปัจจุบัน UTD  

มีเรือบรรทุกก๊าซ LPG จำานวน 1 ลำา มีความสามารถในการบรรทุก 550 ตัน

บริษัท	ยูนิคแก๊ส	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด	(UGI)

  UGI กอ่ตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่24 ตลุาคม 2544 ปจัจบุนัมทีนุจดทะเบยีนและเรยีกชำาระแลว้ 15.82 ลา้นบาท 

โดยม ีUGP เปน็ผูถ้อืหุน้ใหญใ่นสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ของทนุทีเ่รยีกชำาระแลว้ UGI ประกอบธรุกจิการขนสง่ 

แอมโมเนยีทางเรอื โดยไดร้บัอนญุาตใหเ้ปน็ผูข้นสง่น้ำามนัตามมาตรา 12 แหง่พระราชบญัญตัผิูค้า้น้ำามนั  

พ.ศ. 2543 ลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารขนสง่แอมโมเนยีสว่นใหญจ่ะเปน็บรษิทัในกลุม่ ไดแ้ก ่UGP และประกอบธรุกจิ 

รับจ้างบริหารเรือให้กับ UGP UGT UGI และ UGC ปัจจุบัน UGI มีเรือบรรทุกแอมโมเนียจำานวน 1 ลำา  

มีความสามารถในการบรรทุก 680 ตัน

บริษัท	ยูนิคแก๊ส	แคร์ริเออร	์จำากัด	(UGC)

  UGC กอ่ตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่2 ธนัวาคม 2545 ปจัจบุนัมทีนุจดทะเบยีนและเรยีกชำาระแลว้ 100,000 บาท 

โดยม ีUGP เปน็ผูถ้อืหุน้ใหญใ่นสดัสว่นรอ้ยละ 99.94 ของทนุทีเ่รยีกชำาระแลว้ UGC ประกอบธรุกจิการขนสง่ 

แอมโมเนยีทางเรอื โดยไดร้บัอนญุาตใหเ้ปน็ผูข้นสง่น้ำามนัตามมาตรา 12 แหง่พระราชบญัญตัผิูค้า้น้ำามนั  

พ.ศ. 2543 ปจัจบุนัลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารขนสง่แอมโมเนยีสว่นใหญจ่ะเปน็บรษิทัในกลุม่ ไดแ้ก ่UGP UGC  

มีเรือบรรทุกแอมโมเนียจำานวน 1 ลำา มีความสามารถในการบรรทุก 750 ตัน

SIAMGAS	HK	Limited	(SIAMGAS	HK)

  SIAMGAS  HK จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่20 สงิหาคม 2552 ปจัจบุนัมทีนุจดทะเบยีนและเรยีกชำาระแลว้ 46,500,000 

เหรียญฮ่องกง หรือประมาณ 198,462,000 บาท (อัตราแลกเปล่ียนเท่ากับ 1 เหรียญฮ่องกง เท่ากับ 4.268 บาท) โดยม ี

SGP เปน็ผูถ้อืหุน้ใหญใ่นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของทนุทีเ่รยีกชำาระแลว้ SIAMGAS HK ประกอบธรุกจิเปน็บรษิทั

โฮลดิง้ และประกอบธรุกจิคา้ผลติภณัฑป์โิตรเลยีม โดยจดัตัง้ขึน้มาเพือ่ลงทนุในประเทศจนี โดยการซือ้หุน้สามญั 

ของ Chevron Ocean Gas & Energy Ltd. (COGEL) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 

และเรียกชำาระแล้วจาก Chevron China Ltd. โดยได้ดำาเนินการวางมัดจำา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย

 1.  UGP  105.00 99.51  การบรรจแุละจำาหนา่ยกา๊ซ LPG แอมโมเนยี และผลติภณัฑป์โิตรเคมีอ่ืน โดยได้รับใบ 

      อนุญาตประกอบการเป็นผู้ค้าก๊าซตามมาตรา 6 (เทยีบเทา่ใบอนญุาตผูค้า้น้ำามนัมาตรา 7)

 2.  LCR 70.00 99.99  การขนสง่กา๊ซ LPG และน้ำามนัทางรถยนต ์โดยไดร้บัใบอนญุาตประกอบการขนสง่กา๊ซ 

      และน้ำามัน

 3. SQS 70.00 99.99  การผลิตและจำาหน่ายถังก๊าซ  LPG

 4. SEEC 400.00 70.00  ผลิตและจำาหน่ายเอทานอล

 5. LMR 65.00 99.99  1 การขนสง่น้ำามนัและกา๊ซ LPG ทางเรอื โดยไดร้บัใบอนญุาตประกอบการขนสง่กา๊ซ

      และน้ำามัน

 6.  CGT  50.00  99.99  2  การขนส่งก๊าซ LPG และแอมโมเนียทางรถยนต์ โดยได้รับใบอนุญาตประกอบการขนสง่กา๊ซ

      และน้ำามัน

 7.  UMR  40.10  99.99  2 การขนสง่แอมโมเนยีทางเรอื โดยไดร้บัใบอนญุาตประกอบการขนสง่กา๊ซและน้ำามนั

 8.  UTD  10.00  99.99  2  • การขนสง่กา๊ซ LPG ทางเรอื โดยไดร้บัใบอนญุาตประกอบการขนสง่กา๊ซและน้ำามนั

      • การรับจ้างบริหารเรือให้กับ UGP UGT UGI และ UGC

 9.  UGI  15.82  99.99  2  การขนสง่กา๊ซ LPG ทางเรอื โดยไดร้บัใบอนญุาตประกอบการขนสง่กา๊ซและน้ำามนั

 10.  UGC  0.10  99.94  2  การขนสง่แอมโมเนยีทางเรอื โดยไดร้บัใบอนญุาตประกอบการขนสง่กา๊ซและน้ำามนั

 11.  SIAMGAS HK 198.46  100.00   เป็น Holding Company และจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

หมายเหตุ  1 บริษัทถือหุ้นทางอ้อมผ่าน LCR
  2 บริษัทถือหุ้นทางอ้อมผ่าน UGP

ทุนที่เรียก

ชำาระแล้ว

(ล้านบาท)
บริษัทลำาดับ

สัดส่วนการ

ถือหุ้น

(ร้อยละ)
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3.	 โครงสร้างรายได้

  โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2550 - 2552 แยกตามประเภทธุรกิจดังนี้

 รายได้จากการขาย

  ผลิตภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว บริษัท และ UGP 12,950.48 86.69 17,579.82 87.19 16,858.55 86.65

  ผลิตภัณฑ์แอมโมเนีย  UGP 998.24 6.68 1,414.67 7.02 1,320.84 6.79

  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น  UGP  348.45  2.23  406.18  2.01 445.15 2.29

  ผลิตภัณฑ์ถังก๊าซ LPG  SQS 1  -  -  7.81  0.04 2.16 0.01

  ผลิตภัณฑ์เอทานอล  SEEC 2  -  -  -  - 43.20 0.22

	 	 รายได้จากการขาย		 บริษัท	UGP	SQS	 14,297.17		 95.71		 19,408.48		 96.26	 18,669.90	 95.96

	 	 	 	 และ	SEEC

 รายได้ค่าขนส่ง  LCR LMR CGT 529.99 3.55 613.17 3.04 629.98 3.24

    UMR UTD UGI

    และ UGC

 รายได้ค่าบริการ  บริษัทและบริษัทย่อย 59.28 0.40  35.93  0.18 33.44 0.17

 รายได้อื่น  บริษัทและบริษัทย่อย  52.23  0.35  105.88  0.53 121.98 0.63

	 รวมรายได	้	 บริษัทและบริษัทย่อย		 14,938.67		 100.00		 20,163.46		 100.00	 19,455.30	 100.00

มูลค่า
(ล้านบาท)

มูลค่า
(ล้านบาท)

มูลค่า
(ล้านบาท)

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละบริษัทที่ดำาเนินการประเภทของรายได้

2550 2551 2552

4.	 เป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจ

  บรษิทัมเีปา้หมายทีจ่ะเปน็ผูป้ระกอบธรุกจิพลงังานอนัดบัตน้  ๆของเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้โดยในเบือ้งตน้ 
บรษิทัไดล้งทนุขยายธรุกจิคา้กา๊ซ LPG โดยการเพิม่จำานวนโรงบรรจกุา๊ซ LPG และสถานบีรกิารกา๊ซ LPG  
ภายในประเทศ รวมถงึการลงทนุในโครงการกอ่สรา้งคลงัเกบ็กา๊ซ LPG และโรงบรรจกุา๊ซ LPG เพือ่ประกอบ 
ธุรกิจค้าก๊าซ LPG ในประเทศเวียดนาม

  นอกจากนีบ้รษิทัยงัไดข้ยายการประกอบธรุกจิไปยงัธรุกจิพลงังานอืน่ๆ เชน่ ธรุกจิผลติและจำาหนา่ย 
เอทานอล โดยบรษิทัไดเ้ขา้ลงทนุในบรษิทั สยาม เอทานอล เอก็ซป์อรท์ จำากดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 70 ของ 
ทนุจดทะเบยีนและเรยีกชำาระแลว้ของ SEEC เมือ่วนัที ่7 ตลุาคม 2551 รวมถงึบรษิทัยงัขยายการประกอบ 
ธุรกิจไปยังต่างประเทศ คือ ประเทศจีน จากการที่บริษัทเข้าไปซื้อหุ้นสามัญของ Chevron Ocean 
Gas & Energy Ltd. (COGEL) ซึ่งประกอบธุรกิจค้าขายก๊าซ LPG รายใหญ่รายหนึ่งในประเทศจีน  
ในสัดส่วนร้อยละ 100
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 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 บรษิทัไมม่ขีอ้พพิาททางกฎหมาย ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิผลเสยีหายตอ่บรษิทัสงูกวา่ 

รอ้ยละ 5 ของสว่นของผูถ้อืหุน้ และไมม่ขีอ้พพิาททางกฎหมายอืน่ใดทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่การดำาเนนิธรุกจิ 

อย่างมีนัยสำาคัญ

ข้อพิพาททางกฎหมาย
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1.	 หลักทรัพย์ของบริษัท

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วเท่ากับ 950,000,000 บาท 

แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 950,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

2.	 ผู้ถือหุ้น

  ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2552 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทมีดังนี้

3.	 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  บรษิทัมนีโยบายจา่ยเงนิปนัผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอตัราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของกำาไรสทุธหิลงัหกัภาษ ี
เงนิไดน้ติบิคุคลของงบการเงนิเฉพาะ และหลงัหกัสำารองตามกฎหมาย อยา่งไรกต็าม บรษิทัอาจกำาหนดใหม้ ี
การจา่ยเงนิปนัผลในอตัรานอ้ยกวา่ทีก่ำาหนดขา้งตน้ได ้โดยขึน้อยูก่บัผลการดำาเนนิงาน ฐานะการเงนิ สภาพคลอ่ง 
ความจำาเปน็ในการใชเ้งนิทนุหมนุเวยีนในการดำาเนนิงาน การขยายธรุกจิ และปจัจยัอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการ 
บริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

  สำาหรบักลุม่บรษิทัยอ่ยและบรษิทัยอ่ยของยอ่ยคอื UGP LCR LMR CGT UTD UGI UMR UGC SQS  
และ SEEC มนีโยบายจา่ยเงนิปนัผลในอตัราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของกำาไรสทุธขิองงบการเงนิเฉพาะ 
ของกลุม่บรษิทัยอ่ยหลงัหกัภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล และสำารองตามกฎหมาย โดยการจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทัยอ่ย 
และบริษัทย่อยของย่อย ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างเงินทุน

 ลำาดับที	่ รายชื่อผู้ถือหุ้น	 จำานวนหุ้น	 ร้อยละ

 1. นายวรวิทย์  วีรบวรพงศ์  514,249,999  54.13

 2. นางพัชรา  วีรบวรพงศ์  50,000,000 5.26

 3.  นายศุภชัย  วีรบวรพงศ์  50,000,000 5.26

 4. นางสาวพัชราวดี วีรบวรพงศ์  20,000,000 2.11

  รวมจำานวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มตระกูลวีรบวรพงศ์		 634,249,999	 66.76

 5. บมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์  31,068,500 3.27

 6. นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 25,000,000 2.63

 7. นายวิทยา  นราธัศจรรย์ 11,000,000 1.16

 8. นายเจริญ  เอกอุดมสิน 10,790,000 1.14

 9. นางสุวรรณี  ปริญญาพรสกุล 9,041,870 0.95

 10. นายไมตรี  ยิ้มแย้ม 8,666,100 0.91

 11. นางสุธีรา บุญมาเลิศ 6,800,000 0.72
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1.	 โครงสร้างการจัดการ

 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 สรุปได้ดังนี้

การจัดการ
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  โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารของบรษิทัเปน็ 

ผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีณุสมบตัคิรบถว้นตามทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและสำานกังานคณะกรรมการ 

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนดไว้

  รายละเอียดของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการอื่นๆ ของบริษัท เป็นดังต่อไปนี้

2.	 คณะกรรมการบริษัท

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 คณะกรรมการบรษิทัประกอบไปดว้ยกรรมการจำานวน 8 ทา่น ดงัตอ่ไปนี้

 1.  พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร  ประธานกรรมการ

 2. นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์  รองประธานกรรมการ

 3.  นางพัชรา วีรบวรพงศ์  กรรมการ

 4.  นายศุภชัย วีรบวรพงศ์  กรรมการ

 5.  นายสุทธิพงศ์ วสุวณิชพันธ์  กรรมการ

 6.  นายวิโรจน์ คลังบุญครอง  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

 7.  นายหาญ เชี่ยวชาญ  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

 8.  นางสุดจิต ทิวารี  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

  โดยมี นางจินตณา กิ่งแก้ว  เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

	 กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

  กรรมการผูม้อีำานาจลงลายมอืชือ่แทนบรษิทั คอื นายวรวทิย ์วรีบวรพงศ ์นางพชัรา วรีบวรพงศ ์นายศภุชยั 

วรีบวรพงศ ์นายสทุธพิงศ ์วสวุณชิพนัธ ์สองในสีท่า่นนีล้งลายมอืชือ่รว่มกนัและประทบัตราสำาคญัของบรษิทั

 อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการมอีำานาจหนา้ทีก่ำากบัดแูลการดำาเนนิงานของบรษิทัใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์

ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสรุปอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำาคัญดังนี้

1) จดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เปน็การประชมุสามญัประจำาปภีายใน 4 เดอืน นบัตัง้แตว่นัสิน้สดุรอบ 

ระยะเวลาบัญชีของบริษัท

2)  จัดให้มีการประชุมกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง

3)  จดัใหม้กีารทำางบดลุและงบกำาไรขาดทนุของบรษิทั ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัช ีซึง่ผูต้รวจสอบบญัช ี

ของบริษัทตรวจสอบแล้ว และนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4)  พจิารณาและอนมุตักิจิการอืน่ๆ ทีส่ำาคญัเกีย่วกบับรษิทั หรอืทีเ่หน็สมควรจะดำาเนนิกจิการนัน้ๆ เพือ่ 

เกิดประโยชน์กับบริษัท

5)  มอีำานาจมอบหมายแตง่ตัง้กรรมการบรหิารขึน้คณะหนึง่เพือ่ดำาเนนิการอยา่งหนึง่อยา่งใดหรอืหลายอยา่ง 

แทนคณะกรรมการ โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคมุของคณะกรรมการหรอือาจมอบอำานาจเพือ่ใหบ้คุคลดงักลา่ว 

มีอำานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ง 

คณะกรรมการอาจยกเลกิเพกิถอนเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขบคุคลทีไ่ดร้บัมอบอำานาจนัน้ๆ ไดเ้มือ่ 

เห็นสมควร

  ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิทัอาจมอบอำานาจใหค้ณะกรรมการบรหิารมอีำานาจหนา้ทีใ่นการปฏบิตังิาน 

ตา่ง  ๆโดยมรีายละเอยีดการมอบอำานาจตามขอบเขตหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรหิาร ซึง่การมอบอำานาจ 
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นัน้ตอ้งไมม่ลีกัษณะเปน็การมอบอำานาจทีท่ำาใหค้ณะกรรมการบรหิาร สามารถพจิารณาอนมุตัริายการ 

ทีค่ณะกรรมการบรหิาร หรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ืน่ใดทำากบับรษิทั หรอื 

บรษิทัยอ่ย ยกเวน้เปน็การอนมุตัริายการทีเ่ปน็นโยบายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการพจิารณาอนมุตัิ

ไว้แล้ว

6)  กำาหนดนโยบายและทศิทางการดำาเนนิงาน การบรหิารเงนิ การบรหิารความเสีย่งของกจิการ และ 

จดัใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคมุดแูลใหฝ้า่ยบรหิารดำาเนนิการใหเ้ปน็ไปตามนโยบายทีก่ำาหนดไวอ้ยา่ง 

มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เวน้แตอ่ำานาจในการดำาเนนิการดงัตอ่ไปนีจ้ะกระทำาไดก้ต็อ่เมือ่ไดร้บั 

อนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้กอ่นดำาเนนิการ อนัไดแ้ก ่เรือ่งทีก่ฎหมายกำาหนดใหต้อ้งไดม้ตทิีป่ระชมุ 

ผูถ้อืหุน้ การเพิม่ทนุหรอืลดทนุของบรษิทั การควบหรอืเลกิบรษิทั การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทั 

ทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ำาคญัใหแ้กบ่คุคลอืน่ การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอืน่หรอืบรษิทัเอกชน 

มาเป็นของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

  นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำากับดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตาม 

กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัย ์อาทเิชน่ การทำา 

รายการเกีย่วโยงกนัและการซือ้หรอืขายทรพัยส์นิทีส่ำาคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ 

ประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท

7) พจิารณาโครงสรา้งการบรหิารงาน แตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการอืน่ๆ 

ตามความเหมาะสม

8) ติดตามผลการดำาเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

9) กรรมการจะตอ้งไมป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอยา่งเดยีวกนัและเปน็การแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั 

หรอืเขา้ไปเปน็หุน้สว่นในหา้งหุน้สว่นสามญัหรอืเปน็หุน้สว่นไมจ่ำากดัความรบัผดิในหา้งหุน้สว่นจำากดั 

หรอืเปน็กรรมการของบรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัอืน่ทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอยา่งเดยีวกนั และ 

เปน็การแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัไมว่า่จะทำาเพือ่ประโยชนต์นหรอืเพือ่ประโยชนผ์ูอ้ืน่ เวน้แตจ่ะไดแ้จง้ 

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

10) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำาหนด

3.	 คณะกรรมการบริหาร

 คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการบริหารจำานวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

 1. นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์  ประธานคณะกรรมการบริหาร

 2. นายศุภชัย วีรบวรพงศ์  กรรมการบริหาร

 3. นางพัชรา วีรบวรพงศ์  กรรมการบริหาร

 4. นายสุทธิพงศ์ วสุวณิชพันธ์  กรรมการบริหาร

	 อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1) มอีำานาจในการจดัการและบรหิารกจิการของบรษิทัตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกประการ

2) กำาหนดโครงสรา้งองคก์ร การบรหิาร โดยใหค้รอบคลมุทกุรายละเอยีดของการคดัเลอืก การฝกึอบรม  

การวา่จา้ง และการเลกิจา้งของพนกังานของบรษิทั รวมทัง้กำาหนดสวสัดกิารพนกังานใหเ้หมาะสม 

กับสภาพการณ์ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

3) มอีำานาจจดัทำาเสนอแนะและกำาหนดเปา้หมาย นโยบายแนวทางธรุกจิ และกลยทุธท์างธรุกจิของบรษิทั 
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รวมถงึการกำาหนดขอบเขตอำานาจและหนา้ทีข่องกรรมการผูจ้ดัการเพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทั 

เพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ

4) กำาหนดแผนธรุกจิ อำานาจการบรหิารงาน อนมุตังิบประมาณสำาหรบัประกอบธรุกจิประจำาปแีละงบประมาณ 

รายจา่ยประจำาปตีามทีไ่ดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั และดำาเนนิการตามแผนทางธรุกจิและกลยทุธ ์

ทางธรุกจิ โดยการดำาเนนิการทัง้หมดของคณะกรรมการบรหิารจะสอดคลอ้งกบันโยบายและแนวทาง 

ธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว

5) มอีำานาจพจิารณาอนมุตักิารดำาเนนิงานเพือ่ธรุกรรมตามปกตธิรุกจิของบรษิทั เชน่ การจดัซือ้สนิคา้ 

ยานพาหนะ วสัด ุเครือ่งมอือปุกรณ ์เครือ่งใช ้การอนมุตัคิา่ใชจ้า่ย เปน็ตน้ ภายในวงเงนิสำาหรบัแตล่ะ 

รายการไม่เกิน 100 ล้านบาท

6) มอีำานาจพจิารณาอนมุตักิารใชจ้า่ยทางการเงนิในดา้นสนิทรพัยฝ์า่ยทนุ (Capital Expenditure) ของ 

บริษัทและบริษัทย่อย ในวงเงิน 200 ล้านบาทและสะสมไม่เกิน 1,000 ล้านบาทต่อปี ในกรณีที ่

เกนิวงเงนิทีก่ำาหนดไวใ้หค้ณะกรรมการบรหิารนำาเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาและอนมุตัิ

7) มอีำานาจพจิารณาอนมุตักิารขอกูย้มืหรอืการขอสนิเชือ่ใดๆ ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย รวมถงึเปน็ 

ผู้ค้ำาประกันให้แก่บริษัทย่อย ในวงเงิน 200 ล้านบาทและสะสมไม่เกิน 1,000 ล้านบาทต่อปี  

ในกรณทีีข่อกูย้มื หรอืเปน็ผูค้้ำาประกนัเกนิกวา่วงเงนิทีก่ำาหนดไว ้ใหค้ณะกรรมการบรหิารนำาเสนอ 

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

8) มีอำานาจพิจารณาอนุมัติการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย โดยวงเงินการกู้ยืมสะสมทั้งหมดไม่เกิน  

500 ล้านบาทต่อปี

9) มอีำานาจในการทำาธรุกรรมทางการเงนิกบัสถาบนัการเงนิในเรือ่งการเปดิบญัชกีบัธนาคาร สถาบนัการเงนิ 

และการขอหนังสือค้ำาประกันจากธนาคาร สถาบันการเงิน ของบริษัทและบริษัทย่อย ในวงเงิน  

500 ล้านบาท และสะสมไม่เกิน 1,500 ล้านบาทต่อปี

10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท 

  ทัง้นีก้ารอนมุตักิารเขา้ทำารายการดงักลา่วขา้งตน้ จะตอ้งไมม่ลีกัษณะเปน็การอนมุตักิารเขา้ทำาราย

การทีท่ำาใหค้ณะกรรมการบรหิารหรอืผูร้บัมอบอำานาจจากคณะกรรมการบรหิาร สามารถอนมุตักิารเขา้ทำา

รายการทีต่นหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทีม่สีว่นไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ืน่ใด  

(ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัและตามทีส่ำานกังาน ก.ล.ต. และ/หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

กำาหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย

4.	 คณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำานวน 3 ท่าน ได้แก่

 1.  นายวิโรจน์ คลังบุญครอง  ประธานกรรมการตรวจสอบ

 2.  นายหาญ เชี่ยวชาญ  กรรมการตรวจสอบ

 3.  นางสุดจิต ทิวารี  กรรมการตรวจสอบ

  โดยมี นางสาวอรนุช วรพันธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

	 อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ใหม้หีนา้ทีร่บัผดิชอบตรวจสอบ 

การดำาเนนิงานของบรษิทัและรายงานตรงตอ่คณะกรรมการบรษิทั เพือ่ใหก้ารดำาเนนิงานมมีาตรฐานทีจ่ะ 

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมีขอบเขตการดูแลดังนี้
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  คณะกรรมการตรวจสอบมหีนา้ทีแ่ละรบัผดิชอบตามขอ้กำาหนดและหลกัเกณฑข์องสำานกังานคณะกรรมการ

กำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยฯ์ (สำานกังาน ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัย ์

แหง่ประเทศไทย และใหร้ายงานตรงตอ่คณะกรรมการบรษิทั เพือ่ใหก้ารดำาเนนิงานมมีาตรฐานทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิ 

ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมีขอบเขตการกำากับดูแลดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเปน็อสิระของหนว่ยงานตรวจสอบ 

ภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแตง่ตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบ 

ภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคล ซึง่มคีวามเปน็อสิระเพือ่ทำาหนา้ทีเ่ปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและ 

เสนอคา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัช ีโดยไมม่ฝีา่ยจดัการ 

เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของ 

ตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ปน็ไปตาม 

กฎหมายและขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นีเ้พือ่ใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและ 

เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จดัทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดิเผยไวใ้นรายงานประจำาปขีองบรษิทั ซึง่รายงาน 

ดงักลา่วตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ย 

ดังต่อไปนี้

(ก) ความเหน็เกีย่วกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เปน็ทีเ่ชือ่ถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

(ค) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์อ้กำาหนด 

ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบ 

แต่ละท่าน

(ช) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกต โดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหินา้ทีต่ามกฎบตัร 

(Charter)

(ซ) รายการอืน่ทีเ่หน็วา่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. รายงานการดำาเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหค้ณะกรรมการทราบอยา่งนอ้ยปลีะ 1 ครัง้

8. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ
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5.	 ผู้บริหาร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ผู้บริหารของบริษัทมีทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังนี้
1. นายศุภชัย วีรบวรพงศ์  กรรมการผู้จัดการ
2. นายสุทธิพงศ์ วสุวณิชพันธ์  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
3.  นายอนุวัฒน์ ภู่สันติพงษ์  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย-การตลาด
4. นางจินตณา กิ่งแก้ว   รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน/จัดหา/บุคคล
5. นายสมชาย กอประสพสุข  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า-โรงบรรจุก๊าซและจัดส่ง

อำานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

  กรรมการผูจ้ดัการมอีำานาจดำาเนนิการตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัหรอืคณะกรรมการบรหิาร ไดม้อบหมาย  
ซึง่อยูภ่ายใตก้ฎระเบยีบและขอ้บงัคบัของบรษิทั ทัง้นีก้ารมอบอำานาจดงักลา่วตอ้งไมม่ลีกัษณะเปน็การ 
มอบอำานาจ ทีท่ำาใหส้ามารถอนมุตัริายการทีต่นหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยีหรอือาจมคีวาม 
ขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอืน่ใด กบับรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย กรรมการผูจ้ดัการมขีอบเขตอำานาจหนา้ที ่
ดังนี้
1) ดำาเนนิการและบรหิารจดัการ การดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัใหเ้ปน็ไปตามนโยบายธรุกจิ แผนธรุกจิ และกลยทุธ ์

ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว
2) มอบอำานาจหรอืมอบหมายใหบ้คุคลอืน่ใดทีก่รรมการผูจ้ดัการเหน็สมควรทำาหนา้ทีแ่ทนกรรมการผูจ้ดัการ 

ในเรือ่งทีจ่ำาเปน็และสมควร โดยใหอ้ยูใ่นดลุยพนิจิของกรรมการผูจ้ดัการซึง่อยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑ์ 
ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท

3) ปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื คณะกรรมการบรหิาร 
ในแต่ละคราว

4) ดำาเนนิการและบรหิารจดัการดำาเนนิธรุกจิตามปกตขิองบรษิทัและสามารถอนมุตัริายการทีเ่ปน็ธรุกรรม 
ตามปกตขิองบรษิทั เชน่ การจดัซือ้สนิคา้ ยานพาหนะ วสัด ุเครือ่งมอือปุกรณ ์เครือ่งใช ้การอนมุตัิ 
คา่ใชจ้า่ย การอนมุตักิารขายเชา่ซือ้ การอนมุตักิารตดัหนีส้ญู (โดยใหเ้ปน็ไปตามนโยบายและขัน้ตอน 
ของบรษิทั) และการวา่จา้งทีป่รกึษาดา้นตา่งๆ เปน็ตน้ ทีม่มีลูคา่สำาหรบัแตล่ะรายการทีไ่มเ่กนิ 50 
ล้านบาทได้

5) มอีำานาจพจิารณาอนมุตักิารใชจ้า่ยทางการเงนิในดา้นสนิทรพัยฝ์า่ยทนุ (Capital Expenditure) ของ 
บรษิทัและบรษิทัยอ่ยในวงเงนิ 100 ลา้นบาท และสะสมไมเ่กนิ 500 ลา้นบาทตอ่ป ีในกรณทีีเ่กนิวงเงนิ 
ที่กำาหนดไว้ให้นำาเสนอคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

6) มอีำานาจพจิารณาอนมุตักิารใหเ้งนิกูย้มืแกบ่รษิทัยอ่ยแตล่ะครัง้ไมเ่กนิ 50 ลา้นบาท หรอืจำานวน 
เทยีบเทา่ โดยทัง้นีว้งเงนิการกูย้มืสะสมทัง้หมดไมเ่กนิ 100 ลา้นบาท ตอ่ป ีหรอืจำานวนเทยีบเทา่

6.	 การสรรหากรรมการบริษัท

  บรษิทัไมม่กีารจดัตัง้คณะกรรมการสรรหา ในการคดัเลอืกบคุคลทีจ่ะมาดำารงตำาแหนง่กรรมการหรอื 
ผูบ้รหิาร อยา่งไรกต็าม บรษิทัมกีระบวนการสรรหากรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั โดยใหผู้หุ้น้รายใหญ ่ 
และ/หรอื ตวัแทนของผูถ้อืหุน้รายใหญแ่ตล่ะกลุม่ ผูท้รงคณุวฒุติามสายงานทีเ่กีย่วขอ้ง และกรรมการอสิระ  
พรอ้มทัง้ใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัรว่มกนัเสนอรายชือ่บคุคลทีม่คีณุวฒุ ิประสบการณ ์ศกัยภาพ 
ในการสนบัสนนุงานของบรษิทั และมคีณุสมบตัคิรบถว้นตามเกณฑข์องพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน 
จำากดั พ.ศ. 2535 เพือ่รว่มกนักลัน่กรองรายชือ่เบือ้งตน้และนำาเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณา แลว้ทำาการคดัเลอืก 
ตามข้อบังคับบริษัทดังนี้
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-	 คณะกรรมการบริษัท

1) คณะกรรมการของบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 5 คน และกรรมการไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของ 

จำานวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

(2) ผูถ้อืหุน้แตล่ะคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียูท่ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรอืหลายคน 

เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลำาดบัลงมาเปน็ผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เปน็กรรมการเทา่จำานวน 

กรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในลำาดบั 

ถดัลงมามคีะแนนเสยีงเทา่กนัเกนิจำานวนทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ปน็ประธาน 

ในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3) ในการประชมุสามญัประจำาปทีกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากตำาแหนง่ 1 ใน 3 ถา้จำานวนกรรมการทีจ่ะแบง่ 

ออกใหต้รงเปน็สามสว่นไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจำานวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่น 1 ใน 3 โดยกรรมการทีจ่ะตอ้ง 

ออกจากตำาแหนง่ในปแีรกและปทีีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ใหจ้บัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก  

สว่นปหีลงัๆ ตอ่ไปใหก้รรมการทีอ่ยูใ่นตำาแหนง่นานทีส่ดุนัน้เปน็ผูอ้อกจากตำาแหนง่กรรมการซึง่ 

พ้นจากตำาแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

4) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำาแหนง่ ใหย้ืน่ใบลาออกตอ่บรษิทั การลาออกมผีลนบัแตว่นัทีใ่บลาออก 

ไปถึงบริษัท

5) ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากตำาแหนง่กอ่นถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ย 

คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจำานวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้ 

นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจำานวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง

-		 คณะกรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการอิสระ

  บรษิทัมนีโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ  /  กรรมการอสิระ ใหส้อดคลอ้งตามประกาศคณะกรรมการ 

กำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่กจ. 12/2543 เรือ่งการขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ 

ทีอ่อกใหม ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัเปน็ผูอ้นมุตักิารจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)  

และกำาหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบอยูใ่นวาระคราวละ 3 ป ีโดยกรรมการตรวจสอบแตล่ะรายตอ้งเปน็ 

กรรมการอิสระและมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

1) ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละหนึง่ของจำานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย 

บรษิทัรว่ม หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ทัง้นีไ้ดน้บัรวมการถอืหุน้ของผูเ้กีย่วขอ้งกบักรรมการ 

อิสระรายนั้นๆ ด้วย

2) ไมเ่ปน็กรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจำา หรอืผูม้อีำานาจ 

ควบคมุของบรษิทั บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยลำาดบัเดยีวกนั หรอืนติบิคุคลทีอ่าจ 

มีความขัดแย้ง

3) ไมเ่ปน็บคุคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะ 

ทีเ่ปน็ บดิา มารดา คูส่มรส พีน่อ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ 

ผูม้อีำานาจควบคมุ หรอืบคุคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ปน็ผูบ้รหิารหรอืผูม้อีำานาจควบคมุของบรษิทั  

หรือบริษัทย่อย
4) ไมม่คีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่มหรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้  

ในลกัษณะทีอ่าจเปน็การขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระของตน รวมทัง้ไมเ่ปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ 
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กรรมการซึง่ไมใ่ชก่รรมการอสิระ หรอืผูบ้รหิาร ของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

5) ไมเ่ปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ และ 
ไมเ่ปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่กรรมการซึง่ไมใ่ชก่รรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของสำานกังาน 
สอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวาม
ขัดแย้งสังกัดอยู่

6) ไมเ่ปน็ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด  ๆซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเปน็ทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ  
ซึง่ไดร้บัคา่บรกิารเกนิกวา่สองลา้นบาทตอ่ป ีจากบรษิทั บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่มหรอืนติบิคุคล 
ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ทัง้นีใ้นกรณทีีผู่ใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเปน็นติบิคุคลใหร้วมถงึการเปน็ผูถ้อืหุน้ 
รายใหญ ่กรรมการซึง่ไมใ่ชก่รรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ 
ด้วย

7) ไมเ่ปน็กรรมการทีไ่ดร้บัแตง่ตัง้ขึน้เพือ่เปน็ตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญห่รอืผูถ้อืหุน้ 
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8) ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีท่ำาใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งอสิระเกีย่วกบัการดำาเนนิงานของบรษิทั
9) ไมเ่ปน็กรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ใหต้ดัสนิใจในการดำาเนนิกจิการของบรษิทั  

บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยลำาดบัเดยีวกนั หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้และ 
ไมเ่ปน็กรรมการของบรษิทัจดทะเบยีนทีเ่ปน็บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยลำาดบั 
เดียวกัน

  นอกจากนี ้กรรมการอสิระทีด่ำารงตำาแหนง่กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 ทา่นตอ้งมคีวามรูแ้ละ 
ประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

7.	 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

 (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) กรรมการ

 ค่าเบี้ยประชุม	(บาท)	 ปี	2552	(ม.ค.	-	ธ.ค.)

 1. พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร 1/ 80,000 

 2.  นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์  90,000 

 3.  นางพัชรา วีรบวรพงศ์  90,000 

 4.  นายศุภชัย วีรบวรพงศ์  90,000 

 5.  นายสุทธิพงศ์ วสุวณิชพันธ์  90,000 

 6.  นายวิโรจน์ คลังบุญครอง 2/  160,000 

 7.  นายหาญ เชี่ยวชาญ 2/  160,000 

 8.  นางสุดจิต ทิวารี 2/  140,000

          						รวม	 900,000

 
 หมายเหตุ  : 1/  บริษัทกำาหนดค่าตอบแทนรายปีนอกเหนือจากเบี้ยประชุมให้แก่ พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร จำานวน 

2,778,300 บาท ในปี 2552
   2/ บรษิทักำาหนดคา่ตอบแทนรายปนีอกเหนอืจากเบีย้ประชมุใหแ้กก่รรมการตรวจสอบทา่นละ 694,575 บาท 

ในปี 2552
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(ข) ผู้บริหาร

 ค่าเบี้ยตอบแทน	(บาท)	 ปี	2552	(ม.ค.	-	ธ.ค.)

 จำานวน (คน) 5

 - เงินเดือน 14,800,200

 - โบนัส  4,428,273

 - เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ  592,726.60

 - อื่นๆ  63,600

        		รวม		 19,884,849.60

 (2) ค่าตอบแทนอื่นๆ
  ไม่มี

8.	 การกำากับดูแลกิจการ

  คณะกรรมการบรษิทัไดม้กีารกำาหนดหลกัการการกำากบัดแูลกจิการ ซึง่เปน็การปฏบิตัติามแนวทางการ 
กำากบัดแูลกจิการทีด่กีำาหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยหลกัการการกำากบัดแูลกจิการของบรษิทั 
ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

	 หมวดที่	1	สิทธิของผู้ถือหุ้น	(The	Rights	of	Shareholders)

  บรษิทัตระหนกัและใหค้วามสำาคญัในสทิธพิืน้ฐานตา่งๆ ของผูถ้อืหุน้ ทัง้ในฐานะของนกัลงทนุใน 
หลกัทรพัยแ์ละในฐานะเจา้ของบรษิทั เชน่ สทิธใินการซือ้ ขาย หรอืโอน หลกัทรพัยท์ีต่นถอือยู ่สทิธใินการ 
ทีจ่ะไดร้บัสว่นแบง่ผลกำาไรจากบรษิทั สทิธใินการไดร้บัขอ้มลูของบรษิทัอยา่งเพยีงพอ สทิธติา่ง  ๆในการประชมุ 
ผูถ้อืหุน้ สทิธใินการแสดงความคดิเหน็ สทิธใินการรว่มตดัสนิใจในเรือ่งสำาคญัของบรษิทั เชน่ การจดัสรรเงนิปนัผล 
การแตง่ตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ การแตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีการอนมุตัธิรุกรรมทีส่ำาคญัและมผีลตอ่ทศิทาง 
ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

  นอกเหนอืจากสทิธพิืน้ฐานตา่งๆ ขา้งตน้แลว้ บรษิทัยงัไดด้ำาเนนิการในเรือ่งตา่งๆ ทีเ่ปน็การสง่เสรมิ  
และอำานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1. บรษิทัจะจดัใหม้กีารประชมุใหญส่ามญัประจำาปทีกุปโีดยจะจดัภายใน 4 เดอืนนบัจากวนัสิน้สดุรอบบญัชี

ในแตล่ะป ีในการจดัประชมุดงักลา่วบรษิทัจะจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุพรอ้มทัง้ขอ้มลูประกอบการประชมุ 
ตามวาระตา่ง  ๆใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบลว่งหนา้กอ่นวนัประชมุ 7 วนักอ่นการประชมุและลงประกาศหนงัสอื 
พมิพแ์จง้วนันดัประชมุลว่งหนา้เปน็เวลา 3 วนัตดิตอ่กนักอ่นทีจ่ะถงึวนัประชมุ โดยในแตล่ะวาระการ 
ประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วย

2. ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง บรษิทัเปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะ 
ใหก้รรมการอสิระหรอืบคุคลใด  ๆเขา้รว่มประชมุแทนตนได ้โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบหนึง่แบบใด 
ที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

3. กอ่นการประชมุบรษิทัจะเปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถสง่ความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามไดล้ว่งหนา้ 
ก่อนวันประชุม

4. ในการประชมุบรษิทัจะเปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถซกัถามหรอืแสดงความเหน็ตอ่ทีป่ระชมุในประเดน็ 
ตา่ง  ๆอยา่งเทา่เทยีมกนั ทัง้นีใ้นการประชมุผูถ้อืหุน้จะมกีรรมการและผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งเขา้รว่มประชมุ 
เพือ่ตอบคำาถามในทีป่ระชมุ รวมทัง้จะมกีารบนัทกึประเดน็ซกัถามและขอ้คดิเหน็ทีส่ำาคญัไวใ้นรายงาน 
การประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
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5. ภายหลงัการประชมุแลว้เสรจ็บรษิทัจะจดัทำารายงานการประชมุ โดยใหแ้สดงขอ้มลูอยา่งถกูตอ้งครบถว้น  

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

	 หมวดที่	2	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	(The	Equitable	Treatment	of	Shareholders)

  บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะสรา้งความเทา่เทยีมกนัใหเ้กดิขึน้กบัผูถ้อืหุน้ทกุรายทกุกลุม่ โดยในการดำาเนนิ 

การประชมุผูถ้อืหุน้แตล่ะครัง้ บรษิทัจะใหโ้อกาสแกผู่ถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนัทกุราย โดยกอ่นเริม่การประชมุ 

ประธานจะแจง้ขอ้มลูสำาคญัใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ กอ่นทีจ่ะเริม่ดำาเนนิการประชมุ ไดแ้ก ่การแนะนำากรรมการ 

ผูบ้รหิารและผูเ้กีย่วขอ้งทีเ่ขา้รว่มประชมุ ประธานในทีป่ระชมุกลา่วเปดิประชมุโดยแจง้จำานวน / สดัสว่นผูถ้อืหุน้ 

และผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ขา้รว่มประชมุ ประธานทีป่ระชมุจะแจง้วธิปีฏบิตัใินการลงคะแนนเสยีงและนบัคะแนน 

เสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนได้ได้อย่างเท่าเทียมกัน

  การดำาเนนิการประชมุเปน็ไปตามขอ้บงัคบับรษิทัตามลำาดบัวาระการประชมุ มกีารเสนอรายละเอยีด 

ในแตล่ะวาระครบถว้น มกีารแสดงขอ้มลูประกอบการพจิารณาอยา่งชดัเจน รวมทัง้จะไมเ่พิม่วาระการประชมุ 

ทีไ่มแ่จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหนา้โดยไมจ่ำาเปน็ โดยเฉพาะวาระทีม่คีวามสำาคญัทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการ 

ศกึษาขอ้มลูกอ่นการตดัสนิใจ ทัง้นีใ้นกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง บรษิทัเปดิโอกาส 

ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระหรอืบคุคลใดๆ เขา้รว่มประชมุแทนตนได ้โดยใชห้นงัสอื 

มอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

  บรษิทัจดัทำาบนัทกึขอ้ตกลงการรกัษาความลบัของบรษิทัสำาหรบัพนกังาน ผูร้บัจา้ง ผูข้ายสนิคา้  

ผูใ้หบ้รกิารรวมทัง้ผูท้ีเ่ขา้เยีย่มชมกจิการของบรษิทั เพือ่ปอ้งกนัการเปดิเผยขอ้มลูหรอืขา่วสารอนัเปน็ 

ความลบัของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย และมบีทลงโทษสำาหรบัผูท้ีน่ำาขอ้มลูภายในไปใชเ้พือ่ประโยชนส์ว่นตน  

หรอืใชใ้นทางทีท่ำาใหบ้รษิทัไดร้บัความเสือ่มเสยีหรอืเสยีหาย รวมทัง้ตอ้งไมท่ำาการซือ้ขาย โอน หรอืรบัโอน 

หลกัทรพัยข์องบรษิทัโดยใชค้วามลบั และ/หรอืขอ้มลูภายใน และ/หรอืเขา้ทำานติกิรรมอืน่ใดโดยใชค้วามลบั  

และ/หรอืขอ้มลูภายในของบรษิทัอนักอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่บรษิทัไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม

  บรษิทัไดก้ำาหนดมาตรการปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายในโดยมชิอบ (Insider Trading) ของบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง  

ซึง่หมายถงึ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ในหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูภายใน (รวมทัง้คูส่มรสและบตุร 

ทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะของบคุคลดงักลา่ว) โดยหา้มบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทำาการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัภายใน  

1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำาปี 

  บรษิทัไดใ้หข้อ้มลูแกก่รรมการและผูบ้รหิารเกีย่วกบัหนา้ทีท่ีผู่บ้รหิารตอ้งรายงานการถอืหลกัทรพัยใ์น 

บรษิทั และบทกำาหนดโทษตาม พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และตามขอ้กำาหนดของ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และในกรณทีีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารมกีารซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั  

ตอ้งรายงานการถอืหลกัทรพัยใ์นบรษิทัของตนเอง คูส่มรส และบตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะตามมาตรา 59 แหง่ 

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัทำาการใหส้ำานกังาน ก.ล.ต. ทราบ  

เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

  ทัง้นีบ้รษิทัไดก้ำาหนดโทษทางวนิยัสำาหรบัผูแ้สวงหาผลประโยชนจ์ากการนำาขอ้มลูภายในของบรษิทั

ไปใชห้รอืนำาไปเปดิเผยจนอาจทำาใหบ้รษิทัไดร้บัความเสยีหาย โดยพจิารณาลงโทษตามควรแกก่รณ ีไดแ้ก ่ 

การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงาน 

ด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น
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 หมวดที่	3	บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	(The	Role	of	Stakeholders)

  บรษิทัไดใ้หค้วามสำาคญัตอ่สทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ ไมว่า่จะเปน็ผูม้สีว่นไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก ่ 

พนกังานและผูบ้รหิารของบรษิทั หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก เชน่ คูแ่ขง่ ลกูคา้ เปน็ตน้ โดยบรษิทัตระหนกัดวีา่  

การสนบัสนนุและขอ้คดิเหน็จากผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่จะเปน็ประโยชนใ์นการดำาเนนิงานและการพฒันาธรุกจิ 

ของบรษิทั ดงันัน้ บรษิทัจะปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กำาหนดทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหส้ทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยี 

ดงักลา่วไดร้บัการดแูลเปน็อยา่งด ีนอกจากนี ้บรษิทัยงัสง่เสรมิใหม้คีวามรว่มมอืระหวา่งบรษิทัและกลุม่ผูม้สีว่น 

ได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทตามแนวทางดังต่อไปนี้

 ผู้ถือหุ้น : บรษิทัมุง่มัน่เปน็ตวัแทนทีด่ขีองผูถ้อืหุน้ในการดำาเนนิธรุกจิ เพือ่สรา้งความพงึพอใจสงูสดุแก ่

ผูถ้อืหุน้ โดยคำานงึถงึการเจรญิเตบิโตของมลูคา่บรษิทัในระยะยาว รวมทัง้การดำาเนนิการเปดิเผย 

ข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้

 พนักงาน : บรษิทัตระหนกัถงึความสำาคญัของพนกังานบรษิทั ซึง่เปน็ทรพัยากรทีม่คีา่ยิง่ของบรษิทั บรษิทั 

จงึมุง่ใหก้ารสนบัสนนุในการพฒันาศกัยภาพของทรพัยากรบคุคลเพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 

แกบ่รษิทั อกีทัง้ยงัสง่เสรมิใหพ้นกังานมสีว่นรว่มในการสรา้งวฒันธรรมองคก์รทีด่ ีมกีารทำางาน 

เป็นทีม และเสริมสร้างบรรยากาศและความรู้สึกปลอดภัยในการทำางาน 

 คู่แข่ง  : บรษิทัปฏบิตัติอ่คูแ่ขง่ขนัตามกรอบกตกิาการแขง่ขนัทีเ่ปน็ธรรมโดยรกัษาบรรทดัฐานของขอ้พงึ

ปฏิบัติในการแข่งขัน

 ลูกค้า : บรษิทัมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะตอบสนองและใหบ้รกิารทีด่ ีเพือ่สรา้งความพงึพอใจและความเชือ่มัน่ 

ให้กับลูกค้า

  ทัง้นีบ้รษิทัจะปฏบิตัติามขอ้กำาหนดของกฎหมายและกฎระเบยีบตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหส้ทิธขิอง 

ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี

	 หมวดที่	4	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	(Disclosure	and	Transparency)

  คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสำาคญัตอ่การเปดิเผยขอ้มลูทีม่คีวามถกูตอ้ง ครบถว้น และโปรง่ใส  

ทัง้รายงานขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูทัว่ไป ตามหลกัเกณฑข์องสำานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ 

ประเทศไทยตลอดจนข้อมูลอ่ืนท่ีสำาคัญท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซ่ึงล้วนมีผลต่อกระบวนการ 

ตดัสนิใจของผูล้งทนุและผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั โดยบรษิทัไดเ้ผยแพรข่อ้มลูสารสนเทศของบรษิทัตอ่ผูถ้อืหุน้  

นกัลงทนุและสาธารณชนผา่นชอ่งทางและสือ่การเผยแพรข่อ้มลูตา่ง  ๆของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

และ website ของบริษัท คือ www.siamgas.com

  ในสว่นของงานดา้นผูล้งทนุสมัพนัธน์ัน้ บรษิทัยงัไมไ่ดม้กีารจดัตัง้หนว่ยงานเฉพาะแตไ่ดม้อบหมายให ้

นายศภุชยั วรีบวรพงศ ์และนางจนิตณา กิง่แกว้ ทำาหนา้ทีต่ดิตอ่สือ่สารกบัผูล้งทนุสถาบนั ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ 

นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

  คณะกรรมการบรษิทัเปน็ผูร้บัผดิชอบตอ่งบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยและสารสนเทศ 

ทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจำาป ีงบการเงนิดงักลา่วจดัทำาขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 

ในประเทศไทย โดยเลอืกใชน้โยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิยา่งสม่ำาเสมอ รวมทัง้มกีารเปดิเผยขอ้มลู 

อยา่งเพยีงพอในงบการเงนิ ซึง่ในการนีค้ณะกรรมการตรวจสอบจะเปน็ผูส้อบทานคณุภาพของรายงานทาง 

การเงนิและระบบควบคมุภายใน รวมถงึการเปดิเผยขอ้มลูสำาคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
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	 หมวดที่	5	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	(Responsibilities	of	the	Board	of	Directors)

1.	 โครงสร้างคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยบคุคลซึง่มคีวามรูค้วามสามารถ โดยเปน็ผูม้บีทบาทสำาคญัในการ 

กำาหนดนโยบายและภาพรวมขององคก์ร ตลอดจนมบีทบาทสำาคญัในการกำากบัดแูล ตรวจสอบ และ 

ประเมินผลการดำาเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

  โครงสรา้งคณะกรรมการของบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการทีไ่มเ่ปน็ผูบ้รหิารจำานวน 4 ทา่นและ 

มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน ซ่ึงจะทำาให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณา 

เรือ่งตา่งๆ และมคีณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 ทา่น ทำาหนา้ทีส่อบทาน 

การบริหารงานบริษัทด้วย

  ปจัจบุนัคณะกรรมการบรษิทัมจีำานวน 8 ทา่น ประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัทีไ่มเ่ปน็ผูบ้รหิาร  

4 ท่านและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน และกรรมการบริษัทท่ีมาจากฝ่ายบริหารจำานวน 

4 ท่าน

  ตามขอ้บงัคบัของบรษิทักำาหนดไวว้า่ในการประชมุสามญัประจำาป ีกรรมการตอ้งออกจาก 

ตำาแหนง่หนึง่ในสาม ถา้จำานวนกรรมการทีจ่ะแบง่ออกใหต้รงเปน็สามสว่นไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจำานวน 

ใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหนึง่ในสาม กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากตำาแหนง่ในปแีรกและปทีีส่องภายหลงัจดทะเบยีน 

บรษิทันัน้ใหใ้ชว้ธิจีบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก สว่นปหีลงั  ๆตอ่ไปใหก้รรมการคนทีอ่ยูใ่นตำาแหนง่นานทีส่ดุ 

นัน้เปน็ผูอ้อกจากตำาแหนง่ อยา่งไรกต็าม กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจไดร้บัเลอืกเขา้มาดำารง 

ตำาแหน่งใหม่ก็ได้

  นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิทัยงัไดแ้ตง่ตัง้คณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ ไดแ้ก ่คณะกรรมการ 

ตรวจสอบและคณะกรรมการบรหิาร เพือ่ปฏบิตัหินา้ทีเ่ฉพาะเรือ่งและเสนอเรือ่งใหค้ณะกรรมการบรษิทั 

พจิารณาหรอืรบัทราบ ซึง่คณะอนกุรรมการแตล่ะชดุมสีทิธหินา้ทีต่ามทีไ่ดก้ำาหนดไวใ้นอำานาจหนา้ที ่

ของคณะกรรมการแต่ละชุด

  บรษิทัไดแ้บง่แยกบทบาทหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบระหวา่งคณะกรรมการบรษิทักบัผูบ้รหิารอยา่ง 

ชดัเจน โดยคณะกรรมการบรษิทัทำาหนา้ทีใ่นการกำาหนดนโยบายและกำากบัดแูลการดำาเนนิงานของ 

ผูบ้รหิารในระดบันโยบาย ขณะทีผู่บ้รหิารทำาหนา้ทีบ่รหิารงานของบรษิทัในดา้นตา่ง  ๆใหเ้ปน็ไปตาม 

นโยบายทีก่ำาหนด ดงันัน้ ประธานกรรมการบรษิทั และกรรมการผูจ้ดัการจงึเปน็บคุคลคนละคนกนั โดย 

ทัง้สองตำาแหนง่ตอ้งผา่นการคดัเลอืกจากคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ใหไ้ดบ้คุคลทีม่คีวามเหมาะสมทีส่ดุ

  ทัง้นีบ้รษิทัมเีลขานกุารคณะกรรมการบรษิทัซึง่ทำาหนา้ทีใ่หค้ำาแนะนำาดา้นกฎเกณฑต์า่งๆ ที ่

คณะกรรมการจะตอ้งทราบและปฏบิตัหินา้ทีใ่นการดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงาน

ให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

2.		 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยบคุคลทีม่คีวามรู ้ทกัษะและความเชีย่วชาญทีห่ลากหลาย 

และมภีาวะผูน้ำาซึง่เปน็ทีย่อมรบั โดยคณะกรรมการบรษิทัจะมสีว่นรว่มในการกำาหนดวสิยัทศัน ์ภารกจิ 

กลยทุธ ์นโยบายแนวทางในการประกอบธรุกจิ และกำากบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทัใหเ้ปน็ไปตาม 

กฎหมาย วตัถปุระสงคข์อ้บงัคบัและมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ประโยชนใ์นการตดิตามและกำากบัดแูล 

การดำาเนนิงานของบรษิทัอยา่งใกลช้ดิ คณะกรรมการบรษิทัจงึไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการชดุตา่ง  ๆเพือ่ตดิตาม 

และดูแลการดำาเนินงานของบริษัท
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 นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

  บรษิทัไดจ้ดัใหม้นีโยบายการกำากบัดแูลกจิการของบรษิทัเปน็ลายลกัษณอ์กัษร ซึง่ทีป่ระชมุ 
คณะกรรมการบรษิทัเมือ่วนัที ่20 กมุภาพนัธ ์2552 ไดใ้หค้วามเหน็ชอบนโยบายดงักลา่ว ทัง้นีค้ณะ 
กรรมการจะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำา

 จรรยาบรรณธุรกิจ

  บรษิทัไดก้ำาหนดหลกัปฏบิตัเิกีย่วกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝา่ยบรหิาร และพนกังาน  
เพือ่ใหผู้เ้กีย่วขอ้งยดึถอืเปน็แนวทางในการปฏบิตัหินา้ทีต่ามภารกจิของบรษิทัดว้ยความซือ่สตัย ์สจุรติ  
และเทีย่งธรรมทัง้การปฏบิตัติอ่บรษิทั ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่สาธารณชนและสงัคม รวมทัง้การกำาหนด 
ระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำา

  ทัง้นีบ้รษิทัไดม้กีารประกาศและแจง้ใหพ้นกังานทกุคนรบัทราบและยดึปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดั รวมถงึ 
ใหม้กีารปฏบิตัติามแนวทางดงักลา่ว โดยบรษิทัไดแ้จง้ใหพ้นกังานทกุคนรบัทราบและยดึปฏบิตัอิยา่ง 
เคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

	 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  คณะกรรมการบรษิทัไดก้ำาหนดนโยบายเกีย่วกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชนบ์นหลกัการทีว่า่  
การตดัสนิใจใด  ๆในการดำาเนนิกจิกรรมทางธรุกจิจะตอ้งทำาเพือ่ผลประโยชนส์งูสดุของบรษิทัเทา่นัน้ และ 
ควรหลกีเลีย่งการกระทำาทีก่อ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยกำาหนดใหผู้ท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง 
หรอืเกีย่วโยงกบัรายการทีพ่จิารณา ตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบถงึความสมัพนัธห์รอืการเกีย่วโยงของตนใน 
รายการดงักลา่วและตอ้งไมเ่ขา้รว่มการพจิารณาตดัสนิ รวมถงึไมม่อีำานาจอนมุตัใินธรุกรรมนัน้ๆ

  คณะกรรมการตรวจสอบจะนำาเสนอคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และรายการ 
ทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ซึง่ไดม้กีารพจิารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบ และไดป้ฏบิตั ิ
ตามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมทัง้จะไดม้กีารเปดิเผยไวใ้นรายงานประจำาป ี 
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56 - 1) ด้วย

	 ระบบการควบคุมภายใน

  บรษิทัไดใ้หค้วามสำาคญัตอ่ระบบควบคมุภายในทัง้ในระดบับรหิาร และระดบัปฏบิตังิานเพือ่ใหม้ ี
ประสิทธิภาพ จึงได้กำาหนดภาระหน้าที่ อำานาจการดำาเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็น 
ลายลกัษณอ์กัษรอยา่งชดัเจน มกีารควบคมุดแูลการใชท้รพัยส์นิของบรษิทัใหเ้กดิประโยชน ์และมกีาร 
แบง่แยกหนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานผูต้ดิตามควบคมุและประเมนิผลออกจากกนั โดยบรษิทัไดม้กีารแตง่ตัง้ 
คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ทำาหนา้ทีใ่นการสอบทานระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน 
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

	 การบริหารความเสี่ยง

  ในป ี2552 บรษิทัไดม้กีารทำาการประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในทีม่อียู ่เพือ่ 
พจิารณาหาแนวทางในการปรบัปรงุแกไ้ขการปฏบิตังิาน ใหผ้ลการดำาเนนิงานมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้

	 รายงานของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการตรวจสอบจะทำาหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและ 
ผูส้อบบญัชมีาประชมุรว่มกนั และนำาเสนอรายงานทางการเงนิตอ่คณะกรรมการบรษิทัทกุไตรมาส โดย 
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คณะกรรมการบรษิทัเปน็ผูร้บัผดิชอบตอ่งบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย รวมทัง้สารสนเทศ 
ทางการเงนิ (รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงนิ) ทีป่รากฏในรายงาน 
ประจำาป ีงบการเงนิดงักลา่วจดัทำาขึน้ตามมาตรฐานการบญัชรีบัรองและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัช ี
ของบรษิทั การเปดิเผยขอ้มลูสารสนเทศทีส่ำาคญั ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิ และไมใ่ชก่ารเงนิ ดำาเนนิการ 
บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่ำาเสมอด้วย 

3.	 การประชุมคณะกรรมการ

  คณะกรรมการมีการกำาหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำาทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษ

เพิม่เตมิตามความจำาเปน็ โดยมกีารกำาหนดวาระทีช่ดัเจน นำาสง่เอกสารกอ่นการประชมุลว่งหนา้ เพือ่ให ้

คณะกรรมการไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูอยา่งเพยีงพอกอ่นการประชมุ เวน้แตก่รณมีเีหตจุำาเปน็เรง่ดว่น  

และมกีารบนัทกึรายงานการประชมุและจดัเกบ็รวบรวมเอกสารรายงานทีร่บัรองแลว้เพือ่ใชใ้นการอา้งองิ 

และสามารถตรวจสอบได้

  ในการประชมุ ประธานกรรมการบรษิทัและกรรมการผูจ้ดัการเปน็ผูร้ว่มกนักำาหนดวาระการประชมุ 

และพจิารณาเรือ่งเขา้วาระการประชมุคณะกรรมการบรษิทั โดยเปดิโอกาสใหก้รรมการแตล่ะคนสามารถ 

เสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

  ในการพจิารณาเรือ่งตา่ง  ๆประธานกรรมการบรษิทั ซึง่ทำาหนา้ทีป่ระธานในทีป่ระชมุจะเปดิโอกาส 

ใหก้รรมการแสดงความคดิเหน็ไดอ้ยา่งอสิระ โดยในบางวาระอาจมผีูบ้รหิารระดบัสงูเขา้รว่มประชมุดว้ย 

เพือ่ใหส้ารสนเทศรายละเอยีดขอ้มลูทีเ่ปน็ประโยชนเ์พิม่เตมิในฐานะผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้จะไดร้บัทราบ 

นโยบายโดยตรงเพือ่ใหส้ามารถนำาไปปฏบิตัอิยา่งมปีระสทิธภิาพ ทัง้นีใ้นการลงมตใินทีป่ระชมุคณะ 

กรรมการบรษิทัใหถ้อืมตขิองเสยีงขา้งมาก โดยใหก้รรมการคนหนึง่มเีสยีงหนึง่เสยีง โดยกรรมการทีม่สีว่น 

ไดเ้สยีจะไมเ่ขา้รว่มประชมุและ/หรอืไมใ่ชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ ถา้คะแนนเสยีงเทา่กนั  

ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

  ในปี 2552 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการท้ังส้ิน 9 คร้ัง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม 

ของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

 รายชื่อ	 ตำาแหน่ง	 การเข้าร่วมประชุม

	 	 	 ปี	2552

 1. พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร  ประธานกรรมการ  8/9

 2. นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์  กรรมการ  9/9

 3. นางพัชรา วีรบวรพงศ์  กรรมการ  9/9

 4. นายศุภชัย วีรบวรพงศ์  กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  9/9

 5. นายสุทธิพงศ์ วสุวณิชพันธ์  กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ  9/9

 6. นายวิโรจน์ คลังบุญครอง  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  9/9

 7. นายหาญ เชี่ยวชาญ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  9/9

 8. นางสุดจิต ทิวารี  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  8/9

  ทัง้นีใ้นการประชมุแตล่ะครัง้บรษิทัไดจ้ดัสง่เอกสารประกอบวาระการประชมุลว่งหนา้ เพือ่ให ้

กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

  ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัแตล่ะครัง้เลขานกุารคณะกรรมการไดเ้ขา้รว่มการประชมุดว้ย  

โดยเปน็ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ และจดัสง่ใหป้ระธานกรรมการบรษิทัพจิารณาลงลายมอืชือ่รบัรอง 
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ความถกูตอ้ง โดยเสนอใหท้ีป่ระชมุรบัรองในวาระแรกของการประชมุครัง้ถดัไป รวมทัง้เปน็ผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลู 

หรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

4.	 ค่าตอบแทน

  บรษิทัมนีโยบายจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารทีจ่งูใจในระดบัทีเ่หมาะสม โดยคำานงึถงึผล

การดำาเนนิงานของบรษิทั และความสอดคลอ้งกบัธรุกจิ/อตุสาหกรรมเดยีวกนั รวมถงึความเหมาะสมกบั

หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการและผูบ้รหิารแตล่ะทา่น โดยอยูใ่นรปูของคา่ตอบแทนกรรมการ 

เบี้ยประชุม และ/หรือ เงินเดือน และโบนัส 

 ค่าตอบแทนกรรมการ

 ค่าเบี้ยประชุม	(บาท)	 ปี	2552	(ม.ค.	-	ธ.ค.)

 1. พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร 1/  80,000

 2. นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์  90,000

 3. นางพัชรา วีรบวรพงศ์  90,000

 4. นายศุภชัย วีรบวรพงศ์  90,000

 5. นายสุทธิพงศ์ วสุวณิชพันธ์  90,000

 6. นายวิโรจน์ คลังบุญครอง 2/  160,000

 7. นายหาญ เชี่ยวชาญ 2/  160,000

 8. นางสุดจิต ทิวารี 2/  140,000

       รวม		 900,000

 หมายเหตุ : 1/ บริษัทกำาหนดค่าตอบแทนรายปีนอกเหนือจากเบี้ยประชุมให้แก่ พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร จำานวน 
2,778,300 บาท ในปี 2552

   2/ บริษัทกำาหนดค่าตอบแทนรายปีนอกเหนือจากเบ้ียประชุมให้แก่ กรรมการตรวจสอบท่านละ 694,575 บาท 
ในปี 2552

 ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร

  บรษิทัใชค้วามระมดัระวงัในการจา่ยคา่ตอบแทนผูบ้รหิารของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยใหอ้ยูใ่นระดบั 

ทีเ่หมาะสม โดยเปน็อตัราทีแ่ขง่ขนัไดใ้นกลุม่ธรุกจิเดยีวกนั เพือ่ทีจ่ะดแูลและรกัษาผูบ้รหิารทีม่คีณุภาพไว ้ 

ผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัมอบหมายหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบเพิม่ขึน้จะไดร้บัคา่ตอบแทนเพิม่ทีเ่หมาะสมกบั 

หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น

5.	 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

  คณะกรรมการมนีโยบายสง่เสรมิและอำานวยความสะดวกใหม้กีารฝกึอบรมและการใหค้วามรูแ้ก ่

กรรมการผูเ้กีย่วขอ้งในระบบการกำากบัดแูลกจิการของบรษิทั เชน่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร  

เปน็ตน้ เพือ่ใหม้กีารปรบัปรงุการปฏบิตังิานอยา่งตอ่เนือ่ง และในกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงกรรมการหรอื 

กรรมการใหม ่ฝา่ยจดัการ จะจดัใหม้เีอกสารและขอ้มลูทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การปฏบิตัหินา้ทีข่อง 

กรรมการใหม ่รวมถงึการจดัใหม้กีารแนะนำาลกัษณะธรุกจิ และแนวทางการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัใหแ้ก ่

กรรมการใหม่ 
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9.9		 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

  บรษิทัมรีะเบยีบ ขอ้บงัคบั ใหก้รรมการและผูบ้รหิาร พนกังานและลกูจา้งตอ้งรกัษาความลบั 
และ/หรอืขอ้มลูภายในของบรษิทั ไมน่ำาความลบัและ/หรอืขอ้มลูภายในของบรษิทัไปเปดิเผยหรอื 
แสวงหาประโยชนแ์กต่นเองหรอืเพือ่ประโยชนแ์กผู่อ้ืน่ ไมว่า่โดยทางตรงหรอืโดยทางออ้ม และไมว่า่ 
จะไดร้บัผลตอบแทนหรอืไมก่ต็าม รวมทัง้ตอ้งไมท่ำาการซือ้ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัยข์องบรษิทั 
โดยใชค้วามลบัและ/หรอืขอ้มลูภายใน และ/หรอืเขา้ทำานติกิรรมอืน่ใดโดยใชค้วามลบั และ/หรอืขอ้มลู 
ภายในของบรษิทั อนักอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่บรษิทัไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม นอกจากนี้ 
กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานและลกูจา้งซึง่อยูใ่นหนว่ยงานทีไ่ดร้บัขอ้มลูภายในของบรษิทัตอ้งไมใ่ช ้
ประโยชนจ์ากขอ้มลูดงักลา่วกอ่นเปดิเผยสูส่าธารณชน และหา้มบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทำาการซือ้ขาย 
หลกัทรพัยข์องบรษิทัภายใน 1 เดอืน กอ่นมกีารเปดิเผยงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจำาป ี 
ท้ังน้ีข้อบังคับดังกล่าวให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหารและลูกจ้าง 
ของบริษัทด้วย 

  นอกจากน้ี บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจในภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือครอง 
หลกัทรพัยข์องตนเอง คูส่มรส และบตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะในบรษิทั ตลอดจนการเปลีย่นแปลงการ 
ถือหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59  
และบทลงโทษตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535

  ทัง้นีบ้รษิทัไดก้ำาหนดโทษทางวนิยัสำาหรบัผูแ้สวงหาผลประโยชนจ์ากการนำาขอ้มลูภายในของบรษิทั 
ไปใชห้รอืนำาไปเปดิเผยจนอาจทำาใหบ้รษิทัไดร้บัความเสยีหาย โดยพจิารณาลงโทษตามควรแกก่รณ ี 
ไดแ้ก ่การตกัเตอืนดว้ยวาจา การตกัเตอืนเปน็หนงัสอื การภาคทณัฑต์ลอดจนการเลกิจา้งพน้สภาพการเปน็ 
พนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

9.10	 บุคลากร

	 จำานวนพนักงาน

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัท UGP และบริษัทในกลุ่มมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำานวน 
ทั้งสิ้น 1,916 คน แบ่งเป็นพนักงานฝ่ายต่างๆ ของบริษัท UGP และบริษัทในเครือ ดังนี้

 จำานวนพนักงานของบริษัทแบ่งตามฝ่ายต่างๆ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552

 ฝ่าย	 จำานวน	(คน) 

 1. สำานักกรรมการผู้จัดการ  4

 2. ฝ่ายขาย LPG  8

 3. ฝ่ายเทคนิค  18

 4.  ฝ่ายสารสนเทศ  5

 5.  ฝ่ายกฎหมายและนิติกรรม  3

 6.  ฝ่ายคลังสินค้า - โรงบรรจุก๊าซ  432

 7.  ฝ่ายบัญชี / การเงิน  34

 8.  ฝ่ายจัดหา LPG  1

 9.  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  7

 10.  ฝ่ายตรวจสอบภายใน  7

 11.  ฝ่ายลงทุนสัมพันธ์  1

 12.  ฝ่ายขายถ่านหิน 2

 13. ฝ่ายต่างประเทศ 5

 14. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 1

     		รวม		 528
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	 พนักงานของ	UGP	แบ่งตามฝ่ายต่างๆ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552

 ฝ่าย		 จำานวน	(คน)

 1.  ฝ่ายคลังสินค้า  144

 2.  ฝ่ายขาย - LPG  288

 3.  ฝ่ายขาย - NH3  4

 4.  ฝ่ายขายอุตสหกรรม 4

 5.  ฝ่ายบริหารงานส่วนกลาง - ปฏิบัติการ 5

 6.  ฝ่ายงานปฏิบัติการคลัง/สาขา 1

 7. ฝ่ายจัดหา - จัดซื้อ  10

 8.  ฝ่ายบัญชีและสต๊อกถัง  35

 9.  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 5

 10.  ฝ่ายวิศวกรรม  11

 11.  ฝ่ายตรวจสอบภายใน  5

 12.  ฝ่ายกฎหมาย และนิติกรรม 3

 13. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  5

 14.  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด 1

 15. ฝ่ายพัฒนาบุคลากร 2

 16. ฝ่ายขนส่งทางเรือ 17

       รวม		 540

 พนักงานของกลุ่มบริษัทย่อยอื่นๆ	คือ	LCR	CGT	LMR	UMR	UGT	UGI	UGC	SQS	และ	SEEC

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีพนักงานของกลุ่มบริษัทย่อยรวมกันทั้งสิ้น 848 คน

 ค่าตอบแทนพนักงาน	(ไม่นับรวมผู้บริหาร)

  ในป ี2552 บรษิทัจา่ยคา่ตอบแทนใหพ้นกังานทัง้กลุม่บรษิทั 1,916 คน รวมเปน็เงนิ 464.21  
ลา้นบาท โดยเปน็คา่ตอบแทนในรปูเงนิเดอืน เบีย้เลีย้ง เงนิกองทนุสำารองเลีย้งชพี โบนสั และอืน่ๆ

 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

  บรษิทัไดจ้ดัตัง้กองทนุสำารองเลีย้งชพีเมือ่วนัที ่20 เมษายน 2549 ภายใตก้ารจดัการของบรษิทั 
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุทสิโก ้จำากดั โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่สรา้งขวญัและกำาลงัใจใหแ้กพ่นกังาน และ 
เพือ่จงูใจใหพ้นกังานทำางานกบับรษิทัในระยะยาว ทัง้นีบ้รษิทัไดเ้ริม่สมทบเงนิเขา้กองทนุสำารองเลีย้งชพี 
ให้แก่พนักงานตั้งแต่เดือนเมษายน 2549

 นโยบายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  บรษิทัตระหนกัถงึความสำาคญัของพนกังานเนือ่งจากพนกังานทีม่คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม 
กับตำาแหน่งงานเป็นกลไกสำาคัญในการนำาความสำาเร็จมาสู่องค์กรโดยรวม ดังน้ัน บริษัทจึงมีการดำาเนินการ 
ทีจ่ะสง่เสรมิใหพ้นกังานมคีวามรู ้ความสามารถ ทกัษะและประสบการณ ์เพือ่นำาไปสูก่ารปฏบิตังิานได ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยบรษิทัมกีารฝกึอบรมพนกังานในทกุระดบัชัน้ตามโครงการการฝกึอบรมประจำาป ี
หลายๆ โครงการ ซึ่งจัดอย่างเป็นระบบตามระเบียบปฏิบัติการฝึกอบรมพนักงานของบริษัท
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 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ือง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ 
ตรวจสอบซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ ประเมนิระบบการควบคมุภายใน โดยมฝีา่ยตรวจสอบภายในรายงาน 
ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ทำาการสอบทานระบบการควบคมุภายในโดยพจิารณาวา่บรษิทัไดม้กีารปฏบิตัติามระบบ 
การควบคมุภายในทีว่างไวอ้ยา่งเพยีงพอเหมาะสมหรอืไม ่รวมทัง้สอบทานการปฏบิตังิานของบรษิทัใหเ้ปน็ไปตาม 
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 คณะกรรมการตรวจสอบยงัมหีนา้ทีใ่นการพจิารณาคดัเลอืกและเสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีรวมถงึเสนอคา่ตอบแทน 
ผูส้อบบญัช ีพจิารณาการเปดิเผยขอ้มลูของบรษิทัในกรณทีีเ่กดิรายการเกีย่วโยงหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทาง 
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
 ในรอบป ี2552 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชมุรว่มกนั 8 ครัง้ โดยฝา่ยบรหิารของบรษิทัเขา้รว่มประชมุ 
ดว้ยทกุครัง้ คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบไดท้ำาการประเมนิระบบการควบคมุภายในดา้นตา่ง  ๆคอื  
องคก์รและสภาพแวดลอ้ม การบรหิารความเสีย่ง การควบคมุการปฏบิตังิานของฝา่ยบรหิาร ระบบสารสนเทศและ 
การสือ่สารขอ้มลู และระบบการตดิตาม โดยมคีวามเหน็วา่ บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายในในเรือ่งการทำาธรุกรรมกบั 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักลา่วขา้งตน้อยา่งเพยีงพอแลว้ สำาหรบัการควบคมุ 
ภายในหวัขอ้อืน่ของระบบควบคมุภายใน คณะกรรมการเหน็วา่ปจัจบุนับรษิทัมคีวามเพยีงพอและความเหมาะสมของ
ระบบควบคมุภายในและการตดิตามควบคมุดแูลการดำาเนนิงานของบรษิทัรว่มวา่สามารถปอ้งกนัทรพัยส์นิของบรษิทั
และบริษัทร่วมจากการที่ผู้บริหารนำาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำานาจได้
 รายงานทางการเงนิของบรษิทัจดัทำาขึน้ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป การเปดิเผยขอ้มลูในรายงาน 
ทางการเงนิมคีวามถกูตอ้งเชือ่ถอืได ้การดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัไดป้ฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ 
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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บริษัท	สยามแก๊ส	แอนด	์ปิโตรเคมิคัลส์	จำากัด	(มหาชน)

11.	รายการระหว่างกัน
	 	 สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ป	ี2551	และ	2552

	 	 ลักษณะของรายการระหว่างกัน

  บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกัน โดยเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรม ดังนี้

 บุคคล/

	นิติ	บุคคล	เกี่ยวข้อง	 	 	 		 มูลค่ารายการ	 ยอดคงค้าง		 ความจำาเป็นและเหมาะสมของรายการ

	 	 	 ความสัมพันธ์	 ลักษณะรายการระหว่างกัน	 ที่ระหว่างกัน	(พันบาท)	 (พันบาท)	 ระหว่างกัน

	 		 	 	 	 2551		 2552		 2551		 2552

 1.1 บริษัท ถัง   • บริษัทและ   5,092 - - -

 เหล็ก  UMD มีผู้ถือหุ้น    

 สากล  และกรรมการ 

 จำากัด  ร่วมกันโดย 

 (UMD)  ครอบครัว  

 ประกอบธุรกิจ  วีรบวรพงศ์ซึ่งเป็น 

 ผลิตและซ่อม  ผู้ถือหุ้นใหญ่ใน

 ถังก๊าซ  บริษัทได้ถือหุ้น

   ใน UMD   

   จำานวน 193,749   5,821 - - -

   หุ้นคิดเป็นร้อยละ 

   77.49 ของ 

   ทุนจดทะเบียน

   และเรียกชำาระ   

   แล้ว และมี

   กรรมการ 2 ท่าน

   ที่เป็นกรรมการ   

 คณะกรรมการตรวจสอบเหน็วา่ยอดเจา้หนี ้

คงคา้งดงักลา่วเกดิจากการสัง่ซือ้ถงักา๊ซ LPG 

ทีบ่รษิทัและ UGP ซือ้จาก UMD ซึง่ราคาที ่

UMD คดิกบับรษิทัและ UGP เปน็ราคาทีบ่รษิทั 

และ UGP ไดพ้จิารณาจากการเปรยีบเทยีบราคา 

กับผู้ผลิตถังก๊าซ LPG รายอื่นๆ และ/หรือ 

พจิารณาจากตน้ทนุทีใ่ชใ้นการผลติและซอ่มถงั

เปรียบเทียบกับราคาที่ UMD เสนอมาแล้ว

 

 คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาแลว้ 

เหน็วา่รายการดงักลา่วเปน็ราคาตามตน้ทนุ 

ในการผลิตถังก๊าซขนาด 4 กิโลกรัม - 48  

กโิลกรมัทีเ่กดิขึน้จรงิและกำาไรที ่UMD บวกเพิม่ 

ซึง่อยูใ่นอตัราระหวา่งรอ้ยละ 6.00 -14.00 เปน็ 

อัตราที่เหมาะสม

 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าราคา 

คา่ซอ่มถงัเปน็ราคาทีเ่หมาะสม เปรยีบเทยีบ

กบัตน้ทนุทีฝ่า่ยบรหิารไดน้ำามาแสดงเพือ่ให ้

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณา โดยอตัรา 

กำาไรที่บวกเพิ่มสำาหรับการซ่อมหูซ่อมขา 

พร้อมซ่อมสีถังก๊าซ LPG สำาหรับถังก๊าซ 

ขนาด 4 กโิลกรมั - 48 กโิลกรมั อยูร่ะหวา่ง 

ร้อยละ 8 - ร้อยละ 15 คณะกรรมการ 

ตรวจสอบจงึเหน็วา่รายการดงักลา่วมคีวาม 

เหมาะสมและสมเหตุสมผล

ค่าซื้อถังก๊าซและยอดเจ้าหนี้การค้า

เป็นยอดเจ้าหนี้การค้าที่เกิดจากการที่บริษัทและ UGP สั่งซื้อถังก๊าซ LPG จาก UMD 

โดยที่ผ่านมา บริษัทและ UGP จะให้ผู้ผลิตถังก๊าซ LPG แต่ละรายเสนอราคาขายมายังบ

ริษัทเพื่อให้คณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาราคาเสนอขายดังกล่าว อย่างไรก็ตามหาก

ไม่มีผู้ผลิตถังก๊าซ LPG รายใดเสนอราคา บริษัทจะคิดราคาตามต้นทุนที่ใช้ในการผลิตแล

ะซ่อมถังที่เกิดขึ้นจริง บวกด้วยกำาไรซึ่งฝ่ายบริหารของ บรษิทัและ UGP พจิารณาแลว้

เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

ค่าซ่อมถังและยอดเจ้าหนี้การค้า

บริษัทและ UGP จ้าง UMD ซ่อมถังบรรจุก๊าซ LPG ของบริษัทและ UGP โดยค่าซ่อมถังก๊าซ LPG  

ที่ UMD คิดกับบริษัทเป็นราคาที่ บริษัทได้นำาเสนอต้นทุนการซ่อมถังในขนาดต่างๆ 

ให้แก่คณะกรรมการ ตรวจสอบเพื่อการเปรียบเทียบ



62
รายงาน

ป
ระจำาป

ี 2552

 บุคคล/	 	 	 	 มูลค่ารายการ	 ยอดคงค้าง		 ความจำาเป็นและเหมาะสมของรายการ

	 นิติบุคคล	เกี่ยวข้อง	 	 ความสัมพันธ์	 ลักษณะรายการระหว่างกัน	 ที่ระหว่างกัน	(พันบาท)	 (พันบาท)	 ระหว่างกัน

	 		 	 	 	 2551		 2552		 2551		 2552

 คณะกรรมการตรวจสอบเหน็วา่รายการ 

ลูกหนี้การค้าดังกล่าวเกิดจากการขาย 

ก๊าซ LPG ให้แก่ UMD เพื่อนำาไปใช้ 

ในกระบวนการผลติและซอ่มถงัของ UMD 

โดยราคาทีบ่รษิทัคดิกบั UMD เปน็ราคาขาย

ก๊าซ LPG ปกติที่บริษัทคิดกับลูกค้าทั่วไป 

รายการดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมและ 

สมเหตุสมผล

 คณะกรรมการตรวจสอบเหน็วา่รายการเงนิ 

มัดจำาล่วงหน้าดังกล่าว เป็นการจ่ายให้แก ่

UMD เพือ่นำาไปใชเ้ปน็เงนิหมนุเวยีนในการ 

ผลิตถังก๊าซ LPG ให้แก่บริษัทและ UGP  

อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้บริษัทและ UGP  

มคีวามมัน่ใจในเรือ่งการไดร้บัถงักา๊ซ LPG 

ตามจำานวนและในเวลาที่บริษัทและ UGP 

ต้องการใช้ โดยที่ผ่านมาบริษัทและ UGP  

มีการจ่ายเงินมัดจำาให้แก่ UMD ประมาณ 

รอ้ยละ 50 ของยอดสัง่ซือ้แตล่ะงวด ดงันัน้ 

จงึเหน็วา่รายการดงักลา่วมคีวามเหมาะสม 

และสมเหตสุมผลทัง้นีป้จัจบุนับรษิทัและ  UGP 

ไมม่นีโยบายทีจ่ะจา่ยเงนิมดัจำาในการผลติ 

ถังก๊าซ LPG อีกต่อไป

	 	 บริษัท	สยามแก๊ส	แอนด์	ปิโตรเคมิคัลส์	จำากัด	(มหาชน)

ของบริษัทและ

เป็นกรรมการใน

UMD คือ คุณวรวิทย์ 

วีรบวรพงศ์ และ 

คุณพัชรา วีรบวรพงศ์

(สิน้สดุความสมัพนัธเ์มือ่

วันที่ 8 สิงหาคม 2551 

เป็นต้นไป)

รายได้ขายก๊าซและยอดลูกหนี้การค้า 

บรษิทัขายกา๊ซ LPG ให ้UMD เพือ่ใชใ้นขัน้ตอนการเชือ่มสว่นประกอบถงักา๊ซ LPG 

โดยราคาที่บริษัทขายให้กับ UMD เป็นราคาที่บริษัทขายให้กับลูกค้าทั่วไป

เงินมัดจำาค่าผลิตถังก๊าซ	LPG

บรษิทัและ UGP ไดว้างเงนิมดัจำาลว่งหนา้ใหแ้ก ่UMD เพือ่เปน็การจา้งให ้UMD 

ผลติถงักา๊ซ LPG ใหแ้กบ่รษิทัและ UGP ทัง้นีเ้นือ่งจาก UMD เปน็บรษิทัทีอ่ยูภ่ายใตก้

ารปรบัโครงสรา้งหนีจ้งึไมม่เีงนิทนุหมนุเวยีนเพยีงพอทีจ่ะใชใ้นการดำาเนนิงานและมคีว

ามจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งมเีงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่ใชใ้นการซือ้เหลก็มาผลติถงักา๊ซ LPG อยา่ง

ไรกต็ามบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่บรษิทัซือ้ถงักา๊ซกบั UMD มานานแลว้และถงักา๊ซ  

LPG ที ่UMD ผลติใหก้บับรษิทัและ UGP เปน็ถงักา๊ซ LPG ทีม่คีณุภาพ และ UMD 

ยงัสามารถจดัสง่สนิคา้ใหก้บับรษิทัและ UGP ไดต้ามจำานวนและทนัเวลาทีบ่รษิทัและ 

UGP ต้องการใช้

 299 - - -

 

 - - - -

 



63
รายงาน

ป
ระจำาป

ี 2552

 บุคคล/	 	 		 	 มูลค่ารายการ	 ยอดคงค้าง		 ความจำาเป็นและเหมาะสมของรายการ

	 นิติบุคคล	เกี่ยวข้อง	 	 ความสัมพันธ์	 ลักษณะรายการระหว่างกัน	 ที่ระหว่างกัน	(พันบาท)	 (พันบาท)	 ระหว่างกัน

	 		 	 	 	 2551		 2552		 2551		 2552

 คณะกรรมการตรวจสอบเหน็วา่ การที ่

LCR รบัจา้งขนสง่ถงักา๊ซ LPG เปลา่ใหแ้ก ่

UMD เป็นการดำาเนินธุรกิจปกติของ LCR 

อีกทั้งราคาค่าขนส่งที่ LCR คิดกับ UMD 

ก็เป็นราคาปกติที่ LCR คิดกับลูกค้าทั่วไป 

จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่ 

สมเหตุสมผลและราคามีความเหมาะสม

 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าราคา 

คา่ขนสง่ถงักา๊ซ LPG ที ่UMD เรยีกเกบ็จาก 

บรษิทัและUGPเปน็ราคาตลาดและสามารถ 

เปรียบเทียบได้จึงเห็นว่ารายการดังกล่าว 

สมเหตุสมผลและราคามีความเหมาะสม 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบเหน็วา่ราคาที่

บรษิทัซือ้ตาขา่ยจาก UMD เปน็ราคาที ่UMD 

คดิกบัลกูคา้ทัว่ไป คณะกรรมการตรวจสอบ 

จงึเหน็วา่รายการดงักลา่วมคีวามเหมาะสม 

และสมเหตุสมผล

 

	 	 บริษัท	สยามแก๊ส	แอนด์	ปิโตรเคมิคัลส์	จำากัด	(มหาชน)

ของบริษัทและ

เป็นกรรมการใน

UMD คือ คุณวรวิทย์ 

วีรบวรพงศ์ และ 

คุณพัชรา วีรบวรพงศ์

(สิน้สดุความสมัพนัธเ์มือ่

วันที่ 8 สิงหาคม

2551 เป็นต้นไป)

รายได้จากการบริการขนส่ง

UMD วา่จา้งใหบ้รษิทัยอ่ยของบรษิทัคอื LCR เพือ่ขนสง่ถงักา๊ซ LPG เปลา่ของ UMD 

ทีผ่ลติ หรอืซอ่มแลว้เสรจ็ ไปสง่ใหแ้กล่กูคา้ของ UMD โดยราคาคา่ขนสง่ที ่LCR คดิกบั 

UMD เป็นราคาที่ LCR คิดกับลูกค้าทั่วไป

ค่าขนส่งถังก๊าซ	LPG

บรษิทัและ UGPจา้งให ้UMD นำาถงักา๊ซใหมแ่ละ/หรอืถงักา๊ซ LPG ทีผ่า่นการซอ่มแซ

มของบรษิทัไปสง่ใหแ้กโ่รงบรรจกุา๊ซ LPG ของบรษิทั โดยราคาที ่UMD คดิกบับรษิทัเ

ป็นราคาตลาดที่สามารถเปรียบเทียบได้

ค่าใช้จ่ายอื่น

เปน็รายการทีบ่รษิทัและบรษิทัยอ่ยซือ้ตาขา่ยกนักระแทกจาก UMD เพือ่พนัรอบถงักา๊ซ 

LPG กนัการกระแทกโดยคา่ตาขา่ยที ่UMD คดิกบับรษิทัและ UGP เปน็ราคาที ่UMD 

คิดกับลูกค้าทั่วไป

 5 - - -

 

 159 - - -

 

 

 333 - - -
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รายงาน

ป
ระจำาป

ี 2552

 บุคคล/	 	 	 	 มูลค่ารายการ	 ยอดคงค้าง		 ความจำาเป็นและเหมาะสมของรายการ

	 นิติบุคคล	เกี่ยวข้อง	 	 ความสัมพันธ์	 ลักษณะรายการระหว่างกัน	 ที่ระหว่างกัน	(พันบาท)	 (พันบาท)	 ระหว่างกัน

	 		 	 	 	 2551		 2552		 2551		 2552

 คณะกรรมการตรวจสอบเหน็วา่รายการ 

ดงักลา่วเปน็รายการคา้ปกตขิองบรษิทัและ 

มกีารกำาหนดราคาเชน่เดยีวกบัทีบ่รษิทัขาย 

ใหแ้กล่กูคา้ทัว่ไป จงึเหน็วา่รายการดงักลา่ว 

มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบเหน็วา่การวางเงนิ 

ประกันอาคารของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการเชา่พืน้ทีส่ำานกังานเพือ่ใชใ้นการดำาเนนิ 

ธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นการ 

วางเงินมัดจำาในการเช่าพื้นที่อาคารสำานัก 

งานซึง่เปน็เรือ่งปกตใินการทำาสญัญาเชา่พืน้ที ่ 

อีกทั้งอัตราเงินมัดจำาอาคารที่พรหม คิด

แก่บริษัทและบริษัทย่อยก็เป็นอัตราต่ำา 

กวา่ทีพ่รหมคดิกบัผูเ้ชา่รายอืน่ภายในอาคาร 

เดียวกัน จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ 

เหมาะสมและสมเหตุสมผล

	 	 บริษัท	สยามแก๊ส	แอนด	์ปิโตรเคมิคัลส์	จำากัด	(มหาชน)

ของบริษัท 

และเป็นกรรมการใน 

UMD คือ คุณวรวิทย์ 

วีรบวรพงศ์ และ 

คุณพัชรา วีรบวรพงศ์ 

(สิ้นสุดความสัมพันธ์ 

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 

2551 เป็นต้นไป) 

เป็นร้อยละ 94.66 

ของทุนจดทะเบียน  

และเรียกชำาระแล้ว

และถือหุ้นในพรหม 

รวมกัน 1,146,000 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 81.86 

ของทนุ จดทะเบยีนและ

เรียกชำาระแล้ว

• บริษัทและ พรหมมี 

กรรมการรว่มกนัจำานวน 

4 ท่าน โดย 

มีกรรมการของพรหม 

2 ท่าน คือ คุณวรวิทย์ 

วีรบวรพงศ์ 

และคุณพัชรา 

วีรบวรพงศ์ 

ดำารงตำาแหน่งเป็น

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

และธุรกิจโรงแรม

รายได้ขายก๊าซ	LPG	และยอดลูกหนี้การค้า

บรษิทั พรหมมหาราชพฒันาทีด่นิ จำากดั (“พรหม”) ไดซ้ือ้กา๊ซ LPG จากบรษิทัเพือ่

ใชใ้นสว่นของศนูยอ์าหารของอาคารศนูยก์ารคา้และครวัของโรงแรมซึง่พรหมดำาเนนิ

กจิการอยู ่โดยบรษิทักำาหนดราคาคา่กา๊ซ LPG ทีข่ายใหแ้กพ่รหมในราคาเดยีวกนักบั

ที่ขายให้แก่ลูกค้าทั่วไป

ดอกเบี้ยรับ	(จากเงินให้กู้ยืม)

บรษิทั UGP ใหเ้งนิกูย้มืระยะสัน้แกพ่รหมเนือ่งจากขาดสภาพคลอ่งทางการเงนิใน 

ไตรมาสสองและสาม เป็นจำานวนเงิน 30 และ 10 ล้าน โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรา 

เงนิฝากออมทรพัยบ์วกดว้ยรอ้ยละ 0.25 ตอ่ป ีซึง่เงนิกูย้มืดงักลา่วไดช้ำาระคนืภายใน

ไตรมาสที่ได้กู้ยืม

รายได้อื่นและลูกหนี้อื่น

รายไดค้า่อบรม เปน็รายไดอ้ืน่และลกูหนีอ้ืน่ทีเ่กดิจากการทีบ่รษิทัฯและบรษิทัยอ่ย 

ไดเ้รยีกเกบ็คา่บรกิารอืน่เชน่ รายไดค้า่บรกิารจดัอบรมและสมันา ทีท่างพรหมมหาราช

ได้มาใช้บริการกับทางบริษัทฯและบริษัทย่อย

เงินประกันอาคาร/เงินประกันพื้นที่

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยของบรษิทั คอื UGP LCR และ LMR ไดเ้ชา่พืน้ทีอ่าคารสำานกังาน 

ของพรหมเพือ่ใชเ้ปน็สำานกังานในการดำาเนนิธรุกจิ บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจงึตอ้งชำาระเงิ

นประกนัอาคาร ไวเ้ปน็ประกนัในการเชา่พืน้ทีส่ำานกังานดงักลา่ว โดยพรหม กำาหนดอตั

ราการวางเงนิประกนัอาคารทีบ่รษิทัUGP LCR และ LMR จะจา่ยชำาระเทา่กบั 1 เดอืน  

ซึ่งตามปกติพรหมมหาราชกำาหนดอัตราเงินประกันอาคารเท่ากับค่าเช่า 2 เดือน 

ทั้งนี้เงินประกันการเช่าที่พรหมคิดเป็นการคิดตามปกติในการทำาสัญญาเช่า 

เชน่เดยีวกบัอาคารทัว่ไป นอกจากนีอ้ตัราการวางเงนิประกนัการเชา่กเ็ปน็อตัราต่ำากวา่

ที่พรหมคิดกับผู้เช่ารายอื่นภายในอาคารเดียวกัน

 7,332 6,180 1,441 1,167

 

 56 - - -

 

 - 4 - 4

 -  1,462 3,311

1.2 บริษัท

พรหมมหาราช

พัฒนาที่ดิน

จำากัด (“พรหม”)

ประกอบธุรกิจ



65
รายงาน

ป
ระจำาป

ี 2552

 บุคคล/	 	 	 		 มูลค่ารายการ	 ยอดคงค้าง		 ความจำาเป็นและเหมาะสมของรายการ

	 นิติบุคคล	เกี่ยวข้อง	 	 ความสัมพันธ์	 ลักษณะรายการระหว่างกัน	 ที่ระหว่างกัน	(พันบาท)	 (พันบาท)	 ระหว่างกัน

	 		 	 	 	 2551		 2552		 2551		 2552
    

  คณะกรรมการตรวจสอบเหน็วา่การเชา่

พืน้ทีส่ำานกังานเพือ่ใชใ้นการดำาเนนิธรุกจิของ 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ย เปน็การเชา่พืน้ทีเ่พือ่ 

ใช้ดำาเนินธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัท 

ยอ่ย แมว้า่อตัราคา่เชา่ทีพ่รหมคดิแกบ่รษิทั 

และบริษัทย่อยก็เป็นอัตราค่าเช่าที่สูงกว่า 

อาคารที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน แต่เมื่อ 

พจิารณาถงึขนาดพืน้ทีท่ีม่ขีนาดเพยีงพอกบั 

พืน้ทีท่ีบ่รษิทัและบรษิทัยอ่ยตอ้งการใชแ้ลว้ 

ขนาดพืน้ทีอ่าคารอืน่ๆ บรเิวณใกลเ้คยีงกนั 

นัน้มขีนาดเลก็กวา่ไมเ่หมาะสมทีจ่ะใชเ้ปน็ 

พืน้ทีส่ำาหรบัสำานกังานของบรษิทัและบรษิทั 

ย่อยประกอบกับพรหมได้เสนอที่ดีกว่า 

อาคารอืน่ๆ ในบรเิวณใกลเ้คยีง ดา้นบรกิาร 

สว่นกลาง เชน่ ใหส้ทิธกิารจอดรถในจำานวน 

ทีม่ากกวา่และหากบรษิทัมคีวามตอ้งการที ่

จอดรถเกนิสทิธทิีไ่ดพ้รหมกค็ดิในอตัราทีถ่กู 

ว่าอาคารอื่นมาก และคิดค่าบริการระบบ 

ปรบัอากาศนอกเวลาทำาการในอตัราเดยีวกบั

ในเวลาทำาการ เป็นต้น คณะกรรมการ 

ตรวจสอบจงึเหน็วา่รายการดงักลา่วมคีวาม 

เหมาะสมและสมเหตุสมผล และมีราคาที ่

เหมาะสม

	 	 บริษัท	สยามแก๊ส	แอนด	์ปิโตรเคมิคัลส์	จำากัด	(มหาชน)

กรรมการของบริษัท

และกรรมการของ

พรหมอีก 2 ท่าน คือ 

คุณศุภชัย วีรบวรพงศ์ 

และ คุณสุทธิพงศ์ 

วสุวณิชพันธ์ ดำารง

ตำาแหนง่เปน็ กรรมการ

กรรมการบริหาร และ 

ผู้บริหารของบริษัท

ซื้อสินทรัพย์ถาวร

บริษัทฯได้ว่าจ้างพรหมให้ติดตั้งระบบวงจรปิดในส่วนของสำานักงาน 

จ่ายค่าเช่าและยอดเจ้าหนี้การค้า	

เป็นค่าเช่าและยอดเจ้าหนี้การค้าที่เกิดจากการที่บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท คอื 

UGP LCR และLMR ไดเ้ชา่พืน้ทีอ่าคารสำานกังานของพรหมรวม รวมพืน้ที ่3,105.12 

ตารางเมตร ค่าเช่าตารางเมตรละ 450 - 550 ซึ่งสัญญาสิ้นสุด ณ เดือน กรกฎาคม 

2552 และทำาการตอ่สญัญาใหมเ่ริม่ 1 สงิหาคม 2552  รวมพืน้ที ่ 3,547.12 ตารางเมตร 

ค่าเช่าตารางเมตรละ 467.50 - 572.50 เพื่อใช้เป็นสำานักงานในการดำาเนิน ธุรกิจ 

(โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 2 ข้อ 5.4 สัญญาเช่าทรัพย์สินต่างๆ หน้า [•]) โดย 

อตัราคา่เชา่อาคารเปน็อตัราทีส่งูกวา่อาคารทีอ่ยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีงกนั อยา่งไรกต็าม 

อาคารใกล้เคียงดังกล่าวไม่สามารถจัดหาพื้นที่ที่มีขนาดเพียงพอกับที่บริษัทและบริษัท

ยอ่ยตอ้งการใชพ้ืน้ทีไ่ด ้อกีทัง้พรหมไดใ้หข้อ้เสนอทีด่กีวา่อาคารอืน่ๆดา้นใหบ้รกิาร 

ส่วนกลาง เช่น ให้สิทธิการจอดรถในจำานวนที่มากกว่าและหากบริษัทมีความ 

ตอ้งการทีจ่อดรถเกนิสทิธทิีไ่ดพ้รหมกค็ดิคา่จอดรถในอตัราทีถ่กูวา่อาคารอืน่มากและ 

คดิคา่บรกิารระบบปรบัอากาศนอกเวลาทำาการในอตัราเดยีวกบัในเวลาทำาการ ทัง้นีบ้รษิทั 

ไดน้ำาเสนอราคาคา่เชา่สำานกังานในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงกบัอาคารสำานกังานของพรหมเพือ่ให้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

 50 89 - -

 

 13,816 15,737 1,151 1,345

 

 

 

1.2 บริษัท

พรหมมหาราช

พัฒนาที่ดิน

จำากัด (“พรหม”)

ประกอบธุรกิจ
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รายงาน

ป
ระจำาป

ี 2552

 บุคคล/	 	 	 		 มูลค่ารายการ	 ยอดคงค้าง		 ความจำาเป็นและเหมาะสมของรายการ

	 นิติบุคคล	เกี่ยวข้อง	 	 ความสัมพันธ์	 ลักษณะรายการระหว่างกัน	 ที่ระหว่างกัน	(พันบาท)	 (พันบาท)	 ระหว่างกัน

	 		 	 	 	 2551		 2552		 2551		 2552

 คณะกรรมการตรวจสอบเหน็วา่การจา่ย 

คา่บรกิารสว่นกลางของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 

เปน็การจา่ยคา่บรกิารสว่นกลาง เมือ่บรษิทัและ 

บรษิทัยอ่ยเชา่พืน้ทีอ่าคารสำานกังานซึง่เปน็ 

เรื่องปกติในการทำาสัญญาเช่าพื้นที่ อีกทั้ง 

คา่บรกิารสว่นกลางทีพ่รหมคดิแกบ่รษิทัและ 

บรษิทัยอ่ยกเ็ปน็ราคาเดยีวกบัทีพ่รหมคดิแก ่

ผู้เช่ารายอื่นๆ ภายในอาคารเดียวกัน จึง 

เหน็วา่รายการดงักลา่วมคีวามเหมาะสมและ 

สมเหตุสมและราคามีความเมาะสม

 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการ  

ที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้บริการโรงแรม 

ของพรหมในเรื่องการจัดเตรียมอาหาร 

ให้แก่พนักงานการเลี้ยงรับรองลูกค้าการ

ให้บริการ ห้องพักให้แก่ลูกค้าและบริการ

อื่นๆ นั้น เป็นการใช้บริการในธุรกิจปกติ 

ของพรหม ซึ่งประกอบธุรกิจศูนย์การค้า 

และโรงแรม และค่าบริการ ที่พรหมคิดแก่ 

บริษัทก็เป็นค่าบริการที่พรหมคิดกับลูกค้า 

ทั่วไปจึงมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี 

ความสมเหตสุมผลและราคามคีวามเหมาะสม  

	 	 บริษัท	สยามแก๊ส	แอนด	์ปิโตรเคมิคัลส์	จำากัด	(มหาชน)

 3,748 3,748 332 332

 

 

 

 7,059 6,083 1,868 781

 

จ่ายค่าบริการส่วนกลางและยอดเจ้าหนี้การค้า

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยของบรษิทั คอื UGP LCR และ LMR ไดเ้ชา่พืน้ทีอ่าคารสำานกังาน

ของพรหมเพือ่ใชเ้ปน็สำานกังาน ในการดำาเนนิธรุกจิ โดยบรษิทัและบรษิทัยอ่ยตอ้งชำาระ

คา่บรกิารสว่นกลางใหแ้กพ่รหมตามสญัญาเชา่ ทัง้นีค้า่บรกิารสว่นกลางทีพ่รหมคดิเปน็

การคดิตามปกตใินการทำาสญัญาเชา่เชน่เดยีวกบัอาคารทัว่ไป อกีทัง้คา่บรกิารสว่นกลาง

ทีพ่รหมคดิแกบ่รษิทัและบรษิยัอ่ยเปน็ราคาเดยีวกบัทีพ่รหมคดิกบัลกูคา้รายอืน่ๆ

ค่าใช้จ่ายอื่นและยอดเจ้าหนี้อื่น

เปน็คา่ใชจ้า่ยอืน่และยอดเจา้หนีอ้ืน่ทีเ่กดิจากการทีบ่รษิทัและบรษิทัยอ่ยไดใ้ชบ้รกิาร 

โรงแรมของพรหม ในหลายบรกิาร เชน่ บรษิทัใหพ้รหมจดัเตรยีมอาหารกลางวนัให ้

แกพ่นกังานของบรษิทัและ บรษิทัยอ่ยในวนัทำางาน การเลีย้งรบัรองลกูคา้ของบรษิทั 

และบรษิทัยอ่ยทีห่อ้งอาหารโรงแรมของพรหม การจองหอ้งพกัโรงแรมของพรหมให้

กบัลกูคา้ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย เปน็ตน้ ทัง้นีค้า่บรกิารทีพ่รหมคดิแกบ่รษิทัและ 

บริษัทย่อย เป็นค่าบริการที่คิดเช่นเดียวกันกับที่พรหมคิดกับลูกค้าทั่วไป

 



67
รายงาน

ป
ระจำาป

ี 2552

 บุคคล/	 	 	 	 มูลค่ารายการ	 ยอดคงค้าง		 ความจำาเป็นและเหมาะสมของรายการ

	 นิติบุคคล	เกี่ยวข้อง	 	 ความสัมพันธ์	 ลักษณะรายการระหว่างกัน	 ที่ระหว่างกัน	(พันบาท)	 (พันบาท)	 ระหว่างกัน

	 		 	 	 	 2551		 2552		 2551		 2552

 คณะกรรมการตรวจสอบเหน็วา่การกูย้มืเ

งนิจากพรหมเกดิขึน้จากความจำาเปน็ในการซื้

อกจิการของ UGP เนือ่งจากบรษิทัไมม่แีหลง่ 

เ งิน ทุน เ พีย ง พ อ จึง ข อ กู้ยืม จ า ก พ ร ห ม 

และพรหมได้ขอกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งเพื่

อนำามาปล่อยกู้ให้แก่บริษัทอีกทอดหนึ่ง การให้กู้ยืมดังก

ล่าวพรหมคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ย MLR 

บวกร้อยละ 0.25 เนื่องจากพรหมมีภาระค่า 

ธรรมเนียมและภาษีที่เกิดจากการกู้ยืมเงิน 

ดังกล่าว โดยพรหมมีภาระ ที่ต้องจ่ายอัตรา 

ดอกเบีย้เงนิกูด้ังกล่าวที่กู้จากสถาบันการเงิน 

เท่ากับอัตราดอกเบี้ย MLRคณะกรรมการ 

ตรวจสอบจงึเหน็วา่รายการดงักลา่วสมเหต ุ

สมผลและอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวมีความ 

เหมาะสม 

 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัท 

และบรษิทัยอ่ยจา่ยชำาระคา่ไฟฟา้ใหแ้กพ่รหม 

ตามที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้จริงและค่าไฟฟ้า 

ทีพ่รหมคดิกบับรษิทักเ็ปน็อตัราเดยีวกนักบัที่

พรหมคดิกบัผูเ้ชา่พืน้ทีร่ายอืน่ๆ ภายในอาคาร 

จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม 

และสมเหตุสมผล

	 	 บริษัท	สยามแก๊ส	แอนด	์ปิโตรเคมิคัลส์	จำากัด	(มหาชน)

 7,880 - - -

 

 1,297 1,539 217 261 

ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและยอดเจ้าหนี้เงินกู้ยืม

ในปลายปี 2547 บริษัทได้ลงทุนซื้อกิจการ UGP ซึ่งประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG  

แตบ่รษิทัมแีหลง่เงนิทนุไมเ่พยีงพอจงึกูย้มืเงนิจากพรหมซึง่เปน็ผูถ้อืหุน้ใหญข่อ

งบริษัทจำานวน 600 ล้านบาท ซึ่งเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินกู้ที่พรหมกู้ยืมมาจาก 

ธนาคารผูใ้หส้นิเชือ่แลว้นำามาปลอ่ยกูใ้หบ้รษิทัอกีทอดหนึง่เพือ่มาซือ้กจิการ UGP  

โดยบริษัททำาสัญญาเงินกู้กับพรหมใน อัตราดอกเบี้ย MLR + 0.25% และมี 

เงือ่นไขวา่บรษิทัสามารถชำาระหนีเ้งนิตน้ใหแ้กพ่รหมไดต้อ่เมือ่บรษิทัชำาระหนีเ้งนิตน้ 

และดอกเบีย้ใหแ้กธ่นาคารผูใ้หส้นิเชือ่ครบตามจำานวนแลว้เทา่นัน้ อยา่งไรกต็าม บรษิทั 

ไดแ้จง้ไปยงัธนาคารผูใ้หส้นิเชือ่ตามจดหมายที ่SGP 01-09/07 ลงวนัที ่20 กนัยายน 

2550 เพือ่ขอเปลีย่นแปลงผูกู้ท้ีกู่ย้มืเงนิจำานวน 600 ลา้นบาท จากเดมิทีกู่โ้ดยพรหม 

มาเปน็บรษิทั ซึง่จะทำาใหอ้ตัราดอกเบีย้เงนิกูด้งักลา่วต่ำากวา่อตัราดอกเบีย้ทีบ่รษิทักูจ้ากพ

รหม ตอ่มาเมือ่วนัที ่6 มนีาคม 2551 บรษิทัไดท้ำาสญัญากูย้มืเงนิจำานวน 600 ลา้นบาท 

กบัธนาคารผูใ้หส้นิเชือ่ในอตัราดอกเบีย้ MLR ดงันัน้บรษิทัจงึไมม่รีายการระหวา่งกนักบั

พรหมในเรื่องรายการเงินกู้ยืมอีกต่อไป

จ่ายค่าไฟฟ้าและค่าน้ำา

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยชำาระคา่ไฟฟา้และคา่น้ำาซึง่เกดิจากการใชไ้ฟฟา้และน้ำาในส

ำานกังานของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ทัง้นีค้า่ไฟฟา้และคา่น้ำาทีพ่รหมคดิแกบ่รษิทัเ

ปน็คา่ไฟฟา้ทีพ่รหมคดิตามทีบ่รษิทัและบรษิทัยอ่ยใชจ้รงิ และเปน็อตัราเดยีวกบั  

ที่พรหมคิดกับผู้เช่าพื้นที่รายอื่นๆ ภายในอาคาร
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ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

1.	 งบการเงิน

 1.1 ผู้สอบบัญชี

   ผู้สอบบัญชี
   อนุญาตเลขที่

 2550  นายมนตรี พาณิชกุล  3461  บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จำากดั 
 2551  นายมนตรี พาณิชกุล  3461  บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จำากดั 
 2552  นายมนตรี พาณิชกุล  3461  บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จำากดั

 

 สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีปี 2550 ถึงปี 2552

 ปี 2550

  ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยให้ความเห็นว่า งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะบริษัท แสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2549 และ 2550 ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสด สำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของแต่ละปี โดยถูกต้องตามท่ี 

ควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป นอกจากน้ีงบการเงินสำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550  

บริษัทได้เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีสำาหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย จากวิธีส่วนได้เสียมาเป็นวิธีราคาทุนในงบ 

การเงินเฉพาะบริษัท เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีและ เปล่ียนแปลงการบันทึกบัญชีเก่ียวกับการ 

รวมธุรกิจของ SGI ในงบการเงินท่ีนำาเสนอจากวิธีซ้ือกิจการมาเป็นวิธีการบัญชีท่ีคล้ายคลึงกับวิธีการรวมส่วนได้เสีย  

และเปล่ียนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีเก่ียวกับการวัดมูลค่าท่ีดินจากราคาทุนเป็นราคาท่ีตีใหม่ และได้มีการปรับ 

ย้อนหลังงบกำาไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และงบดุลณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2549 สำาหรับการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีและการบัญทึกบัญชีดังกล่าว  

 ปี 2551

 ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยให้ความเห็นว่า งบการเงิน 

รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท แสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2550 และ 2551 ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสด สำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของแต่ละปี โดยถูกต้อง 

ตามท่ีควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป นอกจากน้ีงบการเงินสำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2551 บริษัทได้เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีสำาหรับค่าความนิยมและเคร่ืองหมายการค้า จากเดิมตัดจำาหน่าย 

เป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงในระยะเวลา 20 ปี เป็นการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม และเคร่ืองหมายการค้า 

แทนโดยใช้วิธีการเปล่ียนทันทีเป็นต้นไป 

 ปี 2552

 ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยให้ความเห็นว่า งบการเงิน 

รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท แสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2551 และ 2552 ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสด สำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของแต่ละปี โดยถูกต้องตามท่ี 

ควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป

ชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทผู้สอบบัญชีปี
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 1.2 การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีที่สำาคัญปี 2551

  การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 43 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองการรวมธุรกิจและมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 51 

(ปรับปรุง 2550) เร่ืองสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กำาหนดให้ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีอายุการให้ประโยชน์ 

ไม่ทราบแน่นอน ต้องมีการทดสอบการด้อยค่าเป็นประจำาทุกปีและไม่อนุญาตให้ตัดจำาหน่ายอีกต่อไป การเปล่ียน

แปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว ไม่มีผลให้ต้องปรับย้อนหลังกับงบการเงินปีก่อน ดังน้ันบริษัทจึงได้หยุดการตัด 

จำาหน่ายค่าความนิยมและเคร่ืองหมายการค้าจากเดิมท่ีตัดจำาหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงในระยะเวลา 20 ปี 

เป็นการทดสอบการด้อยค่า โดยใช้วิธีการเปล่ียนทันทีเป็นต้นไป

1.3 ตารางสรุปงบการเงิน

บริษัท	สยามแก๊ส	แอนด	์ปิโตรเคมีคัลส	์จำากัด	(มหาชน)
งบดุล

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2550	-	2552

หน่วย	:	พันบาท
	 	 งบการเงินเฉพาะบริษัท
	 ณ	31	ธ.ค.	50		 ณ	31	ธ.ค.	51		 ณ	31	ธ.ค.	52
	 จำานวน		 %		 จำานวน		 %		 จำานวน	 %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 208,876  5.6  174,844  3.3 311,217 5.0

เงินลงทุนชั่วคราว  -  -  10,000  0.2  -  -

ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับสุทธิ 354,478  9.5  298,898 5.7  355,465  5.7

ลูกหนี้การค้าบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7,301  0.2  9,199 0.2  10,645  0.2

สินค้าคงเหลือสุทธิ  57,764  1.6  88,008 1.7  96,490  1.5

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -  -  10,000 0.2  100,000  1.6

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

 - ดอกเบี้ยค้างรับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง - - 1,074 0.0 1,892 0.0

 - ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืน - - - - 25,613 0.4

 - รายได้ค้างรับ  2,775 0.1 2,095 0.0 954 0.0

 - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าผลิตถังแก๊ส 1,913 0.1 - - - -

 - ลูกหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 152 0.0 49 0.0 165 0.0

 - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 6,348 0.2 7,754 0.1 9,745 0.2

 - อื่นๆ  3,344 0.1 6,443 0.1 74,191 1.2

	 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 642,951	 17.3	 608,364	 11.5	 986,377	 15.7

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย  2,230,990  60.1  2,524,624 47.9  2,726,164 43.5

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย - - 100,000 1.9 115,000 1.8

สินทรัพย์เพื่อให้เช่า - สุทธิ 47,908 1.3 44,631 0.8 - -

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 766,985 20.6 1,972,000 37.4 2,402,995 38.3

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำาเนินงาน 2,900 0.1 2,900 0.1 - -

ค่าสิทธิการเช่ารอตัดบัญชี 4,109 0.1 10,166 0.2 9,025 0.1

ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 154 0.0 85 0.0 76 0.0

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 19,165 0.5 8,664 0.2 27,849 0.4

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 3,072,211	 82.7	 4,663,070	 88.5	 5,281,109	 84.3

รวมสินทรัพย์	 	 3,715,162	 100.0	 5,271,434	 100.0	 6,267,486	 100.0
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บริษัท	สยามแก๊ส	แอนด์	ปิโตรเคมีคัลส	์จำากัด	(มหาชน)
งบดุล

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2550	-	2552

หน่วย	:	พันบาท
	 	 งบการเงินเฉพาะบริษัท
	 ณ	31	ธ.ค.	50		 ณ	31	ธ.ค.	51		 ณ	31	ธ.ค.	52
	 จำานวน		 %		 จำานวน		 %		 จำานวน	 %

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า  510,208 13.7 503,181 9.6 516,345 8.2

เจ้าหนี้การค้าบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 33,126 0.9 36,570 0.7 28,911 0.5

ส่วนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกำาหนดใน 1 ป ี 228,000 6.1 - - 120,000 1.9

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย - - 20,000 0.4 - -

เจ้าหนี้อื่น  13,602 0.4 19,585 0.4 19,942 0.3

หนี้สินหมุนเวียนอื่น       - 

- เจ้าหนี้อื่นบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 776 0.0 1,722 0.0 1,297 0.0

- ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 66,210 1.8 123,659 2.4 127,182 2.0

- เจ้าหนี้กรมสรรพากร  - - - - 8,939 0.1

- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  7,134 0.2 17,695 0.3 12,069 0.2

- อื่นๆ  28,695 0.8 44,875 0.9 9,349 0.1

รวมหนี้สินหมุนเวียน	 	 887,751	 23.9	 767,287	 14.6	 844,034	 13.5

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 1,621,500 43.6 1,218,000 23.1 825,000 13.2

เงินกู้ยืมระยะยาว  604,500 16.3 - - 390,000 6.2

เงินมัดจำาค่าถังแก๊ส  171,881 4.6 213,864 4.1 258,155 4.1

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  1,350 0.0 2,001 0.0 2,038 0.0

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		 2,399,231	 64.6	 1,433,865	 27.2	 1,475,193	 23.5

รวมหนี้สิน	 	 3,286,982	 88.5	 2,201,152	 41.8	 2,319,227	 37.0
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บริษัท	สยามแก๊ส	แอนด์	ปิโตรเคมีคัลส	์จำากัด	(มหาชน)
งบดุล

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2550	-	2552

หน่วย	:	พันบาท
	 	 งบการเงินเฉพาะบริษัท
	 ณ	31	ธ.ค.	50		 ณ	31	ธ.ค.	51		 ณ	31	ธ.ค.	52
	 จำานวน		 %		 จำานวน		 %		 จำานวน	 %

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ 950 ล้านหุ้น@ 1 บาท 950,000 25.6 950,000 18.0 950,000 15.2

ทุนชำาระแล้ว - หุ้นสามัญ 950 ล้านหุ้น @ 1 บาท 670,000 18.0 950,000 18.0 950,000 15.2

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ - - 1,874,482 35.6 1,874,482 29.9

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 270,080 7.3 270,081 5.1 281,220 4.5

ผลต่างจากการซ้ือสินทรัพย์จากการรวมกิจการภายใต้กลุ่มกิจการเดียวกัน (660,734) (7.8) (660,734) (2.5) (660,734) (0.5)

กำาไรสะสม - จัดสรรสำารองตามกฎหมาย 7,345 0.2 38,851 0.7 116,864 1.9

กำาไรสะสม - จัดสรรสำารองหุ้นทุนซื้อคืน - - - - 272,143 4.3

กำาไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร 141,485 3.8 597,602 11.3 1,386,427 22.1

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 428,176	 11.5	 3,070,282	 58.2	 4,220,402	 67.3

หุ้นทุนซื้อคืน    - - (272,143) (4.3)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	-	สุทธิ	 428,176	 11.5	 3,070,282	 58.2	 3,948,259	 63.0

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 3,715,158	 100.0	 5,271,434	 100.0	 6,267,486	 100.0
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บริษัท	สยามแก๊ส	แอนด์	ปิโตรเคมีคัลส	์จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
งบดุล

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2550	-	2552

หน่วย	:	พันบาท
	 	 งบการเงินรวม
	 ณ	31	ธ.ค.	50		 ณ	31	ธ.ค.	51		 ณ	31	ธ.ค.	52
	 จำานวน		 %		 จำานวน		 %		 จำานวน	 %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 542,915 9.4 738,026 9.2 1,331,089 14.0

เงินลงทุนชั่วคราว  - - 15,145 0.2 10,111 0.1

ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับสุทธิ 968,537 16.7 925,851 11.6 1,021,005 10.7

ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,287 0.0 1,441 0.0 1,167 0.0

สินค้าคงเหลือสุทธิ  244,961 4.2 414,906 5.2 392,304 4.1

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น     - - -

- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า - - 44,975 0.6 - -

- รายได้ค้างรับ  3,664 0.1 2,953 0.0 1,145 0.0

- ลูกหนี้กรมสรรพากร  984 0.0 4,019 0.1 - -

- ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืน - - - - 25,613 0.3

- ลูกหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 38 0.0 - - 4 0.0

- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าผลิตถังแก๊ส 1,913 0.0 - - - -

- ลูกหนี้ค่าสินไหมทดแทนประกันภัย - - 18,567 0.2 24,159 0.3

- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 18,559 0.3 17,679 0.2 21,039 0.2

- อื่นๆ  24,391 0.4 23,230 0.3 97,891 1.0

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		 1,807,249	 31.2	 2,206,792	 27.6	 2,925,527	 30.8

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว  200 0.0 200 0.0 200 0.0

สินทรัพย์เพื่อให้เช่า - สุทธิ 47,908 0.8 44,631 0.6 - -

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 2,751,753 47.5 4,609,632 57.6 5,251,690 55.2

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำาเนินงาน 53,400 0.9 53,400 0.7 50,500 0.5

เครื่องหมายการค้า  532,950 9.2 532,950 6.7 532,950 5.6

ค่าความนิยมรอตัดบัญชี 547,871 9.5 513,196 6.4 513,196 5.4

ค่าสิทธิการเช่ารอตัดบัญชี 17,548 0.3 20,794 0.3 18,290 0.2

ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6,698 0.1 6,643 0.1 6,730 0.1

เงินมัดจำาค่าซื้อเงินลงทุน - - - - 165,521 1.7

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 25,378 0.4 15,251 0.2 41,157 0.4

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 3,983,706	 68.8	 5,796,697	 72.4	 6,580,234	 69.2

รวมสินทรัพย์	 	 5,790,955	 100.0	 8,003,489	 100.0	 9,505,761	 100.0
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บริษัท	สยามแก๊ส	แอนด์	ปิโตรเคมีคัลส	์จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
งบดุล

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2550	-	2552

หน่วย	:	พันบาท
	 	 งบการเงินรวม
	 ณ	31	ธ.ค.	50		 ณ	31	ธ.ค.	51		 ณ	31	ธ.ค.	52
	 จำานวน		 %		 จำานวน		 %		 จำานวน	 %

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - - 22,784 0.3 20,000 0.3

เจ้าหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2,183 0.0 - - 1,047,862 15.8

เจ้าหนี้การค้า  925,774 16.0 970,113 12.1 - -

ส่วนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกำาหนดใน1ป ี 276,100 4.8 13,667 0.2 186,059 2.8

ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำาหนดภายใน 1 ป ี 3,757 0.1 158 0.0 66 0.0

เจ้าหนี้อื่น  38,341 0.7 86,530 1.1 54,021 0.8

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

- เจ้าหนี้อื่นบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2,341 0.0 3,568 0.0 2,720 0.0

- ส่วนของดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

ที่ถึงกำาหนดชำาระในหนึ่งป ี 2,600 0.0 8,400 0.1 101 0.0

- ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 168,712 2.9 259,229 3.2 327,875 5.0

- เจ้าหนี้กรมสรรพากร  - - - - 16,473 0.2

- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  28,655 0.5 75,650 0.9 49,119 0.7

- อื่นๆ  23,351 0.4 27,476 0.3 18,109 0.3

รวมหนี้สินหมุนเวียน	 	 1,471,814	 25.4	 1,467,575	 18.3	 1,722,405	 26.0

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 600,000 10.4 - - - -

เงินกู้ยืมระยะยาว  647,555 11.2 161,667 2.0 747,736 11.3

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อระยะยาว - - 66 0.0 - -

ดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงิน 16,724 0.3 6,808 0.1 - -

เงินมัดจำาค่าถังแก๊ส  2,054,914 35.5 2,150,541 26.9 2,254,070 34.0

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  9,154 0.2 10,820 0.1 5,513 0.1

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		 3,328,347	 57.5	 2,329,902	 29.1	 3,007,319	 45.4

รวมหนี้สิน	 	 4,800,161	 82.9	 3,797,477	 47.4	 4,729,724	 71.4
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บริษัท	สยามแก๊ส	แอนด์	ปิโตรเคมีคัลส	์จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
งบดุล

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2550	-	2552

หน่วย	:	พันบาท
	 	 งบการเงินรวม
	 ณ	31	ธ.ค.	50		 ณ	31	ธ.ค.	51		 ณ	31	ธ.ค.	52
	 จำานวน		 %		 จำานวน		 %		 จำานวน	 %

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน-หุ้นสามัญ950 ล้านหุ้น@ 1 บาท 950,000 16.4 950,000 11.9 950,000 14.3

ทุนชำาระแล้ว-หุ้นสามัญ  950 ล้านหุ้น @ 1 บาท 670,000 11.6 950,000 11.9 950,000 14.3

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ - - 1,874,482 23.4 1,874,482 28.3

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 270,081 4.7 270,081 3.4 310,444 4.7

ผลต่างจากการซื้อสินทรัพย์จากกิจการภายใต้กลุ่มกิจการเดียวกัน (660,734) (11.4) (660,734) (8.3) (660,734) (10.0)

ผลต่างจากการรวมส่วนได้เสียจากการรวมกิจการภายใต้

กลุ่มกิจการเดียวกัน  22,583 0.4 22,583 0.3 22,583 0.3

กำาไรสะสม  -  จัดสรรสำารองตามกฎหมาย 7,345 0.1 38,851 0.5 (2,950) (0.0)

กำาไรสะสม  -  จัดสรรสำารองหุ้นทุนซื้อคืน   - - 116,864 1.8

กำาไรสะสม  -  ยังไม่ได้จัดสรร 681,518 11.8 1,602,683 20.0 272,143 4.1

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	 990,793	 17.1	 4,097,946	 51.2	 2,081,718	 31.4

หุ้นทุนซื้อคืน	 	 	 	 -	 -	 (	272,143)	 (	4.1)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	-	สุทธิ	 990,793	 17.1	 4,097,946	 51.2	 1,809,575	 27.3

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	 -	 -	 108,067	 1.4	 83,630	 1.3

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 990,793	 17.1	 4,206,013	 52.6	 1,893,205	 28.6

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 5,790,954	 100.0	 8,003,490	 100.0	 6,622,929	 100.0
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บริษัท	สยามแก๊ส	แอนด์	ปิโตรเคมีคัลส	์จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
งบกำาไรขาดทุน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2550	-	2552

หน่วย	:	พันบาท
	 	 งบการเงินเฉพาะบริษัท
	 ณ	31	ธ.ค.	50		 ณ	31	ธ.ค.	51		 ณ	31	ธ.ค.	52
	 จำานวน		 %		 จำานวน		 %		 จำานวน	 %

รายได้จากการดำาเนินงาน

รายได้จากการขาย  7,788,669 97.8 10,794,911 97.6 10,112,648 89.1

รายได้ค่าขนส่ง  100,670 1.3 146,518 1.3 122,646 1.1

รายได้ค่าบริการ  59,493 0.7 75,568 0.7 69,747 0.6

รายได้เงินปันผลรับ  - - - - 993,382 8.8

รายได้อื่น  18,054 0.2 41,856 0.4 52,540 0.5

รวมรายได้	 	 7,966,886	 100.0	 11,058,853	 100.0	 11,350,963	 100.0

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน

ต้นทุนขาย  7,363,630 92.4 9,926,144 89.8 9,315,637 82.1

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 169,491 2.1 196,863 1.8 231,217 2.0

รวมค่าใช้จ่าย	 	 7,533,121	 94.6	 10,123,007	 91.5	 9,546,854	 84.1

กำาไร	(ขาดทุน)	ก่อนดอกเบี้ยจ่าย	 433,765	 5.4	 935,846	 8.5	 1,804,109	 15.9

และภาษีเงินได้นิติบุคคล

ดอกเบี้ยจ่าย  (142,660) (1.8) (68,997) (0.6) (27,621) (0.2)

ภาษีเงินได้นิติบุคคล  89,774 1.1 (236,726) (2.1) (216,221) (1.9)

กำาไรก่อนรายการพิเศษ		 380,879	 4.8	 630,123	 5.7	 1,560,268	 13.7

กำาไร (ขาดทุน) จากการตีราคาที่ดิน (54,437) (0.7) - - -

กำาไรสุทธ	ิ 	 326,442	 4.1	 630,123	 5.7	 1,560,268	 13.7
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บริษัท	สยามแก๊ส	แอนด์	ปิโตรเคมีคัลส	์จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
งบกำาไรขาดทุน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2550	-	2552

หน่วย	:	พันบาท
	 	 งบการเงินรวม
	 ปี	2550	 ปี	2551	 ปี	2552
	 จำานวน		 %		 จำานวน		 %		 จำานวน	 %

รายได้จากการดำาเนินงาน

รายได้จากการขาย  14,297,171 95.7 19,411,383 96.3 18,669,886 96.0

รายได้ค่าขนส่ง  529,985 3.5 613,174 3.0 629,996 3.2

รายได้ค่าบริการ  59,285 0.4 35,925 0.2 33,442 0.2

รายได้อื่น  52,227 0.3 105,881 0.5 121,976 0.6

รวมรายได้	 	 14,938,668	 100.0	 20,166,363	 100.0	 19,455,300	 100.0

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน

ต้นทุนขาย  13,566,461 90.8 18,058,676 89.5 17,122,007 88.0

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 468,681 3.1 472,967 2.3 498,791 2.6

รวมค่าใช้จ่าย	 	 14,035,142	 94.0	 18,531,644	 91.9	 17,620,799	 90.6

กำาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย	 	 903,526	 6.0	 1,634,719	 8.1	 1,834,501	 9.4

และภาษีเงินได้นิติบุคคล

ดอกเบี้ยจ่าย  (135,727) (0.9) (62,196) (0.3) (43,629) (0.2)

ภาษีเงินได้นิติบุคคล  (270,939) (1.8) (479,990) (2.4) (560,713) (2.9)

กำาไรก่อนรายการพิเศษ		 496,860	 3.3	 1,092,534	 5.4	 1,230,159	 6.3

กำาไร (ขาดทุน) จากการตีราคาที่ดิน (54,437) (0.4) - - - -

กำาไรสุทธ	ิ 	 442,423	 3.0	 1,092,534	 5.4	 1,230,159	 6.3

การแบ่งกำาไร	(ขาดทุน)

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ ่ 442,423 3.0 1,095,171 5.4 1,254,596 6.4

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - (2,637) (0.0) (24,437) (0.1)
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บริษัท	สยามแก๊ส	แอนด์	ปิโตรเคมีคัลส	์จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2550	-	2552
หน่วย	:	พันบาท

	 	 งบการเงินเฉพาะบริษัท	 งบการเงินรวม

	 	 ปี	2550	 ปี	2551	 ปี	2552	 ปี	2550	 ปี	2551	 ปี	2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กำาไรสุทธิ

กำาไรก่อนภาษีเงินได ้  236,669 866,849 1,776,489 713,362 1,572,524 1,790,871

ปรับรายการกระทบกำาไรสุทธิเป็นเงินสดรับ 

(จ่าย)	จากการดำาเนินงาน

ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินเพื่อให้เช่า 0 0 0 3,235 0 0

ค่าเสื่อมราคา - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 39,988 42,233 50,323 349,674 369,165 415,903

ค่าตัดจำาหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 67 69 49 462 471 967

หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า 985 (56) (547) 984 8,954 727

ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (รายการโอนกลับ) 0 0 0 (75) 1,198 1,584

ภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มตัดบัญชี 1,047 0 0 2,612 2,659 0

กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น 0 0 357 10 816 (415)

(กำาไร) ขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย ์ 286 (4,210) (30) 417 (2,426) (667)

การตัดจำาหน่ายอุปกรณ ์  0 0 55 1,631 2,141 2,466

กำาไรจากการตีราคาที่ดิน  0 0 (21,090) 0 0 (20,740)

กำาไรจากการขายและเช่ากลับคืน 0 0 0 (61) 0 0

ขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน 54,437 0 0 54,437 0 0

สิทธิการเช่าตัดบัญชี  551 442 1,142 3,717 3,254 2,504

เครื่องหมายการค้าตัดจ่าย 0 0 0 31,350 0 0

ค่าความนิยมตัดบัญชี  0 0 0 32,170 0 0

รายได้อื่น  0 0 0 0 (19,464) 0

ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย  0 0 0 0 299 0

เงินปันผลรับ  0 0 (993,382) 0 0 0

ดอกเบี้ยจ่าย   142,660 58,312 12,584 135,727 38,855 18,387

กำาไร	(ขาดทุน)	จากกิจกรรมดำาเนินงานก่อนการ

เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน	 476,690	 963,639	 825,948	 1,329,652	 1,978,446	 2,211,587	
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บริษัท	สยามแก๊ส	แอนด์	ปิโตรเคมีคัลส	์จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด	(ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2550	-	2552
หน่วย	:	พันบาท

	 	 งบการเงินเฉพาะบริษัท	 งบการเงินรวม

	 	 ปี	2550	 ปี	2551	 ปี	2552	 ปี	2550	 ปี	2551	 ปี	2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน	(ต่อ)

(เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ (71,383) 55,637 (56,436) (117,360) 33,731 (96,320)

(เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (926) (1,897) (1,446) (597) (153) 273

(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินค้าคงเหลือ (7,594) (30,243) (8,483) 17,400 (155,664) 21,017

(เพิ่มขึ้น) ลดลงในดอกเบี้ยค้างรับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - - - - - -

(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 26,678 (7,304) (69,832) 15,892 (7,542) (40,133)

(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (9,703) (10,501) (19,186) (9,517) 8,554 ( 27,865)

หนี้สินจากการดำาเนินงานเพิ่ม	(ลดลง)

(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (23,731) 3,444 (7,659) (2,031) (8,004) 230

(เพิ่มขึ้น )ลดลงในเจ้าหนี้การค้า 90,188 (7,028) 13,148 125,150 43,262 78,455

(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้อื่น (2,519) 5,843 147 (2,268) 45,068 750

(เพิ่มขึ้น) ลดลงในหนี้สินหมุนเวียนอื่น 965 12,050 (4,100) (7,550) (3,059) (19,652)

(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเงินมัดจำาถังแก๊ส 20,928 41,982 44,291 55,114 95,627 103,528

(เพิ่มขึ้น) ลดลงในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 293 651 37 26 2,405 (5,306)

เงินสดรับจากการดำาเนินงาน	 499,886	 1,047,273	 716,429	 1,403,911	 2,032,671	 2,226,564

จ่ายดอกเบี้ย  (133,163) (42,675) (44,522) (136,029) (43,677) (33,494)

จ่ายภาษีเงินได้  (29,225) (179,278) (238,310) (173,496) (389,473) (517,679)

เงินสดสุทธิได้มา	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมดำาเนินงาน	 337,498	 825,320	 433,597	 1,094,386	 1,599,521	 1,675,391
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 0 (10,000) 10,000 0  (10,215) 5,034

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (990) (352,233) (201,540) (990) (298,623) 0

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์  (89) 0 0 0 0 0

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์เพื่อให้เช่า (92) 0 0 (92) 0 0

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 919 10,397 2,441 1,019 3,611 4,380

จ่ายเงินมัดจำาค่าซื้อเงินลงทุน 0 0 0 0 0 (165,520)

เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (161,275) (,245,597) (378,943) (402,362) (,639,069) (959,736)

เงินสดจ่ายสำาหรับต้นทุนเพื่อการกู้ยืม 0 0 (21,095) 0 0 (21,095)

เงินสดจ่ายซื้อค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 0 0 (40) (1,852) (405) (680)

เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้อง 0 (10,000) (183,131) 0 (80,000) 0

เงินสดรับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย 0 58,599 0 0 58,599 0

เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0 0 183,131 0 0 0

เงินสดให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 0 (100,000) (105,000) 0 0 0

เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 0 80,000 0

เงินปันผลรับ  0 0 993,382 0 0 0

เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า 0 (6,500) 0 (2,896) (6,500) 0

เงินสดสุทธิได้มา	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมลงทุน	 (161,527)	 (1,655,334)	 299,206	 (407,173)	 (1,892,602)	 (1,137,617)

บริษัท	สยามแก๊ส	แอนด์	ปิโตรเคมีคัลส	์จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด	(ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2550	-	2552
หน่วย	:	พันบาท

	 	 งบการเงินเฉพาะบริษัท	 งบการเงินรวม

	 	 ปี	2550	 ปี	2551	 ปี	2552	 ปี	2550	 ปี	2551	 ปี	2552
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บริษัท	สยามแก๊ส	แอนด์	ปิโตรเคมีคัลส	์จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2550	-	2552
หน่วย	:	พันบาท

	 	 งบการเงินเฉพาะบริษัท	 งบการเงินรวม

	 	 ปี	2550	 ปี	2551	 ปี	2552	 ปี	2550	 ปี	2551	 ปี	2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชี  0 0 0 0 (2,106) (2,784)

เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (100,000) 0 0 (100,000) 0 0

จ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมกรรมการ 0 0 0 0 (64) 0

จ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย 0 0 (20,000) 0 0 0

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย 0 20,000 0 0 0 0

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 1,270,000 395,000 825,000 600,000 0 0

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (936,700) (798,500) (1,218,000) (600,000) (600,000) 0

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 0 600,000 600,000 28,355 600,000 873,930

จ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (336,000) (1,432,500) (90,000) (426,439) (1,518,322) (115,468)

จ่ายชำาระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ 0 0 0 (23,707) (3,797) (158)

เงินสดรับจากการออกหุ้น 0 280,000 0 0 280,000 0

เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 0 1,874,482 0 0 1,874,482 0

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนคืน 0 0 (272,143) 0 0 (272,144)

จ่ายเงินปันผล  0 (142,500) (421,286) 0 (142,500) (425,404)

เงินสดสุทธิได้มา	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมจัดหาเงิน	 (102,700)	 795,982	 (596,429)	 (521,791)	 487,693	 57,971

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 0 0 0 0 0 (2,950)

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0 0 0 0 0 767

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 73,271 (34,032) 136,373 165,422 194,612 593,563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันต้นงวด	 135,606	 208,877	 174,845	 377,494	 542,916	 737,528

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันสิ้นงวด	 208,877	 174,845	 311,218	 542,916	 737,528	 1,331,091
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บริษัท	สยามแก๊ส	แอนด์	ปิโตรเคมีคัลส	์จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

อัตราส่วนทางการเงิน	ปี	2550	-	2552

	 	 งบการเงินเฉพาะบริษัท	 งบการเงินรวม

	 	 ปี	2550	 ปี	2551	 ปี	2552	 ปี	2550	 ปี	2551	 ปี	2552

อัตราส่วนสภาพคล่อง	(Liquidity	Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.72  0.79  1.17 1.23  1.50  1.70

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.64  0.63  0.80 1.03  1.13  1.37

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.39  1.00  0.54 0.78  1.09  1.05

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 23.20  32.66  30.36 15.91  21.11  19.80

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 15.52  11.02  12.02 22.63  17.06  18.43

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 94.61  136.19  100.98 52.47  54.73  42.42

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 3.81  2.64  3.61 6.86  6.58  8.60

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 14.11  18.33  17.58 14.96  19.03  15.89

ระยะเวลาชำาระหนี้เฉลี่ย (วัน) 25.52  19.64  20.77 24.06  18.92  22.98

วงจรเงินสด (วัน)  (6.19)  (5.97)  (5.13) 5.43  4.71  4.06

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำากำาไร

(Profitability	Ratio)

อัตรากำาไรขั้นต้น (%)  6.72  9.26  8.99 8.53  9.80  11.28

อัตราส่วนกำาไรจากการดำาเนินงาน (%) 5.50  8.46  17.63 6.09  8.05  9.51

อัตรากำาไรสุทธิ (%)  1.84  5.70  13.75 2.96  5.42  6.45

อัตราตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 37.88  36.02  44.46 49.11  42.94  27.94

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน	(Efficiency	Ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.00  14.02  27.04 7.76  15.84  14.33

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 23.80  47.49  72.84 28.49  39.22  34.05

อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 2.17  2.46  1.97 2.62  2.92  2.22

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน	(Financial	Policy	Ratio)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 7.68  0.72  0.59 4.84  0.90  0.99

อัตราส่วนความสามารถในการชำาระดอกเบี้ย (เท่า) 3.96  19.21  24.53 11.07  54.53  52.25

อัตราส่วนความสามารถในการชำาระภาระผูกพัน (เท่า) 0.22  0.22  0.23 1.15  0.46  1.56

ข้อมูลต่อหุ้น

มูลค่าหุ้นตามบัญชี  0.64  3.23  4.16 1.48  4.31 5.20

กำาไรสุทธิต่อหุ้น  0.22  0.66  1.64 0.66  1.15  1.37
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คำาอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานและฐานะการเงิน

1.	 ผลการดำาเนินงาน

 รายได้

  รายไดข้องบรษิทัและบรษิทัยอ่ยสว่นใหญม่าจากรายไดจ้ากการขายซึง่ประกอบดว้ย ธรุกจิคา้กา๊ซ LPG แอมโมเนยี 

ผลติภณัฑป์โิครเคมอีืน่ รายไดจ้ากการจำาหนา่ยถงัแกส๊ LPG ตดิรถยนต ์และรายไดจ้ากการจำาหนา่ยผลติภณัฑ ์

เอทานอล คดิเปน็รายไดเ้ฉลีย่ 3  ป ียอ้นหลงัตัง้แตป่ ี2550-2552 เทา่กบัรอ้ยละ 95.97  ของรายไดร้วม รองลงมา 

ไดแ้กร่ายไดจ้ากธรุกจิขนสง่กา๊ซปโิตรเลยีมเหลวและผลติภณัฑป์โิตรเคมอีืน่ เฉลีย่รอ้ยละ 3.28 ของรายไดร้วม รายได ้

คา่บรกิารและรายไดอ้ืน่เฉลีย่รอ้ยละ 0.75 ของรายไดร้วม รายไดร้วมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยเพิม่ขึน้จาก 14,938.67 

ล้านบาท ในปี 2550 เป็น 20,166.36 ล้านบาท ในปี 2551 และลดลงเป็น 19,455.30 ล้านบาท ในปี 2552

 (1)			 รายได้จากการขาย

   รายได้จากการขายแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ (1) รายได้จากการขายก๊าซ LPG (2) รายได้จากการขายแอมโมเนีย 

 แอนไฮดรสั (“แอมโมเนยี”) (3) รายไดจ้ากการขายผลติภณัฑป์โิตรเคมอีืน่ (4)รายไดจ้ากการจำาหนา่ยถงักา๊ซ 

 LPG ติดรถยนต์ และ (5) รายได้จากการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เอทานอล
 

  ตารางที่ 1 : รายได้จากการขายก๊าซ LPG แอมโมเนีย และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น ของงบการเงินรวม 

 ตั้งแต่ปี 2550-2552

(หน่วย:	ล้านบาท)

 ปี	2550	 ร้อยละ	 ป	ี2551	 ร้อยละ	 ปี	2552	 ร้อยละ

 รายได้จากการขายก๊าซ LPG และแอมโมเนีย 13,948.72 97.56 18,994.49 97.87 18,179.39 97.37

 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น 348.45 2.44 406.18 2.09 445.18 2.38

 รายได้จากการจำาหน่ายถังก๊าซ LPG ติดรถยนต ์ 0.00 0.00 7.81 0.04 2.16 0.01

 รายได้จากการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เอทานอล 0.00 0.00 0.00 0.00 43.20 0.23

 รวมรายได้จากการขาย	 14,297.17	 100	 19,408.48	 100.00	 18,669.93	 100.00

  รายได้จากการขายก๊าซ LPG 

   รายได้จากการขายก๊าซ LPG มาจาก 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท และ UGP ซึ่งถือเป็นรายได้หลักที ่

 สำาคญั ดงัจะเหน็ไดจ้ากรายไดร้วมในป ี2552 รอ้ยละ 86.65 มาจากรายไดจ้ากการขายกา๊ซ LPG   ซึง่บรษิทั 

 และ UGP ไดจ้ำาหนา่ยกา๊ซ LPG ใหแ้กต่วัแทนคา้ตา่งของแตล่ะบรษิทัเพือ่บรรจถุงักา๊ซ LPG ขายใหก้บั 

 ลกูคา้ และจำาหนา่ยโดยตรงใหก้บัตวัแทนจำาหนา่ย โรงงานอตุสาหกรรม สถานบีรกิารกา๊ซ LPG สำาหรบั 

 รถยนต์ เป็นต้น

  ตารางที ่2 : โครงสรา้งรายไดก้ารจำาหนา่ยกา๊ซ LPG ตามลกัษณะประเภทลกูคา้และชอ่งทางจดัจำาหนา่ยปี

 2550-2552

(หน่วย	:	ล้านบาท)

 ปี	2550	 ร้อยละ	 ป	ี2551	 ร้อยละ	 ปี	2552	 ร้อยละ

 ลูกค้าที่นำาไปใช้งานในครัวเรือน 7,721.83 59.63  9,292.14 52.86 9,152.96 54.29

 ลูกค้าที่นำาไปใช้เป็นเชื้อเพลิง 3,812.30 29.44  6,343.83 36.09 5,314.00 31.52

 ลูกค้าที่นำาไปใช้งานด้านอุตสาหกรรม 1,416.35 10.94  1,943.85 11.06 1,806.09 10.71

 ลูกค้าต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 585.51 3.47

	 รวม	 12,950.48	 100.00		 17,579.82	 100.00	 16,858.55	 100.00



83รายงานประจำาปี 2552

 ยอดขายกา๊ซ LPG มกีารปรบัตวัเพิม่สงูขึน้มากจาก 12,950.48  ลา้นบาทในป  2550 เพิม่ขึน้เปน็ 17,579.82 
ลา้นบาทในป ี 2551 เนือ่งจากความตอ้งการใชก้า๊ซ  LPG เพิม่สงูขึน้ในทกุกลุม่ อนัเปน็ผลสบืเนือ่งมาจากการ 
ปรบัตวัเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่งของราคาน้ำามนัเชือ้เพลงิ สง่ผลทำาใหผู้บ้รโิภคหนัมาใชก้า๊ซ LPG เพือ่เปน็เชือ้เพลงิใน
รถยนตเ์พิม่ขึน้จาก  266.07 ลา้นกโิลกรมัในป ี2550 เพิม่ขึน้เปน็ 389.07 ลา้นกโิลกรมัในป ี2551 เพือ่ใชเ้ปน็สว่นหนึง่ 
ในการผลติเพิม่ขึน้จาก 98.24 ลา้นกโิลกรมั ป ี2550 เปน็ 122.87 ลา้นกโิลกรมัในป ี2551 เพือ่นำาไปใชใ้นครวัเรอืน 
เพิม่ขึน้จาก 567.64 ลา้นกโิลกรมัในป ี2550  เปน็  628.42 ลา้นกโิลกรมัในป ี2551 นอกจากนีก้ารปรบัตวัเพิม่ขึน้ 
ของยอดขายมสีาเหตมุาจากการปรบัขึน้ราคาขายเฉลีย่ตอ่กโิลกรมัจาก 13.90 บาท ในป ี 2550 เปน็  15.42 บาท 
ในป ี2551 สำาหรบัในป ี2552 มกีารปรบัตวัลดลงจาก 17,579.82 ลา้นบาท ในป ี2551 เปน็ 16,858.55 ลา้นบาท 
ในปี 2552 สาเหตุเนื่องมาจากราคาน้ำามันมีการปรับตัวลดลงอย่างมาก ต่อเนื่องมาถึงปี 2552 
ส่งผลให้อัตราการเติบโตของการใช้ LPG ในรถยนต์ชะลอตัวลง

รายได้จากการขายแอมโมเนียแอนไฮดรัส (แอมโมเนีย)
 รายไดจ้ากการขายแอมโมเนยีมาจากผลการดำาเนนิงานของ UGP โดย UGP จะนำาเขา้แอมโมเนยีจาก 
ตา่งประเทศเพือ่จำาหนา่ยใหก้บัลกูคา้ประเภทโรงงานอตุสาหกรรมตา่งๆ ทีใ่ชแ้อมโมเนยีเปน็วตัถดุบิ เชน่ 
โรงงานผลิตผงชูรส อุตสาหกรรมยาง เป็นต้น
  UGP มรีายไดจ้ากการจำาหนา่ยแอมโมเนยีเทา่กบั 998.24  ลา้นบาท ในป ี2550 ปรบัเพิม่สงูขึน้เปน็ 1,414.67 
ลา้นบาท ในป ี2551 มาจากปรมิาณขายทีเ่พิม่สงูขึน้โดยเฉพาะในลกูคา้กลุม่ผูผ้ลติผงชรูส และมาจากการปรบั 
ขึน้ของราคาขายตอ่หนว่ยทีป่รบัขึน้ตามตน้ทนุขายทีส่งูขึน้ สำาหรบัในป ี 2552 มรีายไดอ้ยูท่ี ่1,320.84 ลา้นบาท 
ปรบัตวัลดลงอนัเนือ่งมาจากภาวะเศรษฐกจิโดยรวมทีต่อ่เนือ่งมาจากป ี2551 จนถงึชว่ง 6 เดอืนแรกของป ี2552 
ซึง่สง่ผลใหภ้าคอตุสาหกรรมเกดิการชะลอตวั สง่ผลตอ่ปรมิาณการใชแ้อมโมเนยี เพราะแอมโมเนยีมกีารใชใ้น 
ภาคอตุสาหกรรมเปน็หลกั แตส่ำาหรบัชว่ง 6 เดอืนหลงัของป ี2552 นัน้ปรมิาณขายเริม่ปรบัตวัสงูขึน้มาได ้จาก 
55.88 ล้านกิโลกรัมในปี 2551 เพิ่มขึ้นเป็น 62.78 ล้านกิโลกรัมในปี 2552

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น
 รายไดจ้ากการขายผลติภณัฑป์โิตรเคมอีืน่ ไดแ้ก ่บวิเทน โพรเพน โพรเพลแลนท ์น้ำามนัดเีซล ถา่นหนิ 
เปน็ตน้ ซึง่อยูภ่ายใตก้ารดำาเนนิงานของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย รายไดจ้ากการขายผลติภณัฑป์โิตรเคมอีืน่ในป ี
2550-2552 เฉลีย่คดิเปน็เพยีงรอ้ยละ 2.29  เมือ่เทยีบกบัรายไดร้วม โดยมคีา่เทา่กบั 348.45 ลา้นบาท ในป ี
2550 เพิ่มขึ้นเป็น 406.18 ล้านบาท ในปี 2551  และเท่ากับ 445.15 ล้านบาทในปี 2552

รายได้จากการจำาหน่ายถังก๊าซ LPG ติดรถยนต์
 รายไดจ้ากการจำาหนา่ยถงักา๊ซ LPG ตดิรถยนตซ์ึง่ดำาเนนิงานโดย SQS ซึง่เปน็บรษิทัยอ่ยทีบ่รษิทัไดต้ัง้ขึน้ 
มาในชว่งกลางป ี2551 มรีายไดจ้ากการจำาหนา่ยถงักา๊ซ LPG ตดิรถยนตเ์ทา่กบั 7.81 ลา้นบาท ในป ี2551 
แตใ่นป ี2552 ลดลงเทา่กบั 2.16 ลา้นบาท สาเหตเุนือ่งมาจากในชว่งปลายป ี2551 ราคาน้ำามนัมกีารปรบัตวั 
ลดลงอยา่งมาก ตอ่เนือ่งมาถงึป ี2552 สง่ผลใหอ้ตัราการเตบิโตของการใช ้LPG ในรถยนตช์ะลอตวัลง

รายได้จากการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เอทานอล
 รายไดจ้ากการจำาหนา่ยผลติภณัฑเ์อทานอล ซึง่ดำาเนนิงานโดย SEEC ซึง่เปน็บรษิทัยอ่ยทีบ่รษิทัได ้
เขา้ไปซือ้หุน้สามญัในสดัสว่นรอ้ยละ 70 ในชว่งไตรมาสที ่4 ของป ี2551 ซึง่เปน็โรงงานผลติเอทานอล 95% 
ทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรมอาหาร และเปน็โรงงานทีส่รา้งขึน้ใหม ่ทำาใหใ้นชว่งปลายป ี2551 ยงัไมม่รีายไดใ้นสว่นนี ้
เพราะอยูใ่นชว่งของการทดสอบกระบวนการผลติ และเริม่ทำาการผลติเพือ่จำาหนา่ยจรงิในเดอืนมนีาคม ของป ี
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2552 และเริม่มรีายไดเ้ขา้มาในสว่นของผลติภณัฑเ์อทานอลตัง้แตไ่ตรมาสที ่2 ของป ี2552 และมรีายไดเ้ทา่กบั 
43.20 ล้านบาทในปี 2552

(2)		รายได้ค่าขนส่ง

 รายไดค้า่ขนสง่มาจากการดำาเนนิงานของ 2 กลุม่ คอื 1) บรษิทัยอ่ยของ UGP จำานวน 5 บรษิทั ไดแ้ก ่
CGT UMR UGT UGI และ UGC และ 2) LCR และ LMR ซึง่เปน็บรษิทัยอ่ยของ LCR ทัง้นีธ้รุกจิขนสง่ของ 
กลุม่บรษิทัดงักลา่วใหบ้รกิารขนสง่ทัง้บรษิทั และ UGP และลกูคา้ภายนอก ซึง่รายไดค้า่ขนสง่ตามงบ 
การเงนิรวมแสดงเฉพาะรายไดค้า่ขนสง่ทีเ่กดิจากการใหบ้รกิารแกล่กูคา้ภายนอกเทา่นัน้ โดยรายไดค้า่ขนสง่ให้
แกล่กูคา้ภายนอกมแีนวโนม้เพิม่สงูขึน้จาก 529.98 ลา้นบาท ในป ี2550 เปน็เทา่กบั 613.17 ลา้นบาท ป ี2551 
และเทา่กบั 629.98 ลา้นบาท ในป ี2552 โดยแบง่ออกเปน็รายไดค้า่ขนสง่ทางรถยนต ์และรายไดค้า่ขนสง่ทางเรอื 
รายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 3 : รายได้การขนส่งทางรถยนต์และทางเรือแก่ลูกค้าภายนอกกลุ่ม ปี 2550-2552

(หน่วย:	ล้านบาท)

 ปี	2550	 ป	ี2551	 ปี	2552	

	 จำานวน	 ร้อยละ	 จำานวน	 ร้อยละ	 จำานวน	 ร้อยละ

 ลูกค้าภายนอกกลุ่ม

 รายได้การขนส่งทางรถยนต ์ 402.50 75.95 522.53 85.22 498.44 79.12

 รายได้ค่าขนส่งทางเรือ 127.48 24.05 90.64 14.78 131.54 20.88

 รวมรายได้ค่าขนส่ง		 529.98	 100.00	 613.17	 100.00	 629.98	 100.00

 รายไดค้า่ขนสง่ทางรถยนตม์าจากการดำาเนนิงานของ LCR และ CGT ซึง่ใหบ้รกิารทัง้ขนสง่กา๊ซ LPG 
และน้ำามนั เทา่กบั 402.50 ลา้นบาท ในป ี2550 เพิม่ขึน้เปน็ 522.53 ลา้นบาท ในป ี2551 และเทา่กบั 498.44 
ลา้นบาท ในป ี2552 ทัง้นีก้ารลดลงของรายไดจ้ากการขนสง่ทางรถยนตล์ดลง เนือ่งมาจากปรมิาณการขนสง่ลดลง 
จากปริมาณความต้องการใช้ LPG เกิดการชะลอตัวลงในภาครถยนต์ และภาคอุตสาหกรรม
  รายไดค้า่ขนสง่ทางเรอืมาจากการดำาเนนิงานของ 5 บรษิทั ไดแ้ก ่LMR UMR UGT UGI และ UGC  
แบง่ออกเปน็รายไดจ้ากการขนสง่กา๊ซ LPG และรายไดจ้ากการขนสง่น้ำามนั โดยใหบ้รกิารขนสง่ทัง้ภายในและ 
ตา่งประเทศ รายไดค้า่ขนสง่ทางเรอืเทา่กบั 127.48 ลา้นบาท ในป ี2550 ลดลงเหลอื 90.64 ลา้นบาท ในป ี2551 
และเทา่กบั 131.54 ลา้นบาท ในป ี2552  ทัง้นีก้ารลดลงของรายไดค้า่ขนสง่ทางเรอืป ี2551 ลดลงเหลอื 90.64 
ลา้นบาท เนือ่งจากรายไดโ้ดยรวมจากการขายกา๊ซ LPG แอมโมเนยี และผลติภณัฑป์โิตรเคมอีืน่ ของบรษิทัและ 
UGPในป ี2551 เพิม่สงูขึน้ ทำาใหก้ารใหบ้รกิารขนสง่ทางเรอืสว่นใหญเ่ปน็การใหบ้รกิารแกบ่รษิทัภายในกลุม่ 
ประกอบกบัมเีรอือกี 2 ลำาทีจ่อดรอซอ่มบำารงุ   สง่ผลทำาใหค้วามสามารถในการรบังานลดลง และเปน็เหตใุห ้
รายได้จากการให้บริการขนส่งทางเรือแก่บุคคลภายนอกลดลงเมื่อเทียบจากปีก่อน
 สำาหรบัในป ี2552 รายไดค้า่ขนสง่ทางเรอืเพิม่ขึน้เทา่กบั 131.54 ลา้นบาท เนือ่งจากมกีารซือ้เรอืเพิม่ขึน้ 
จำานวน 2 ลำา เพื่อใช้ในการขนส่งระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

	(3)		รายได้ค่าบริการ

 รายไดค้า่บรกิารเทา่กบั 59.28 ลา้นบาท ในป ี2550 มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารเชา่เรอืแกผู่เ้ชา่เพือ่ใช ้
เกบ็สนิคา้จำานวน 30.12 ลา้นบาทเพิม่เขา้มาในสว่นนี ้สว่นรายไดบ้รกิารอืน่ๆ มจีำานวนใกลเ้คยีงกนัเมือ่เทยีบ 
กบัชว่งเดยีวกนัของป ี2551 สำาหรบัป ี2551 รายไดค้า่บรกิารลดลงเหลอื 35.93 ลา้นบาท เนือ่งจากบรษิทั 
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ไมม่รีายไดจ้ากการใหเ้ชา่เรอืเพือ่ใชเ้กบ็สนิคา้เชน่เดยีวกบัป ี2550 และในป ี2552 มรีายไดค้า่บรกิารเทา่กบั 
33.44 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดค้า่ผา่นทา่ 19.89 ลา้นบาท รายไดค้า่ SERVICE CHARGE 7.29 ลา้นบาท 
รายไดค้า่ทดสอบถงัเกบ็แอมโมเนยี 0.95 ลา้นบาท รายไดจ้ากการซอ่มถงั 0.84 ลา้นบาท และรายไดอ้ืน่ๆ 4.47 
ล้านบาท

(4)		รายได้อื่น

 รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ยรับ รายได้ค่าเช่า กำาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน 
รายไดก้ำาไรจากการขายทรพัยส์นิ และรายไดค้า่สาธารณปูโภคจากลกูคา้ทีเ่ชา่โรงอดับรรจขุองบรษิทั 
ซึง่มจีำานวนเทา่กบั 52.22 ลา้นบาท ในป ี2550 เพิม่ขึน้เปน็ 105.88 ลา้นบาท ในป ี2551  สาเหตหุลกัมาจาก 
การเพิม่ขึน้ของรายไดด้อกเบีย้รบัของบรษิทัจาก 2.01 ลา้นบาท ในป ี2550 เปน็ 19.19 ลา้นบาท ในป ี2551   
เนือ่งจากบรษิทัไดร้บัชำาระเงนิคา่หุน้ทีอ่อกใหมเ่สนอตอ่ประชาชนจำานวน 280 ลา้นหุน้ หรอืคดิเปน็จำานวนเงนิรวม 
2,240 ลา้นบาท ในเดอืนพฤษภาคม 2551 ซึง่ภายหลงัการรบัชำาระเงนิคา่หุน้ในชว่งแรกบรษิทั ไดจ้ดัสรรเงนิ 
บางสว่นไปชำาระคนืหนีเ้งนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ สว่นทีเ่หลอืยงัไมไ่ดร้บัการจดัสรรตามแผนทีว่าง 
ไวใ้นทนัท ีดงันัน้บรษิทัจงึไดน้ำาเงนิทีไ่ดร้บัชำาระคา่หุน้บางสว่นไปลงทนุในพนัธบตัร ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ เพือ่ใหก้าร 
บรหิารเงนิเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ จงึเปน็เหตใุหด้อกเบีย้รบัเพิม่สงูขึน้ในป ี2551 อกีทัง้ในชว่งกลางป ี2551  
SQS ไดร้บัโอนเครือ่งจกัรทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการผลติถงักา๊ซ LPG โดยไมค่ดิมลูคา่จากบรษิทั ถงัเหลก็สากล จำากดั 
ซึง่ไดม้กีารรบัรูเ้ปน็รายไดข้อง SQS จำานวน 18.72 ลา้นบาท นอกจากนี ้บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกีำาไรจาก 
อตัราแลกเปลีย่นเพิม่ขึน้ 6.37 ลา้นบาท รายไดค้า่เชา่ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยเพิม่ขึน้ 3.61 ลา้นบาท และอืน่ๆ 
 สำาหรบัป ี2552 รายไดอ้ืน่ๆ ประกอบดว้ย รายไดค้า่เชา่ รายไดจ้ากดอกเบีย้ กำาไร (ขาดทนุ) จากการ 
จำาหนา่ยสนิทรพัยเ์พิม่ขึน้เปน็ 121.98 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ 16.09 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของ
ปีก่อน

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย

 ตน้ทนุขายของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย สามารถแบง่ออกไดเ้ปน็ 2 สว่นหลกัๆ คอื ตน้ทนุจากการขาย 
และตน้ทนุคา่ขนสง่ เพิม่ขึน้จาก 13,566.46 ลา้นบาท เปน็ 18,058.68 ลา้นบาท และลดลงเทา่กบั 17,620.80 
ล้านบาท ในปี 2550-2552

	(1)		ต้นทุนจากการขาย

 ตน้ทนุจากการขายตามงบการเงนิรวมประกอบดว้ย ตน้ทนุขายกา๊ซ LPG ตน้ทนุขายแอมโมเนยี 
ต้นทุนขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น
 ตน้ทนุขายกา๊ซ LPG และแอมโมเนยี ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยสงูขึน้จาก 12,940.54 ลา้นบาท ในป ี2550 
เพิม่ขึน้เปน็ 17,329.18  ลา้นบาทในป ี2551 และลดลงเทา่กบั 16,320.36 ลา้นบาทในป ี2552 สาเหตทุีเ่พิม่ขึน้ในป ี
2551 มาจากการเพิม่ขึน้ของตน้ทนุกา๊ซ LPG ตามปรมิาณการขายทีเ่พิม่สงูขึน้ คอื จาก 931.95 ลา้นกโิลกรมัในป ี
2550 เปน็ 1,140.36 ลา้นกโิลกรมัในป ี2551 นอกจากนีห้ากพจิารณาตน้ทนุขายรวมเฉลีย่ตอ่กโิลกรมัของ 
บรษิทัและ UGP พบวา่เพิม่ขึน้จาก 13.20 บาท ตอ่กโิลกรมัในป ี2550 เปน็ 14.20 บาท ตอ่กโิลกรมัในป ี2551 
ทัง้นีเ้ปน็ผลมาจากตน้ทนุการขนสง่กา๊ซ LPG เขา้คลงัหรอืระหวา่งคลงัเพิม่สงูขึน้ตามตน้ทนุน้ำามนัทีป่รบัตวัสงู
ขึน้ สำาหรบัป ี2552 สาเหตทุีล่ดลงมาจากการลดลงของตน้ทนุกา๊ซ LPG ตามปรมิาณการขายทีล่ดลง คอื จาก 
1,140.36 ล้านกิโลกรัมในปี 2551 เป็น 1,081.61 ล้านกิโลกรัมในปี 2552
 ตน้ทนุผลติภณัฑป์โิตรเคมอีืน่ เทา่กบั 268.83 ลา้นบาทในป ี2550 เพิม่ขึน้เปน็ 315.82 ลา้นบาทในป ี
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2551 และเทา่กบั  319.97 ลา้นบาทในป ี2552 สำาหรบัตน้ทนุขายถงักา๊ซ LPG ตดิรถยนตข์องป ี2552 เทา่กบั 
1.80  ล้านบาท สำาหรับต้นทุนขายผลิตภัณฑ์เอทานอลของปี 2552 เท่ากับ 53.82  ล้านบาท

	(2)		ต้นทุนขายจากธุรกิจขนส่ง

ต้นทุนขายจากธุรกิจขนส่งของ LCR CGT LMR UMR UGT UGI และ UGC ให้แก่ลูกค้าภายในกลุ่ม 
(บริษัท และ UGP) และลูกค้าภายนอกประกอบด้วยค่าน้ำามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 
คา่ซอ่มแซมบำารงุรกัษารถและเรอื คา่เสือ่มราคา คา่สาธารณปูโภค และอืน่  ๆตน้ทนุขายจากธรุกจิขนสง่สามารถ 
แบ่งเป็นต้นทุนขายค่าขนส่งทางรถยนต์ และต้นทุนค่าขนส่งทางเรือ 
ตน้ทนุขายจากธรุกจิขนสง่เทา่กบั 352.46 ลา้นบาท ในป ี2550 เทา่กบั 410.08 ลา้นบาท ในป ี2551 และเทา่กบั 
378.59 ลา้นบาท ในป ี2552 สาเหตหุลกัในป ี2552 ทีล่ดลงมาจากการปรบัตวัลดลงของตน้ทนุน้ำามนัเชือ้เพลงิ
และปริมาณการใช้น้ำามันที่ลดลงตามปริมาณการขนส่งที่ลดลง

ต้นทุนการขนส่งทางรถยนต์

 ตน้ทนุการขนสง่ทางรถยนตเ์ทา่กบั 264.73 ลา้นบาทในป ี2550 เพิม่ขึน้เปน็ 361.53 ลา้นบาท ในป ี
2551 และลดลงเปน็ 286.29 ลา้นบาท ในป ี2552 ตามปรมิาณการขนสง่ทีล่ดลง อยา่งไรกต็ามสดัสว่นตน้ทนุคา่ 
ขนสง่ทางรถยนตต์อ่รายไดจ้ากการขนสง่ทางรถยนตส์ำาหรบัป ี2550 เทา่กบั 65.77 เพิม่ขึน้เปน็รอ้ยละ 69.19 
ในป ี2551 และลดลงเหลอืรอ้ยละ 57.44 ในป ี2552 สาเหตหุลกัมาจากตน้ทนุคา่ขนสง่ลดลงตามทศิทาง 
การลดลงของน้ำามนัเชือ้เพลงิ และแปรผนัไปตามปรมิาณการขนสง่ทีล่ดลงจากการใช ้LPG ทีช่ะลอตวัลง

ต้นทุนขนส่งทางเรือ

 ต้นทุนขนส่งทางเรือเท่ากับ 87.73 ล้านบาท ในปี 2550 ลดลงเหลือ 48.55 ล้านบาท ในปี 
2551 และเพิ่มขึ้นเท่ากับ 92.30 ล้านบาท ในปี 2552 ทั้งนี้การลดลงของต้นทุนขนส่งทางเรือในปี 
2551 ต้นทุนขนส่งทางเรือยังลดลง ถึงแม้ว่าปริมาณการขนส่งทั้งภายในกลุ่มและนอกกลุ่มในปี 2551 
เพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัป ี2550 แตก่ารเพิม่ขึน้ของปรมิาณการขนสง่ดงักลา่วทำาใหต้น้ทนุคงทีต่อ่หนว่ยลดลง  
แตเ่นือ่งจากการใหบ้รกิารขนสง่ในป ี2551 สว่นใหญเ่ปน็การใหบ้รกิารภายในกลุม่บรษิทั SGP จงึทำาใหป้รมิาณ 
การขนส่งแก่ลูกค้าภายนอกลดลง และส่งผลต่อเน่ืองทำาให้ต้นทุนขนส่งให้แก่ลูกค้าภายนอกกลุ่มโดยรวมลดลง 
อยา่งมากในป ี2551 สำาหรบัป ี2552 การเพิม่ขึน้ของตน้ทนุขนสง่ทางเรอืสาเหตหุลกัมาจากการทีซ่ือ้เรอื 
เพิม่จำานวน 2 ลำา ทำาใหค้า่ใชจ้า่ยในการซอ่มบำารงุรกัษาเรอืจาก 3.99 ลา้นบาท ในป ี2551 เพิม่ขึน้เปน็ 13.11 
ลา้นบาทในป ี2552 คา่ใชจ้า่ยพนกังานเพิม่ขึน้จาก 10.66 ลา้นบาทในป ี2551 เพิม่ขึน้เปน็ 17.25 ลา้นบาทในป ี
2552 คา่เสือ่มราคาจาก 5.57 ลา้นบาทในป ี2551 เพิม่ขึน้เปน็ 9.59 ลา้นบาทในป ี2552 และตน้ทนุคา่น้ำามนัจาก 
20.08 ลา้นบาทในป ี2551 เพิม่ขึน้เปน็ 38.67 ลา้นบาทในป ี2552 จากการซือ้เรอืเพือ่ขนสง่ระหวา่งประเทศ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	และค่าตอบแทนกรรมการ

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าเสื่อมราคา ค่าเช่า เครื่องหมายการค้าตัดจ่าย สิทธิการเช่าตัดจ่าย 
คา่ธรรมเนยีมธนาคาร และคา่สาธารณปูโภคอืน่ๆ โดยคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารมแีนวโนม้เพิม่สงูขึน้ 
จาก 468.68 ลา้นบาท ในป ี2550 เปน็ 472.97ลา้นบาท ในป ี2551 ซึง่สาเหตหุลกัๆ มาจากการเพิม่ขึน้ของ 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าสาธารณูปโภค และอื่น ๆ 
 ในป ี2552 คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารและคา่ตอบแทนกรรมการเพิม่ขึน้เปน็ 498.79 ลา้นบาท 
หรอืเพิม่ขึน้ 25.82 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปกีอ่น สาเหตหุลกัเนือ่งจากมคีา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบั 
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การตลาด ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ค่าบริการวิชาชีพ และค่าบริจาคการกุศลสาธารณะเพิ่มขึ้น
 อยา่งไรกต็ามหากพจิารณาสดัสว่นคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารและคา่ตอบแทนกรรมการของ 
บริษัทและบริษัทย่อยต่อรายได้รวมพบว่ามีสัดส่วนลดลงต่อเน่ืองจากร้อยละ 3.14 ร้อยละ 2.35 ในปี 2550-2551 
และเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.56 ในปี 2552 ตามลำาดับ เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายใช้ทรัพยากร 
ทีม่อียูอ่ยา่งประหยดัและกอ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ มผีลทำาใหค้า่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัพนกังาน คา่สาธารณปูโภค  
มอีตัราการเพิม่ขึน้ไมเ่ทา่กบัอตัราการขยายตวัทีเ่พิม่ขึน้ของยอดขาย ประกอบกบัในป ี2552 บรษิทัและ 
บริษัทย่อยได้บริจาคการกุศลให้กับองค์กรและหน่วยงานสาธารณะเพิ่มขึ้น

ดอกเบี้ยจ่าย	และค่าธรรมเนียมธนาคาร

 ดอกเบีย้จา่ยเทา่กบั 135.73 ลา้นบาท ในป ี2550 ลดลงเหลอื 38.86 ลา้นบาท ในป ี2551 เนือ่งจากเงนิตน้ 
ของเงนิกูย้มืลดลง ซึง่บรษิทัไดน้ำาเงนิจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัใหแ้กป่ระชาชนทัว่ไปสว่นหนึง่ไป 
จา่ยชำาระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวของบรษิทัทัง้จำานวนเมือ่วนัที ่23 พฤษภาคม 2551 จงึทำาใหช้ว่งครึง่ปหีลงั  
2551 บรษิทัไมม่ภีาระดอกเบีย้จา่ยจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  ประกอบกบัในป ี2551 ไดม้กีารจดั 
ประเภทรายการใหม่โดยนำาค่าธรรมเนียมธนาคาร เท่ากับ 23.34 ล้านบาท มารวมกับดอกเบ้ียจ่ายซ่ึงถือเป็นต้นทุน
ทางการเงนิเพือ่ใหเ้ปน็ไปตามมาตราฐานบญัชใีหม ่สำาหรบัป ี2552 ดอกเบีย้จา่ยและคา่ธรรมเนยีมธนาคาร 
ลดลงเหลอื 43.63 ลา้นบาท  สาเหตหุลกัมาจากบรษิทัไดท้ำาสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้กบัธนาคารพาณชิย ์ 
เพือ่ซือ้อตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 4.95 ตอ่ป ีและดอกเบีย้จา่ยบางสว่นถกูนำาไปบนัทกึเปน็ตน้ทนุของสนิทรพัย์

กำาไรจากการดำาเนินงานและกำาไรสุทธิ

 บรษิทัมกีำาไรขัน้ตน้รวมเทา่กบั 1,260.70 ลา้นบาทในป ี2550 เพิม่ขึน้เปน็ 1,962.98 ลา้นบาทในป ี2551 
และเทา่กบั 2,177.87 ลา้นบาท หรอืคดิเปน็อตัรากำาไรขัน้ตน้รอ้ยละ 8.50 รอ้ยละ 9.80 และรอ้ยละ 11.28 ในป ี
2550 - 2552 ตามลำาดับ
 เมือ่นำากำาไรขัน้ตน้บวกดว้ยรายไดค้า่บรกิารและรายไดอ้ืน่แลว้นำามาหกัคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 
จะไดก้ำาไรจากการดำาเนนิงานซึง่มแีนวโนม้เพิม่ขึน้จาก  903.53 ลา้นบาทในป ี2550 เปน็ 1,634.72 ลา้นบาท 
ในป ี2551 และ 1,834.50 ลา้นบาท ในป ี2552 หรอืคดิเปน็สดัสว่นตอ่รายไดร้วมเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 6.05 
เป็นร้อยละ 8.11 และร้อยละ 9.42 ในปี 2551-2552 ตามลำาดับ 
 แต่เมื่อพิจารณากำาไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนรายการพิเศษพบว่ามีจำานวนลดลงเหลือเท่ากับ 496.86 
ลา้นบาทในป ี2550 เทา่กบั 1,092.53 ลา้นบาท ในป ี2551 และเทา่กบั 1,230.16 ลา้นบาท ในป ี2552 หรอื 
คดิเปน็กำาไรสทุธกิอ่นรายการพเิศษตอ่รายไดร้วมเทา่กบัรอ้ยละ 3.33 รอ้ยละ 5.42 และรอ้ยละ 6.32 ในป ี 
2550- 2552 ตามลำาดบั ซึง่สาเหตหุลกัในป ี2550-2551 มาจากภาระตน้ทนุทางการเงนิทีเ่กดิจากบรษิทัไดกู้ย้มืเงนิ 
จากสถาบนัการเงนิและพรหม เมือ่ป ี2547 เพือ่ลงทนุใน UGP รวม 1,700 ลา้นบาท และกูเ้งนิจากสถาบนั 
การเงนิเพิม่เตมิอกี 800 ลา้นบาทในป ี2548 เพือ่ซือ้สนิทรพัยใ์นการดำาเนนิงานหลกัของ SGI สง่ผลใหบ้รษิทั 
มภีาระดอกเบีย้จา่ยเปน็จำานวนมาก สำาหรบัป ี2551 ภาระตน้ทนุทางการเงนิลดลงอยา่งรวดเรว็จาก 62.20 
ลา้นบาท ในป ี2551 เหลอื 43.63 ลา้นบาท ในป ี2552 เนือ่งจากบรษิทัไดช้ำาระคนืหนีเ้งนิกูย้มืระยะยาวให ้
แกส่ถาบนัการเงนิทัง้จำานวนในเดอืนพฤษภาคม 2551 จงึมผีลทำาใหภ้าระดอกเบีย้จา่ยลดลงอยา่งมาก แตอ่ยา่งไร 
กต็ามเนือ่งจากผลกำาไรจากการดำาเนนิงานในป ี2552 เพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัป ี2551 จงึมผีลทำาใหบ้รษิทัตอ้ง 
จา่ยภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลเพิม่ขึน้จาก 479.99 ลา้นบาท เปน็ 560.71 ลา้นบาท จงึมผีลทำาใหก้ำาไรสทุธใินป ี2552 
เท่ากับ 1,230.16 ล้านบาท 
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2.	 ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

 สนิทรพัยร์วมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยมแีนวโนม้เพิม่ขึน้ในชว่ง 3 ปทีีผ่า่นมาเทา่กบั 5,790.95 ลา้นบาท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เท่ากับ 7,999.47 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และเท่ากับ 9,505.76 
ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 ทัง้นี ้สนิทรพัยร์วมสว่นใหญป่ระกอบดว้ยสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนถงึ 
รอ้ยละ 68 - 72 ของสนิทรพัยท์ัง้หมด เนือ่งจากธรุกจิคา้กา๊ซปโิตรเลยีมเหลวและธรุกจิขนสง่เปน็ธรุกจิทีต่อ้ง 
ใชเ้งนิลงทนุสงู เพือ่ลงทนุในคลงัเกบ็กา๊ซ LPG โรงบรรจกุา๊ซ LPG สถานบีรกิารกา๊ซ LPG รวมถงึยานพาหนะ  
เป็นต้น และส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 28-32 ของสินทรัพย์ทั้งหมด เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน

ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - สุทธิ
 ลกูหนีก้ารคา้และตัว๋เงนิรบัสทุธเิทา่กบั 968.54 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2550 เทา่กบั 925.85 
ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และเท่ากับ 1,021.01 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 

ตารางที่ 4 : ลูกหนี้การค้าสุทธิแยกตามอายุ ตามงบการเงินรวม
(หน่วย:	พันบาท)

  งบการเงินรวม

	 	 ณ	31	ธ.ค.	50	 ณ	31	ธ.ค.	51	 ณ	31	ธ.ค.	52

  จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ

 ภายในกำาหนดชำาระ 736,921  85.15  735,230  89.39  835,366  88.28 

 หนี้ค้างชำาระ :

  - น้อยกว่า 3 เดือน 65,716  7.59  26,066  3.17  48,199  5.09 

 - มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน 23,465  2.71  170  0.02  5,633  0.60 

 - มากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน 3,768  0.44  2,147  0.26  196  0.02 

 - 12 เดือนขึ้นไป 35,614  4.11  58,925  7.16  56,893  6.01 

	 รวมลูกหนี้การค้า	 865,484		 100.00		 822,538		 100.00		 946,287		 100.00	

 หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (33,569) (3.88) (42,523) (5.17) (41,143) (4.35)

       ประมาณการค่าลดหนี ้ (18,014) (2.08) (16,751) (2.04) (16,751) (1.77)

	 ลูกหนี้การค้า	-	สุทธิ	 813,901		 94.04		 763,264		 92.79		 888,393		 93.88	

 ตั๋วเงินรับ - สุทธิ 154,636  - 162,587  - 132,612  -

	 ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ	-	สุทธิ	 968,537		 94.04		 925,851		 92.79		 1,021,005		 93.88	

 จากตารางขา้งตน้พบวา่ลกูหนีก้ารคา้และตัว๋เงนิรบัของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยในป ี2552 รอ้ยละ 88.28  
เปน็ลกูหนีภ้ายในกำาหนดชำาระ สว่นทีเ่หลอืแบง่เปน็ลกูหนีอ้ายนุอ้ยกวา่ 3 เดอืน เฉลีย่รอ้ยละ 5.09  อาย ุ3 - 6 
เดือน  เฉลี่ยร้อยละ 0.60 อายุ 6 -12 เดือน คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 0.02 และ มากกว่า 12 เดือน เฉลี่ยร้อยละ 
6.01 ของลกูหนีก้ารคา้รวม ทัง้นีส้ำาหรบัลกูหนีท้ีม่อีายเุกนิกวา่ 12 เดอืน บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดต้ัง้สำารอง 
คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูแลว้ทัง้จำานวน โดยแบง่เปน็ คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูสำาหรบัลกูคา้ทัว่ไป 41.14 ลา้นบาท 
และประมาณการคา่ลดหนี ้16.75 ลา้นบาท บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดม้กีารเจรจาและคาดวา่จะเรยีกเกบ็เงนิได ้
ทัง้นีบ้รษิทัและบรษิทัยอ่ยมนีโยบายการตัง้คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูจากลกูหนีท้ีค่าดวา่จะเรยีกเกบ็เงนิไมไ่ดด้งันี ้
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บรษิทัมนีโยบายตัง้คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูจากยอดลกูหนีก้ารคา้ ณ วนัสิน้งวด โดยพจิารณาจากประสบการณ ์
ในการเกบ็หนีแ้ละพจิารณาจากฐานะปจัจบุนัของลกูหนี ้แตล่ะรายทีเ่รยีกเกบ็เงนิไมไ่ดเ้กนิกวา่ 1 ป ีขึน้ไป โดย
บริษัทจะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำานวน
 ประมาณการลดหนี้จำานวน 18.01 ล้านบาท ในปี 2550 เป็นการตั้งสำารองเพิ่มเติมจากค่าเผื่อหนี้ 
สงสยัจะสญู เนือ่งจากลกูหนีเ้หลา่หนีถ้กูจดัอยูใ่นกลุม่ทีม่อีายคุา้งชำาระไมเ่กนิ 12 เดอืน ทัง้นีส้าเหตกุารประมาณ 
การลดหนีด้งักลา่วมสีาเหตมุาจากในอดตี UGP มกีารออกใบแจง้หนีเ้พือ่เรยีกเกบ็จากลกูหนีก้ารคา้สงูเกนิไป 
เนือ่งจากผูบ้รหิารเดมิของ UGP กอ่นทีบ่รษิทัจะซือ้มา ไดม้นีโยบายปรบัเพิม่ราคาขายกา๊ซ LPG สำาหรบัถงักา๊ซ 
LPG ขนาด 4 กิโลกรัม ให้กับลูกค้ากลุ่มท่ีเป็นโรงบรรจุก๊าซ LPG ในขณะท่ีลูกค้ากลุ่มดังกล่าวไม่ยอมรับเง่ือนไข 
การปรบัราคาดงักลา่ว และปจัจบุนักลุม่ลกูคา้ดงักลา่วยงัไมจ่า่ยชำาระหนีเ้ฉพาะสว่นของราคาสนิคา้ทีป่รบัเพิม่
ขึน้และยงัคงมรีายการคา้กบั UGP ตามปกต ิอยา่งไรกต็ามผูบ้รหิารของ UGP ชดุปจัจบุนัไดต้ดัสนิใจให ้UGP 
ลดหนีค้า่สนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้ใหก้ลุม่ลกูคา้ดงักลา่ว โดยในป ี2551และป ี2552 ประมาณการลดหนีถ้กูจดัอยูใ่นกลุม่
ทีค่า้งชำาระนานเกนิ 12 เดอืน และมจีำานวนลดลงเลก็นอ้ยเหลอื 16.75 ลา้นบาท เนือ่งจาก UGP สามารถจบั
คูอ่า้งองิเลขทีใ่บกำากบัภาษเีพือ่ออกใบลดหนีใ้หถ้กูตอ้งตามประมวลรษัฎากรไดบ้างสว่นและสว่นทีเ่หลอื UGP  
ยังคงบันทึกมูลค่าลดหนี้ที่คาดว่าจะให้ลูกหนี้การค้าดังกล่าวในบัญชีประมาณการการลดหนี้
 เมือ่พจิารณาระยะเวลาในการเกบ็หนีเ้ฉลีย่ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยในชว่งป ี2550-2552 ทีผ่า่นมาจะ 
พบวา่มรีะยะเวลาในการเรยีกเกบ็หนีเ้ฉลีย่ลดลงจาก  23 วนัในป ี 2550 เหลอื 17 วนั ในป ี2551 ทัง้นีเ้นือ่งจากตัง้แต ่
ป ี2550 เปน็ตน้มา บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมนีโยบายในการบรหิารลกูหนีใ้หม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยพยายาม 
เรยีกเกบ็เงนิจากลกูหนีบ้างรายทีเ่คยไดเ้งือ่นไขการชำาระเงนิคอ่นขา้งนานใหเ้รว็ขึน้ เชน่ลกูหนีก้ารคา้ประเภท 
อุตสาหกรรม ตัวแทนค้าต่าง เป็นต้น สำาหรับปี 2552 ระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 18 วัน

สินค้าคงเหลือ
สนิคา้คงเหลอืของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยในป ี2551 สว่นใหญเ่ปน็สนิคา้สำาเรจ็รปู ไดแ้ก ่กา๊ซ LPG และ 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น ร้อยละ 29.06 และแอมโมเนียร้อยละ 25.76 ผลิตภัณฑ์น้ำามันร้อยละ 4.01 
สนิคา้สำาเรจ็รปูรอ้ยละ 7.34 วสัดอุะไหลแ่ละอืน่ๆ รอ้ยละ 5.56 วตัถดุบิคงเหลอืรอ้ยละ 4.16 และสนิคา้ระหวา่ง
ทางสว่นใหญเ่ปน็กา๊ซ LPG แอมโมเนยี และผลติภณัฑป์โิตรเคมอีืน่ รอ้ยละ 21.96 และงานระหวา่งผลติรอ้ยละ 
2.15 โดยมีระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลี่ยประมาณ 6 - 8 วัน 
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  ตารางที่ 5 :  สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

(หน่วย:	พันบาท)

   งบการเงินเฉพาะบริษัท	 การเงินรวม

	 	 	 31	ธ.ค.	50	 31	ธ.ค.	51	 31	ธ.ค.	52	 31	ธ.ค.	50	 31	ธ.ค.	51	 31	ธ.ค.	52

  ก๊าซ LPG และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น  24,763  50,688  48,212  123,254  121,155  125,788 

  แอมโมเนีย 0  0  0  60,611  107,375  47,482 

  ผลิตภัณฑ์น้ำามัน 0  0  0  22,823  16,714  36,168 

  สินค้าสำาเร็จรูป 0  0  16,133  0  30,576  45,792 

  วัตถุดิบคงเหลือ 0  0  0  0  17,336  23,732 

  วัสดุอะไหล่และอื่นๆ 263  391  434  31,287  23,182  42,598   

 สินค้าระหว่างทาง 32,738  36,929  31,711  7,727  91,557  59,548 

  งานระหว่างผลิต 0  0  0  0  8,949  14,719 

  รวมสินค้าคงเหลือ 57,764  88,008  96,490  245,702  416,844  395,827 

  หัก  ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ 0  0  0  (741) (1,938) (3,523)

  สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 57,764  88,008  96,490  244,961  414,906  392,304 

 สนิคา้คงเหลอืสทุธขิองบรษิทัและบรษิทัยอ่ยเทา่กบั 244.96 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2550 
เพิม่ขึน้เปน็จำานวน 414.91 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2551 สาเหตหุลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของมลูคา่ 
แอมโมเนยี ซึง่มปีรมิาณสนิคา้คงเหลอืในป ี2551 ใกลเ้คยีงกบัป ี2550 แตร่าคาตน้ทนุนำาเขา้แอมโมเนยี 
ตอ่หนว่ยไดเ้พิม่สงูขึน้ถงึรอ้ยละ  68.33 เมือ่เทยีบกบัป ี 2550 และสำาหรบัป ี2552 สนิคา้คงเหลอืลดลงเหลอื  
392.30 ลา้นบาท เนือ่งจากแอมโมเนยีมจีำานวนลดลงจาก 107.38 ลา้นบาท เหลอื 47.48 ลา้นบาท อยา่งไรกต็าม 
ในป ี2552 มรีายการผลติภณัฑน์้ำามนัซึง่เปน็ของ UGP เพิม่เตมิจากเดมิขึน้มาจำานวน 36.17 ลา้นบาท เนือ่งจาก 
UGP ทำาการซือ้น้ำามนัจากผูจ้ำาหนา่ยในปรมิาณมากเพือ่ประโยชนใ์นการบรหิารตน้ทนุและสว่นใหญน่ำาไป 
จำาหน่ายต่อให้แก่บริษัทภายในกลุ่มสยามแก๊ส
 นอกจากนีผ้ลติภณัฑข์องบรษิทัและบรษิทัยอ่ยสว่นใหญเ่ฉลีย่ป ี2550 - 2552 รอ้ยละ 62.49 เปน็กา๊ซ 
LPG แอมโมเนยี น้ำามนั และผลติภณัฑป์โิตรเคมอีืน่ ซึง่เปน็ผลติภณัฑท์ีไ่มค่อ่ยลา้สมยั บรษิทัและบรษิทัยอ่ย 
จึงมีการต้ังสำารองเฉพาะสินค้าท่ีใช้การไม่ได้แล้วและสินค้าท่ีมีมูลค่าท่ีจะได้รับต่ำากว่าราคาทุนเท่าน้ัน 
ซึ่งจะมีจำานวนน้อยมาก เท่ากับ 0.74 ล้านบาท เท่ากับ 1.94 ล้านบาท และเท่ากับ 3.52 ล้านบาท ณ 
วันสิ้นงวดของปี 2550 - 2552 ตามลำาดับ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

 สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ ประกอบดว้ย ดอกเบีย้คา้งรบับรษิทัยอ่ยและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัลกูหนี ้
กรมสรรพากร ลกูหนีก้จิการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกนั เงนิมดัจำาซือ้ทรพัยส์นิ คา่ใชจ้า่ยลว่งหนา้ รายไดค้า้งรบั และอืน่ๆ 
รายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 6 : แสดงรายละเอียดสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(หน่วย	:	พันบาท)

   งบการเงินเฉพาะบริษัท	 งบการเงินรวม

	 	 	 31	ธ.ค.	50	 31	ธ.ค.	51	 31	ธ.ค.	52	 31	ธ.ค.	50	 31	ธ.ค.	51	 31	ธ.ค.	52

  ดอกเบี้ยค้างรับบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0  1,074  1,892  0  0  0 

  ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืน 0  0  25,613  0  0  25,613 

  ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 152  49  165  38  0  4 

  เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 0  0  0  0  44,975  0 

  เงินจ่ายล่วงหน้าค่าผลิตถังแก๊ส 1,913  0  0  1,913  0  0 

  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 6,348  7,754  9,745  18,559  17,679  21,039 

  รายได้ค้างรับ  2,775  2,095  954  3,664  2,953  1,145 

  ลูกหนี้ค่าสินไหมทดแทนประกันภัย 0  0  0  0  18,567  24,159 

  อื่นๆ  3,344  6,443  74,191  24,391  23,230  97,891   

	 รวม	 	 14,532		 17,415		 112,560		 48,565		 107,404		 169,851	

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเท่ากับ 48.57 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ลดลงเหลือ 107.40  
ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2551 และเพิม่ขึน้เปน็ 169.85 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 สาเหตทุี่ 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่เพิม่ขึน้อยา่งมาก ณ สิน้ป ี2551 และ ป ี2552 เนือ่งจากเมือ่วนัที ่25 พฤศจกิายน 2551 
UMR ไดด้ำาเนนิการเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนจากบรษิทัประกนัวนิาศภยัเกีย่วกบัเรอืทีเ่กดิความเสยีหาย และ 
ตอ้งหยดุเดนิเรอืชัว่คราวเนือ่งจากเกดิเพลงิไหมจ้ากสาเหตขุองไฟฟา้ลดัวงจรเมือ่วนัที ่20 พฤศจกิายน 2551  
UMR ไดบ้นัทกึคา่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จรงิจากเหตกุารณด์งักลา่วเปน็ลกูหนีค้า่สนิไหมทดแทนประกนัภยั 
จำานวน 18.57 ลา้นบาท และ 24.16 ลา้นบาท ตามลำาดบั อยา่งไรกต็าม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 บรษิทัยอ่ย 
อยูร่ะหวา่งการเจรจาเกีย่วกบัคา่เสยีหายและคา่สนิไหมทดแทน ฝา่ยบรหิารเหน็วา่วงเงนิประกนัครอบคลมุ 
ความเสยีหายทัง้หมด จงึไมไ่ดบ้นัทกึคา่เผือ่ความเสยีหายดงักลา่ว  นอกจากนีย้งัเกดิจากเงนิจา่ยลว่งหนา้คา่สนิคา้ 
จำานวน 44.98 ลา้นบาท ณ สิน้ป 2551 ซึง่สว่นหนึง่เปน็เงนิจา่ยลว่งหนา้คา่สนิคา้น้ำามนัของ UGP จำานวน  
43.21 ล้านบาท และ ณ สิ้นปี 2552 มีเงินทดรองจ่ายเพื่อดำาเนินการซื้อสินทรัพย์ถาวรจำานวน 46.24  
ล้านบาท และภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืนจำานวน 25.61 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
 สนิทรพัยห์ลกัทีใ่ชใ้นการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ไดแ้ก ่ทีด่นิ คลงัและอปุกรณเ์กบ็กา๊ซ 
LPG ถังก๊าซ LPG เรือบรรทุกก๊าซ LPG ยานพาหนะและอื่นๆ 
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ตารางที ่7 : รายละเอยีดทีด่นิ อาคารและอปุกรณ-์สทุธขิองบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2550 
ถึง 2552

	(หน่วย	:	ล้านบาท)

 ประเภท	/		ลักษณะทรัพย์สิน	 ณ	31	ธ.ค.	50	 ณ	31	ธ.ค.	51	 ณ	31	ธ.ค.	52

 1 ที่ดิน  482.11  1,759.60  1,873.67 

 2 ส่วนปรับปรุงที่ดิน 35.36  45.66  48.46 

 3 อาคาร  109.52  285.07  307.46 

 4 ส่วนปรับปรุงอาคาร 0.00  0.00  0.06 

 5 ยานพาหนะ 327.34  314.66  342.64 

 6 เครื่องจักร 0.00  299.53  275.60 

 7 โครงสร้างและระบบโรงงาน 0.00  55.29  49.95 

 8 คลังและอุปกรณ์เก็บก๊าซ 401.04  326.69  389.01 

 9 อุปกรณ์สถานีบริการก๊าซ 10.45  8.36  6.65 

 10 สถานีบรรจุแก๊สและบริการก๊าซ 22.16  98.28  86.87 

 11 เรือบรรทุกก๊าซ 415.54  352.14  661.12 

 12 ถังบรรจุก๊าซ 685.06  687.54  663.63 

 13 เครื่องมือเครื่องใช้ 6.50  8.45  7.98 

 14 เครื่องตกแต่งและอุปกรณ ์ 21.97  17.15  14.58 

 15 เครื่องใช้สำานักงาน 15.45  16.93  15.33 

 16 งานระหว่างก่อสร้าง 51.52  166.17  231.93 

	 	 รวม	 	 2,584.02		 4,441.52		 4,974.94	

 บวก  มูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาที่ดิน 270.08  270.08  310.44 

 หัก   มูลค่าที่ลดลดงจากการตีราคาที่ดิน (54.44) (54.44) (33.69)

	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ	 2,799.66		 4,657.16		 5,251.69	

 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมรีายการทีด่นิ อาคารและอปุกรณเ์ทา่กบั 2,799.66 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2550 เพิ่มขึ้นเป็น 4,657.16 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีสาเหตุหลักดังนี้
1. การเพิม่ขึน้ของทีด่นิ อาคาร และอปุกรณข์อง  SEEC และ  SQS ทีบ่รษิทัไดเ้ขา้ซือ้เงนิลงทนุในชว่งไตรมาส 
 ที ่4 และจากการทีบ่รษิทัไดก้อ่ตัง้บรษิทั SQS เปน็บรษิทัยอ่ยเพือ่ทำาธรุกจิเกีย่วกบัถงักา๊ซ ตามลำาดบั  
 รวมจำานวนสุทธิ 557.60 ล้านบาท
2. การเพิม่ขึน้ของทีด่นิ อาคาร และอปุกรณข์องบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ทีไ่ดซ้ือ้เพิม่เตมิเขา้มาระหวา่ง 
 ปจีำานวน 1,669.48 ลา้นบาท ซึง่รายการซือ้เพิม่สว่นใหญเ่ปน็ของบรษิทัคดิเปน็จำานวน 1,251.06 
 ลา้นบาท  โดยแบง่เปน็ซือ้ทีด่นิจำานวน 6 แปลงเพือ่สรา้งทา่เรอื 1 แหง่ คลงักา๊ซ 2 แหง่ โรงบรรจกุา๊ซ  
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 1 แห่ง และสถานีบริการ 2 แห่ง เป็นจำานวนเงินรวม 1,117.27 ล้านบาท อาคาร เครื่องใช้  
 สำานกังานและยานพาหนะ 15.35 ลา้นบาท คลงัและอปุกรณเ์กบ็แกส๊ 15.14 ลา้นบาท ถงับรรจแุกส๊ 
 47.68 ล้านบาท และงานระหว่างก่อสร้าง 55.62 ล้านบาท 
3. ในระหวา่งป ี2551 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกีารจำาหนา่ยและตดัจำาหนา่ยสนิทรพัยส์ทุธ ิ3.31 ลา้นบาท  
 และมีการตัดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ระหว่างปี 369.17 ล้านบาท
  ณ วันที่  31 ธันวาคม 2552 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 5,251.69  
 ลา้นบาท เนือ่งจากในระหวา่งป ี2552 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดซ้ือ้สนิทรพัยเ์พิม่เขา้มาจำานวน 955.51 
 ลา้นบาท รายการหลกัๆไดแ้ก ่บรษิทัซือ้ทีด่นิจำานวน 4 แหง่ เพือ่ทำาสถานบีรกิารกา๊ซ LPG 2 แหง่ 
 คลังก๊าซ 2 แห่ง รวมเป็นจำานวน 134.49 ล้านบาท ซื้ออาคารและอาคารระหว่างก่อสร้างจำานวน  
 96.46 ล้านบาท อุปกรณ์เก็บก๊าซรวมถึงระหว่างก่อสร้างเป็นจำานวนเงิน 107.07 ล้านบาท LMR 
 ซือ้เรือบรรทุกก๊าซ LPG เพิ่ม 2 ลำา ลำาที่ 1 มคีวามสามารถในการบรรจุ 4,002 ตนักรอส อายุ 13 ปี  
 มูลค่า 193.54 ล้านบาท ลำาที่ 2 มีความสามารถในการบรรจุ 3,493 ตันกรอส อายุ 19 ปี มูลค่าเรือ  
 141.02 ลา้นบาท LCR ซือ้รถสบิลอ้เพิม่ 10 คนั รถหกลอ้ 7 คนั รถหวัลาก 20 คนั รวมทัง้เบา้ทแ์กส๊ 
 ขนาด 10 ตัน และ 6 ตัน รวมเป็นจำานวนเงิน 78.76 ล้านบาท UMR ซื้อเรือบรรทุกก๊าซ NH3 เพิ่ม  
 1 ลำา มคีวามสามารถในการบรรจ ุ1,255 ตนักรอส อาย ุ33 ป ีมลูคา่เรอื 17.70 ลา้นบาท นอกจากนี้ 
 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดม้กีารซือ้ถงับรรจุกา๊ซเพิม่ขึน้ 87.06 ลา้นบาท และอืน่ๆ รวมถงึในป ี2552  
 บริษัท และบริษัทย่อยมีการตีราคาที่ดินเพิ่มขึ้นสุทธิ 61.11 ล้านบาท 
  ในระหวา่งป ี 2552 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกีารจำาหนา่ยและตดัจำาหนา่ยสนิทรพัยส์ทุธ ิ6.10  
 ล้านบาท และตัดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์เป็นจำานวน 415.90 ล้านบาท 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 
 เท่ากับ 53.40 ล้านบาท ได้แก่ ที่ดินเปล่า จำานวน 8.50 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นที่ดิน 2 แปลง  
 ไดแ้ก ่ทีด่นิวา่งเปลา่ทีจ่งัหวดันครปฐม ขนาดพืน้ที ่4 ไร ่87 ตร.วา กรรมสทิธิข์องบรษิทั และ ทีด่นิ 
 ว่างเปล่าที่จังหวัดจันทบุรี ขนาดพื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน 45 ตร.วา กรรมสิทธิ์ของ UGP และอาคาร  
 42 ลา้นบาท สำาหรบัในป ี2551 และป ี2552 ไมม่กีารซือ้หรอืจำาหนา่ยเพิม่เตมิทำาใหย้อดสนิทรพัย ์
 ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2552 คงที่เท่ากับ  
 53.40 ล้านบาท

เครื่องหมายการค้า
  เครือ่งหมายการคา้ “ยนูคิแกส๊” เกดิจากการทีบ่รษิทัไดเ้ขา้ลงทนุใน UGP ในเดอืนธนัวาคม  
 2547 ซึ่งมีจำานวนเริ่มต้นเท่ากับ 627 ล้านบาท และทยอยตัดจำาหน่ายจนกระทั่งเหลือ 532.95  
 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 สำาหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2552 ไม่ได้มี 
 การซือ้เครือ่งหมายการคา้เพิม่เตมิ ทัง้นีเ้ครือ่งหมายการคา้ถกูตดัจำาหนา่ยโดยวธิเีสน้ตรงภายในระยะ 
 เวลา 20 ป ตอ่มาในป ี2551 ไดม้กีารเปลีย่นแปลงนโยบายบญัชเีกีย่วกบัเรือ่งสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน  
 โดยเปลีย่นแปลงจากเดมิใหม้กีารตดัจำาหนา่ยเครือ่งหมายการคา้และคา่ความนยิมเปน็คา่ใชจ้า่ยโดย 
 วธิเีสน้ตรงในระยะเวลา 20 ป ีเปน็การทดสอบการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนแทน ซึง่ใชว้ธิกีาร 
 เปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป ดังนั้นบริษัทจึงได้หยุดการตัดจำาหน่ายเครื่องหมายการค้า UGP 
 สง่ผลทำาใหเ้ครือ่งหมายการคา้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2551 และ 2552 คงทีเ่ทา่กบั 532.95 ลา้นบาท
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ค่าความนิยมรอตัดบัญชี
  คา่ความนยิมทีเ่กดิจากการทีบ่รษิทัซือ้เงนิลงทนุใน UGP คอืสว่นเกนิของราคาซือ้เงนิลงทนุที ่
 บรษิทัเขา้ลงทนุใน UGP ทีส่งูกวา่ราคายตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธ ิจะตดัจำาหนา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในระยะ 
 เวลา 20 ป ีดงันัน้คา่ความนยิมรอตดับญัชจีะลดลงทกุป ีเทา่กบัคา่ความนยิมตดัจา่ยในแตล่ะงวด 
 บัญชี โดยเท่ากับ 547.87 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
  ในป ี2551 ไดม้กีารเปลีย่นแปลงนโยบายบญัชเีกีย่วกบัเรือ่งสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนเชน่เดยีวกนั 
 เครือ่งหมายการคา้ บรษิทัจงึไดห้ยดุตดัจำาหนา่ยคา่ความนยิม แตเ่นือ่งจากในป ี2547 ทีบ่รษิทัไดเ้ขา้ 
 ทำาสญัญาซือ้ขายหุน้เพือ่ซือ้เงนิลงทนุใน UGP และตอ่มาภายหลงัเมือ่วนัที ่5 เมษายน 2548 บรษิทัได ้
 เรียกร้องค่าเสียหายจำานวน 72.69 ล้านบาท ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการจ่ายซื้อเงินลงทุนใน  
 UGP จากผูถ้อืหุน้ เนือ่งจากผูถ้อืหุน้เดมิ (ผูข้าย) ไมป่ฏบิตัติามสญัญาซือ้ขายหุน้ดงักลา่ว ตอ่มาเมือ่ 
 วนัที ่30 มถินุายน 2551 คณะอนญุาโตตลุาการ ไดม้คีำาชีข้าดใหผู้ถ้อืหุน้เดมิ (ผูข้าย) ชำาระเงนิเปน็ 
 จำานวน 58.60 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้รอ้ยละ 7.50 ตอ่ป ีนบัแตว่นัทีม่คีำาชีข้าดจนถงึวนัทีท่ำาการ 
 ชำาระแลว้เสรจ็ ซึง่บรษิทัไดร้บัชำาระคา่เรยีกรอ้งความเสยีหายพรอ้มดอกเบีย้ดงักลา่วเรยีบรอ้ยแลว้ 
 เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2551 จึงทำาให้ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อยลดลง 
 จำานวน 58.60 ล้านบาท เหลือ 489.27 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเนื่องจากในไตรมาสที่ 4 ของปี  
 2551 บริษัทได้ซื้อเงินลงทุนในบริษัท สยามเอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จำากัด เกิดค่าความนิยม 
 และอ่ืนๆ รวม 23.93 ล้านบาท ทำาให้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ค่าความนิยมคงเหลือ 513.20 ล้านบาท 
  สำาหรบัป ี2552 ไมม่กีารเปลีย่นแปลงคา่ความนยิมรอตดับญัชทีำาให ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 
 คงที่เท่ากับ 513.20 ล้านบาท

ค่าสิทธิการเช่ารอตัดบัญชี
  บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดม้กีารเชา่ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งเพือ่ทำาสถานใีหบ้รกิารกา๊ซ LPG  
 เท่ากับ 17.55 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เพิ่มขึ้นเป็น 20.79 ล้านบาท ณ วันที่ 31 
 ธนัวาคม 2551 เนือ่งจากบรษิทัมกีารเชา่สถานบีรกิารทีจ่งัหวดัชลบรุเีพิม่อกี 1 สถาน ีมลูคา่ 6.50  
 ล้านบาท และในระหว่างปีมีการตัดจำาหน่าย 3.25 ล้านบาท สำาหรับปี 2552 ไม่มีการเช่าเพิ่มเติม  
 แตใ่นระหวา่งปไีดม้กีารตดัจำาหนา่ยสทิธกิารเชา่จำานวน 2.50 ลา้นบาท มผีลทำาใหค้า่สทิธกิารเชา่  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ลดลงเหลือ 18.29 ล้านบาท

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
  บรษิทัยอ่ยมเีงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคารพาณชิยใ์นรปูของตัว๋สญัญาใชเ้งนิ อตัราดอกเบีย้ 
 รอ้ยละ MLR - 1.00 ตอ่ป ีเพือ่จา่ยลว่งหนา้คา่วตัถดุบิในการผลติจำานวน 20 ลา้นบาท และบรษิทัยอ่ย 
 มเีงนิเบกิเกนิบญัช ี2.78 ลา้นบาท รวมเปน็เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 
 เท่ากับ 22.78 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ต่อมาในปี 2552 บริษัทย่อยจ่ายชำาระคืนเงิน 
 เบิกเกินบัญชีทั้งจำานวน 2.78 ล้านบาท ทำาให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก 
 สถาบันการเงินคงเหลือเท่ากับ 20 ล้านบาท
เจ้าหนี้การค้า
  เจา้หนีก้ารคา้สว่นใหญเ่ปน็ผูจ้ำาหนา่ยผลติภณัฑป์โิตรเลยีมและผลติภณัฑป์โิตรเคม ีไดแ้ก ่บรษิทั  
 ปตท. จำากดั  (มหาชน)  บรษิทั เอสโซ ่ (ประเทศไทย) จำากดั และบรษิทั ไทยออยส ์จำากดั เปน็ตน้ ซึง่สว่นใหญม่ ี
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ระยะเวลาการให้สินเชื่อ (Credit Term) ประมาณ 19 - 30 วัน 
 เจา้หนีก้ารคา้ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยมแีนวโนม้เพิม่สงูขึน้จาก 925.77 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2550 เปน็ 970.11 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2551  และเทา่กบั 1,047.86 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2552 เจา้หนีก้ารคา้ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยเพิม่ขึน้ตามแนวโนม้ของยอดขายทีเ่พิม่สงูขึน้ ซึง่ทีผ่า่นมา 
บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกีารจา่ยชำาระเงนิคา่สนิคา้ใหก้บัเจา้หนีก้ารคา้ไดต้รงตามกำาหนดเวลา ดงัจะเหน็ไดจ้ากระยะ 
เวลาชำาระหนีเ้ฉลีย่ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยในชว่งป ี2550 - 2552 ประมาณ 19-25 วนั ซึง่อยูใ่นชว่งของ 
Credit Term ที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้า

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
 หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ประกอบดว้ย เจา้หนีค้า่สนิทรพัย ์เจา้หนีอ้ืน่บรษิทัยอ่ยและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และอื่นๆ รายละเอียดดังนี้
 
 ตารางที่ 8 : รายละเอียดหนี้สินหมุนเวียนอื่น

(หน่วย:	พันบาท)

	 	 	 	 งบการเงินนเฉพาะบริษัท	 	 	 งบการเงินรวม

	 	 	 31	ธ.ค.	50	 31	ธ.ค.	51	 31	ธ.ค.	52	 31	ธ.ค.	50	 31	ธ.ค.	51	 31	ธ.ค.	52

  เจ้าหนี้อื่นบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 776  1,722  1,297  2,341  3,568  2,720 

  ส่วนของดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจาก

  ธนาคารที่ถึงกำาหนดชำาระในหนึ่งป ี 0  0  0  2,600  8,400  101 

  ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 66,211  123,659  127,182  168,712  259,229  327,875 

  เจ้าหนี้กรมสรรพากร 7,367  7,704  8,939  14,300  7,800  16,473 

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 7,134  17,695  12,069  28,656  75,650  49,119 

  อื่นๆ  21,328  37,171  9,349  8,067  15,657  18,109 

	 	 รวม	 	 102,816		 187,951		 158,836		 224,676		 370,304		 414,397	

 หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยเทา่กบั 224.68 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2550 
เพิม่ขึน้เปน็ 370.30 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2551 และเทา่กบั 414.40 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2552 สาเหตุมาจากภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเพิ่มสูงขึ้น ตามผลประกอบการที่ดีขึ้น 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระในหนึ่งป	ีและ	เงินกู้ยืมระยะยาว	ของบริษัทและบริษัทย่อย

 สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึกำาหนดชำาระในหนึง่ปแีละเงนิกูย้มืระยะยาวของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 
เท่ากับ 923.66 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ต่อมาในปี 2551 บริษัท และ UMR ได้จ่ายชำาระคืน 
หนีเ้งนิกูร้ะยะยาวแกส่ถาบนัการเงนิแลว้ทัง้จำานวน คงเหลอืแต ่LMR ทีย่งัคงคา้งภาระหนีก้บัเจา้หนีอ้ืน่อกี 7.00 
ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2551 นอกจากนีย้งัมเีงนิกูย้มืระยะยาวของ SEEC ทีเ่พิม่ขึน้มาเนือ่งจากบรษิทั
ไดเ้ขา้ไปซือ้เงนิลงทนุใน SEEC ในชว่งไตรมาสที ่4 ของป ี2551 อกีจำานวน 168.33 ลา้นบาท ทำาให ้ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 2551 มีเงินกู้ยืมระยะยาวทั้งสิ้น 175.33 ล้านบาท 
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  ณ	31	ธ.ค.	50	 ณ	31	ธ.ค.	51	 ณ	31	ธ.ค.	52

 บริษัท  832.50  0.00  510.00 

 UMR   66.30  0.00  0.00 

 UGI   0.00  0.00  0.00 

 LCR   0.00  0.00  0.00 

 LMR   24.86  7.00  233.93 

 SEEC  0.00  168.33  189.86 

	 รวม	 	 	 923.66		 175.33		 933.79	

ในปี 2552 บริษัทและบริษัทย่อยได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มเติมดังนี้
1.  บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดกู้ย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิเพิม่เตมิจำานวน 600 ลา้นบาท เพือ่ซือ้ทีด่นิรวมทัง้ 
 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง และเพื่อก่อสร้างสิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับท่าเทียบเรือ
2. LMR ได้กู้เงินเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินจำานวน 243.93 ล้านบาท เพื่อซื้อเรือบรรทุกก๊าซ LPG  
 เพิ่มอีก 2 ลำา
3. SEEC ไดกู้เ้งนิเพิม่จากสถาบนัการเงนิจำานวน 30 ลา้นบาท เพือ่พฒันาทีด่นิและกอ่สรา้งโรงงาน  
 และเพื่อค่าเครื่องจักร 
  นอกจากนีใ้นระหวา่งป ี2552 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดท้ยอยจา่ยชำาระหนีค้นืไดต้ามเงือ่นไขใน 
 สญัญาทีไ่ดต้กลงไวก้บัสถาบนัการเงนิ สง่ผลให ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 บรษิทัและบรษิทัยอ่ย 
 มีเงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลือเท่ากับ 933.79 ล้านบาท 

ดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
  ในปี 2550 - 2552 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยสามารถจ่ายชำาระหนี้ได้ตามเงื่อนไข  
 แต่ในงบการเงินรวมปรากฎว่ามีดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำานวน  
 19.32 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เท่ากับ 15.21 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
 2551 และคงเหลอื 0.10 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 (สว่นหนึง่บนัทกึอยูใ่นหนีส้นิหมนุเวยีน 
 อื่น) ดอกเบี้ยค้างจ่ายดังกล่าวเป็นของ LMR ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ LCR ที่ทำาการปรับปรุง 
 โครงสรา้งหนีก้บัสถาบนัการเงนิตัง้แตป่ ี2545 กอ่นทีบ่รษิทัลงทนุใน LCR  เมือ่เดอืนมนีาคม ป ี2548  
 ซึง่ ณ วนัทีบ่รษิทัไดเ้ขา้ลงทนุใน LCR นัน้ LMR ไดเ้จรจาปรบัโครงสรา้งหนีเ้รยีบรอ้ยแลว้ และ 
 สามารถผ่อนชำาระได้ตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ เงินต้น 43.50  
 ล้านบาท เริ่มผ่อนชำาระงวดแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2545 และครบกำาหนดในเดือนเมษายน  
 2553 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ MLR ตอ่ป ีโดยเงนิทีจ่า่ยชำาระในแตล่ะงวดใหถ้อืวา่เปน็การจา่ยชำาระหนี ้
 เงินต้นก่อน ส่วนที่เหลือจึงนำาไปชำาระดอกเบี้ยค้างจ่ายตามข้อ (2)  
  LMR ทยอยชำาระหนี้เงินต้นครบตามจำานวนเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551 
 และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2551 คงเหลอืดอกเบีย้คา้งจา่ยจำานวน 15.21 ลา้นบาท ทัง้นีเ้งือ่นไขการจา่ย 
 ชำาระดอกเบี้ยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนสรุปได้ดังนี้
(1) ดอกเบี้ยค้างจ่ายจำานวน 8.14 ล้านบาท สถาบันการเงินจะยกให้ LMR ทั้งจำานวน หาก LMR  
 สามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
(2) ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่เหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จำานวน  
 11.18 ลา้นบาท และ 7.06 ลา้นบาท ตามลำาดบั เปน็ดอกเบีย้จา่ยทีค่ำานวณจากเงนิตน้คงคา้งในอตัรา 
 ดอกเบ้ียร้อยละ MLR ต่อปี ซ่ึงจะทำาการจ่ายชำาระดอกเบ้ียค้างจ่ายดังกล่าวเม่ือชำาระเงินต้นครบถ้วนแล้ว
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 ในระหว่างปี 2552 LMR ได้ชำาระดอกเบี้ยค้างจ่ายดังกล่าวครบถ้วนแล้วในเดือนพฤศจิกายน  
2552 เป็นจำานวนเงิน 7.06 ล้านบาท และได้รับยกเว้นดอกเบี้ยค้างจ่ายคงเหลือจำานวน 8.14 ล้านบาท 
ตามทีร่ะบไุวใ้นสญัญาเงนิกู ้โดยบนัทกึรบัรูเ้ปน็รายไดอ้ืน่และไดน้ำามาคำานวณภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลในปสีิน้สดุ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เรียบร้อยแล้ว 
 ดงันัน้ ดอกเบีย้คา้งจา่ยทีเ่กดิขึน้ จงึไมถ่อืวา่ LMR ผดินดัชำาระหนี ้แตเ่ปน็ไปตามเงือ่นไขการปรบั 
โครงสร้างหนี้ระหว่าง LMR และ สถาบันการเงิน
 สำาหรบัดอกเบีย้คา้งจา่ยคงเหลอืจำานวน 0.10 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 เปน็ดอกเบีย้คา้ง 
จ่ายที่คำานวณจากเงินต้นที่ LMR กู้เงินจากสถาบันการเงินเพิ่มเติมในปี 2552

เงินมัดจำาค่าถังก๊าซ LPG
 เงนิมดัจำาคา่ถงักา๊ซ LPG บรษิทัและ UGP บนัทกึเปน็หนีส้นิของบรษิทัและจะจา่ยชำาระเงนิคนืแกล่กูคา้  
พรอ้มทัง้บนัทกึลดหนีส้นิดงักลา่วเมือ่ลกูคา้นำาใบเสรจ็รบัเงนิมดัจำาคา่ถงักา๊ซ LPG และถงักา๊ซ LPG คนืแก ่
บรษิทั โดยเงนิมดัจำาคา่ถงักา๊ซ LPG จะมแีนวโนม้เพิม่สงูขึน้เรือ่ยๆ ตามปรมิาณถงักา๊ซ LPG ใหมท่ีล่กูคา้ 
ไดซ้ือ้เพิม่ขึน้ในแตล่ะป ีหกัดว้ยยอดเงนิมดัจำาทีล่ดลงจากการทีล่กูคา้นำาถงักา๊ซ LPG มาคนื นอกจากนีบ้รษิทั 
และ UGP ไมม่นีโยบายทีจ่ะรบัรูเ้งนิมดัจำาเปน็รายได ้ดงันัน้ยอดเงนิมดัจำาคา่ถงักา๊ซ LPG ของบรษิทัและ  
UGP จะเพิ่มขึ้นทุกปี เงินมัดจำาค่าถังก๊าซเท่ากับ 2,054.91 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เท่ากับ  
2,150.54 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และเท่ากับ 2,254.07 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
1. ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมภีาระผกูพนักบัธนาคารเปน็หนงัสอืค้ำาประกนัซึง่ 
 สว่นใหญเ่ปน็การค้ำาประกนัการซือ้กา๊ซ LPG และผลติภณัฑป์โิตรเคม ีจำานวน 1,565.55 ลา้นบาท  
 นอกจากนีบ้รษิทัมภีาระผกูพนักบัธนาคารเปน็เลตเตอรอ์อฟเครดติสำาหรบัการซือ้กา๊ซ LPG จำานวน 
 28.20 ลา้นบาท โดยมดีนิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งบางสว่น เครือ่งจกัรและเรอืตามหมายเหตปุระกอบงบ 
 การเงินข้อ 9 และ 10 และมีกรรมการบริษัทร่วมค้ำาประกันเป็นการส่วนบุคคล
2. ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมวีงเงนิสนิเชือ่ประเภทวงเงนิเลตเตอรอ์อฟเครดติ 
 และ/หรอืทรสัตร์ซีที และ/หรอืวงเงนิขายลดเชค็การคา้และ/หรอืวงเงนิหนงัสอืค้ำาประกนั และ/หรอื 
 วงเงนิสนิเชือ่ประเภทสญัญาซือ้ขายเงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้ และ/หรอืวงเงนิเพือ่การกูย้มืกบั 
 ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งที่ยังไม่ได้ใช้เป็นจำานวนรวม 4,466.01 ล้าน วงเงินสินเชื่อดังกล่าว 
 ค้ำาประกนัโดยทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งบางสว่น และเรอืตามหมายเหตขุอ้ 9 และขอ้ 10 และมกีรรมการบรษิทั 
 ร่วมค้ำาประกันเป็นการส่วนบุคคล 
3. เมือ่วนัที ่29 กนัยายน 2552 บรษิทัยอ่ยในตา่งประเทศไดท้ำาสญัญาซือ้ขายหุน้สามญักบับรษิทัใน 
 ต่างประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อซื้อบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นมูลค่า 
 ทัง้สิน้ 51 ลา้นดอลลารส์หรฐั โดยบรษิทัยอ่ยดงักลา่วไดจ้า่ยชำาระเงนิมดัจำาแลว้จำานวน 5 ลา้นดอลลาร ์
 สหรฐั ในวนัลงนามในสญัญา (ดหูมายเหตขุอ้ 15) และจะชำาระสว่นทีเ่หลอืจำานวน 46 ลา้นดอลลาร ์
 สหรฐัในวนัครบกำาหนดสญัญาการโอนหุน้และบรษิทัยอ่ยตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขอืน่ทีไ่ดร้ะบไุวใ้นสญัญา
4. เมือ่วนัที ่29 กนัยายน 2552 บรษิทัไดท้ำาสญัญาค้ำาประกนักบับรษิทัในตา่งประเทศแหง่หนึง่เพือ่ 
 ค้ำาประกนัการชำาระเงนิใหก้บับรษิทัยอ่ยในตา่งประเทศในการทำาสญัญาซือ้ขายหุน้สามญักบับรษิทั 
 ในต่างประเทศดังกล่าว (ดูหมายเหตุข้อ 15 และ 34.3)
5. ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมภีาระผกูพนัตามสญัญาเชา่ทีด่นิและอาคารทีต่อ้ง 
 จ่ายในอนาคต จำานวน 95.34 ล้านบาท
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ส่วนของผู้ถือหุ้น
 สว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2550 เทา่กบั 990.79 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เปน็ 4,206.01 ลา้นบาท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 หรือเพิ่มขึ้น 3,215.22 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2551  
คณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยอ์นมุตัใิหบ้รษิทัเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมต่อ่ประชาชน 
จำานวน 280 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาหุ้นละ 8.00 บาท รวมเป็นจำานวนเงิน 
2,240 ลา้นบาท ซึง่บรษิทัไดร้บัชำาระคา่หุน้ครบถว้นแลว้เมือ่วนัที ่22 พฤษภาคม 2551 โดยบนัทกึเปน็ทนุ 
จดทะเบยีนชำาระแลว้ 280 ลา้นบาท และสว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญัภายหลงัจากหกัคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ย 
ในการจำาหนา่ยหลกัทรพัยจ์ำานวน 1,874.48 ลา้นบาท นอกจากนีป้ ี2551 กำาไรสะสมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 
เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีกำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำานวน 1,095.17 ล้านบาท และมีส่วน 
ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 108.07 ล้านบาท  ส่งผลทำาให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 4,348.51 ล้านบาท 
แตเ่นือ่งจากในระหวา่งป ี2551 มกีารจา่ยเงนิปนัผลออกไปจำานวน 142.50 ลา้นบาท คงเหลอืสว่นของผูถ้อืหุน้ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เท่ากับ 4,206.01 ล้านบาท  
 สำาหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เพิ่มขึ้นเป็น 4,776.04 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 
570.03 ลา้นบาท  เนือ่งจากในป ี2552 มกีำาไรสทุธสิว่นทีเ่ปน็ของบรษิทัใหญจ่ำานวน 1,254.60 ลา้นบาท และ
มขีาดทนุสทุธทิีเ่ปน็สว่นของผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ยจำานวน 24.44 ลา้นบาท และบรษิทัมกีารประเมนิราคาทีด่นิใหม่
มสีว่นเกนิทนุจากการตรีาคาทีด่นิเพิม่ขึน้อกีจำานวน 40.36 ลา้นบาท  สง่ผลทำาใหส้ว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้เปน็ 
5,476.53 ลา้นบาท แตเ่นือ่งจากในระหวา่งป ี2552  มกีารจา่ยเงนิปนัผลออกไปจำานวน 425.40 ลา้นบาท และ
มกีารซือ้หุน้สามญัของบรษิทัคนืเปน็จำานวน 272.14 ลา้นบาท นอกจากนีใ้นป ี2552 บรษิทัไดเ้ขา้ไปลงทนุในหุน้ 
ตา่งประเทศบรษิทั สยามแกส๊ ฮอ่งกง จำากดั (HK) โดยมสีดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัยอ่ยในตา่งประเทศดงักลา่ว
รอ้ยละ 100 เกดิขาดทนุจากการแปลงคา่งบการเงนิเปน็จำานวน 2.95 ลา้นบาท ทำาใหค้งเหลอืสว่นของผูถ้อืหุน้ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เท่ากับ 4,776.04 ล้านบาท 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

 คา่ตอบแทนบรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ จำากดั ในฐานะผูส้อบบญัช ี(Audit Fee) ป ี2551 และป ี
2552 ของบรษิทั และบรษิทัยอ่ย เทา่กบั 6.55 ลา้นบาท และ 7.346 ลา้นบาท ตามลำาดบั โดยบคุคลหรอืกจิการที่
เกีย่วขอ้งกบัผูส้อบบญัชแีละสำานกังานสอบบญัชไีมเ่ปน็บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั และบรษิทัยอ่ย
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ตารางที่ 10  : รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2551 และปี 2552
(หน่วย	:	ล้านบาท)

  บริษัท	 บริษัทและบริษัทย่อย

	 	 ปี	2551	 ปี	2552	 ปี	2551	 ปี	2552

 ค่าสอบบัญชีงบการเงินสิ้นปี 0.94 1.07 4.07 4.56 

  ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสท่ี 1 ถึง 3 0.83 0.90 2.48 2.78

	 	 รวม	 1.79	 1.97	 6.55	 7.34

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อการดำาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

1.	 นโยบายราคาก๊าซลอยตัว

 จากการทีป่จัจบุนัราคาจำาหนา่ยกา๊ซ LPG มลีกัษณะกึง่ลอยตวักึง่ควบคมุ คอื รฐับาลยงัคงควบคมุราคา 
ณ โรงกลั่น/ ราคา ณ โรงแยกก๊าซ/ ราคานำาเข้าก๊าซ LPG และราคาขายส่งก๊าซ LPG ณ คลังเก็บก๊าซ 
LPG ของ บรษิทั ปตท. จำากดั (มหาชน) (“ปตท.”) แตไ่มไ่ดค้วบคมุราคาขายปลกี แตห่ากในอนาคตรฐับาล 
มนีโยบายทีจ่ะยกเลกิการควบคมุราคาจำาหนา่ยกา๊ซ LPG และลอยตวัราคาจำาหนา่ย LPG อยา่งสมบรูณ ์ 
จะสง่ผลทำาใหต้น้ทนุน้ำากา๊ซของบรษิทัและผูค้า้กา๊ซ LPG ทัว่ไปอาจปรบัตวัเพิม่สงูขึน้หรอืลดลงได ้และผูค้า้ 
กา๊ซสามารถปรบัเปลีย่นราคาขายปลกีกา๊ซหงุตม้ไดอ้ยา่งเสร ีเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทนุทีแ่ทจ้รงิของผูค้า้กา๊ซ 
หงุตม้ ซึง่การเปลีย่นแปลงดงักลา่วจะทำาใหร้ปูแบบในการดำาเนนิธรุกจิเปลีย่นไปจากเดมิทีเ่ปน็การแขง่ขนักนั 
ดว้ยคณุภาพและการบรกิารมาเปน็การแขง่ขนักนัดว้ยราคา ซึง่อาจมผีลกระทบมายงัผลประกอบการของบรษิทั 

ในอนาคต
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำากัด (มหาชน)

  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบดลุรวมของบรษิทั สยามแกส๊ แอนด ์ปโิตรเคมคีลัส ์จำากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 

และงบดลุเฉพาะกจิการของบรษิทัสยามแกส๊ แอนด ์ปโิตรเคมคีลัส ์จำากดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 และ 

2551 งบกำาไรขาดทนุรวม งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้รวมและงบกระแสเงนิสดรวม และงบกำาไรขาดทนุ  

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้ และงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสำาหรบัปสีิน้สดุวนัเดยีวกนัของแตล่ะป ี 

ซึง่ผูบ้รหิารของกจิการเปน็ผูร้บัผดิชอบตอ่ความถกูตอ้งและครบถว้นของขอ้มลูในงบการเงนิเหลา่นี ้สว่นขา้พเจา้เปน็ 

ผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

  ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป ซึง่กำาหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผน 

และปฏบิตังิานเพือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่มัน่อยา่งมเีหตผุลวา่ งบการเงนิแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำาคญั 

หรอืไม ่การตรวจสอบรวมถงึการใชว้ธิกีารทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทัง้ทีเ่ปน็จำานวนเงนิและการเปดิเผยขอ้มลู

ในงบการเงนิ การประเมนิความเหมาะสมของหลกัการบญัชทีีก่จิการใชแ้ละประมาณการเกีย่วกบัรายการทางการเงนิ 

ทีเ่ปน็สาระสำาคญั ซึง่ผูบ้รหิารเปน็ผูจ้ดัทำาขึน้ ตลอดจนการประเมนิถงึความเหมาะสมของการแสดงรายการที ่

นำาเสนอในงบการเงนิโดยรวม ขา้พเจา้เชือ่วา่การตรวจสอบดงักลา่วใหข้อ้สรปุทีเ่ปน็เกณฑอ์ยา่งเหมาะสมในการแสดง 

ความเห็นของข้าพเจ้า

  ขา้พเจา้เหน็วา่ งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการขา้งตน้นี ้แสดงฐานะการเงนิของบรษิทั สยามแกส๊ 

แอนด ์ปโิตรเคมคีลัส ์จำากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย และของบรษิทั สยามแกส๊ แอนด ์ปโิตรเคมคีลัส ์จำากดั (มหาชน) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 ผลการดำาเนนิงาน และกระแสเงนิสดสำาหรบัปสีิน้สดุวนัเดยีวกนัของแตล่ะป ี 

โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

   มนตรี  พาณิชกุล

กรุงเทพมหานคร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3461

   บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553



101รายงานประจำาปี 2552

บริษัท	สยามแก๊ส	แอนด์	ปิโตรเคมีคัลส	์จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
งบดุล

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	2551
หน่วย	:	บาท

	 	 หมายเหตุ	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

   ณ	วันที่	 ณ	วันที่	 ณ	วันที่	 ณ	วันที่	 	

	 	 31	ธันวาคม	2552	 31	ธันวาคม	2551	 31	ธันวาคม	2552	 31	ธันวาคม	2551

         สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   1,331,089,140  737,525,823  311,217,065  174,843,755

 เงินลงทุนชั่วคราว    10,110,800  15,144,974  -  10,000,000

 ลูกหนี้การค้า - สุทธิ   4  1,021,004,688  925,851,430  355,465,546  298,897,654

 ลูกหนี้การค้าบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  5, 30.1  1,167,242  1,440,668  10,645,289  9,198,925

 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยที่ถึง

  กำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี  30.1  -  -  100,000,000  -

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย  30.1  -  -  -  10,000,000

 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ  6  392,303,621  414,906,261  96,490,542  88,007,635

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  7  169,851,606  107,404,074  112,559,379  17,414,801

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   2,925,527,097  2,202,273,230  986,377,821  608,362,770

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 เงินลงทุนระยะยาว    200,000  200,000  -  -

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย  8  -  -  2,726,163,608  2,524,623,608

 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย  30.1  -  -  115,000,000  100,000,000

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  9  5,251,690,534  4,657,163,257  2,402,995,482  2,019,531,426

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย  10  50,500,135  50,500,135  -  -

 เครื่องหมายการค้า - สุทธิ  11  532,950,000  532,950,000  -  -

 ค่าความนิยม - สุทธิ   12  513,195,848  513,195,848  -  -

 ค่าสิทธิการเช่า - สุทธิ  13  18,289,570  20,793,930  9,024,511  10,166,062

 ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ  14  6,730,370  6,642,780  76,012  85,235

 เงินมัดจำาค่าซื้อเงินลงทุน  15  165,520,625  -  -  -

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  16  41,157,036  15,750,850  27,849,214  8,663,634

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   6,580,234,118  5,797,196,800  5,281,108,827  4,663,069,965

รวมสินทรัพย	์	 	 	 9,505,761,215		 7,999,470,030		 6,267,486,648		 5,271,432,735



102 รายงานประจำาปี 2552

บริษัท	สยามแก๊ส	แอนด	์ปิโตรเคมีคัลส	์จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
งบดุล		(ต่อ)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	2551
หน่วย	:	บาท

	 	 หมายเหตุ	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

   ณ	วันที่	 ณ	วันที่	 ณ	วันที่	 ณ	วันที่	 	

	 	 31	ธันวาคม	2552	 31	ธันวาคม	2551	 31	ธันวาคม	2552	 31	ธันวาคม	2551

      	 	 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

	 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

	 จากสถาบันการเงิน		 	 17		 	 20,000,000	 	22,784,254		 -		 -

	 เจ้าหนี้การค้า		 	 	 	 1,047,861,763		 970,113,133		 516,345,484		 503,180,870

	 เจ้าหนี้การค้าบริษัทย่อย		 30.1			 -		 -		 28,911,254		 36,569,987

	 ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงกำาหนดชำาระภายในหน่ึงปี		 18		 	 186,058,664		 13,666,660		 120,000,000		 -

	 ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่

	 	 ถึงกำาหนดชำาระในหนึ่งปี		 19		 	 66,025		 158,460		 -		 -

	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย		 30.1			 -		 -		 -		 20,000,000

	 เจ้าหนี้อื่น		 	 	 	 54,021,027		 86,530,276		 19,941,810		 19,585,361

	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น		 	 20		 	 414,397,633		 370,303,541		 158,835,494		 187,950,155

	 	 รวมหนี้สินหมุนเวียน		 	 	 1,722,405,112		 1,463,556,324		 844,034,042		 767,286,373

หนี้สินไม่หมุนเวียน

	 เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย		 30.1	 		 -		 -		 825,000,000		 1,218,000,000

	 เงินกู้ยืมระยะยาว		 	 18		 	 747,736,549		 161,666,675		 390,000,000		 -

	 หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน		 19		 	 -		 66,025		 -		 -

	 ดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน		 	 	 -		 6,807,554	 	-	 	-

	 เจ้าหนี้เงินมัดจำาค่าถังแก๊ส		 21		 	 2,254,069,677		 2,150,541,146		 258,155,078		 213,863,729

	 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น			 	 	 5,513,645		 10,819,815		 2,038,198		 2,001,199

	 	 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		 	 	 3,007,319,871		 2,329,901,215		 1,475,193,276		 1,433,864,928

	 รวมหนี้สิน		 	 	 	 4,729,724,983		 3,793,457,539		 2,319,227,318		 2,201,151,301

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



103รายงานประจำาปี 2552

บริษัท	สยามแก๊ส	แอนด์	ปิโตรเคมีคัลส	์จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
งบดุล		(ต่อ)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	2551
หน่วย	:	พันบาท

	 	 หมายเหตุ	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

   ณ	วันที่	 ณ	วันที่	 ณ	วันที่	 ณ	วันที่	 	

	 	 31	ธันวาคม	2552	 31	ธันวาคม	2551	 31	ธันวาคม	2552	 31	ธันวาคม	2551

	 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	(ต่อ)	

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น			 	 22

	 ทุนจดทะเบียน

	 	 หุ้นสามัญ	950,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท		 	 950,000,000		 950,000,000		 950,000,000		 950,000,000

	 ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว

	 	 หุ้นสามัญ	950,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท

	 ชำาระครบแล้ว		 	 	 950,000,000		 950,000,000		 950,000,000		 950,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		 	 22		 1,874,481,829		 1,874,481,829		 1,874,481,829		 1,874,481,829

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน		 	 310,443,917		 270,080,940		 281,220,466		 270,080,940

ผลต่างจากการซื้อสินทรัพย์จากการรวมกิจการ

	 ภายใต้กลุ่มกิจการเดียวกัน		 	 (660,734,022)		 (660,734,022)		 (660,734,022)		 (660,734,022)

ผลต่างจากการรวมส่วนได้เสียจากการรวมกิจการ

	 ภายใต้กลุ่มกิจการเดียวกัน		 	 22,582,995		 22,582,995		 -		 -

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน		 	 (2,950,397)		 -	 	-	 	-

กำาไรสะสม

	 จัดสรรแล้ว

	 สำารองตามกฎหมาย			 25		 116,864,254		 38,850,866		 116,864,254		 38,850,866

	 สำารองหุ้นทุนซื้อคืน		 	 26		 272,143,445		 -		 272,143,445		 -

	 ยังไม่ได้จัดสรร		 	 	 2,081,717,838		 1,602,682,622		 1,386,426,803		 597,601,821

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		 	 4,964,549,859		 4,097,945,230		 4,220,402,775		 3,070,281,434

หุ้นทุนซื้อคืน		 	 27		 (272,143,445)		 -		 (272,143,445)		 -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	-	สุทธิ		 	 4,692,406,414		 4,097,945,230		 3,948,259,330		 3,070,281,434

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย		 	 	 83,629,818		 108,067,261	 	-		 -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 	 	4,776,036,232		 4,206,012,491		 3,948,259,330		 3,070,281,434

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		 	 9,505,761,215		 7,999,470,030		 6,267,486,648		 5,271,432,735

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



104 รายงานประจำาปี 2552

บริษัท	สยามแก๊ส	แอนด์	ปิโตรเคมีคัลส	์จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
งบกำาไรขาดทุน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	2551
หน่วย	:	บาท

	 	 หมายเหตุ	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2552	 2551	 2552	 2551

      รายได้

	 รายได้จากการขาย		 	 	 18,669,886,049		 19,411,382,862		 10,112,648,402		 10,794,911,413

	 รายได้ค่าขนส่ง		 	 	 629,995,736		 613,173,666		 122,645,702		 146,517,634

	 รายได้ค่าบริการ		 	 	 33,441,855		 35,925,039		 69,746,759		 75,567,823

	 รายได้เงินปันผลรับ		 	 	 -		 -		 993,382,130		 -

	 รายได้อื่น		 	 	 121,976,105		 105,881,365		 52,540,223		 41,856,130

	 	 รวมรายได้		 	 	 19,455,299,745		 20,166,362,932		 11,350,963,216		 11,058,853,000

ค่าใช้จ่าย

	 ต้นทุนขายและบริการ		 	 17,122,007,437		 18,058,676,168		 9,315,636,800		 9,926,144,257

	 ค่าใช้จ่ายในการขาย			 	 30,460,657		 29,116,747		 20,980,959		 19,649,288

	 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		 	 438,916,008		 419,620,814		 192,417,241		 160,496,053

	 ค่าตอบแทนผู้บริหาร			 	 29,414,698		 24,229,871		 17,819,012		 16,717,489

	 	 รวมค่าใช้จ่าย		 	 	 17,620,798,800		 18,531,643,600		 9,546,854,012		 10,123,007,087

กำาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้		 	 1,834,500,945		 1,634,719,332		 1,804,109,204		 935,845,913

ต้นทุนทางการเงิน		 	 	 43,629,436		 62,195,550		 27,620,593		 68,997,125

ภาษีเงินได้		 	 	 	 560,712,963		 479,989,738		 216,220,846		 236,726,069

กำาไรสุทธิ		 	 	 	 1,230,158,546		 1,092,534,044		 1,560,267,765		 630,122,719

การแบ่งกำาไร	(ขาดทุน)

	 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		 	 1,254,595,989		 1,095,170,835		 1,560,267,765		 630,122,719

	 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย		 	 (24,437,443)		 (2,636,791)	 	-	 	-

	 	 	 	 	 1,230,158,546		 1,092,534,044		 1,560,267,765		 630,122,719

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(บาท)		 23		 1.34		 1.30		 1.66		 0.75

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก	(หุ้น)	 22		 937,552,662		 841,835,616		 937,552,662		 841,835,616

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



105
รายงาน

ป
ระจำาป

ี 2552

บริษัท	สยามแก๊ส	แอนด	์ปิโตรเคมีคัลส	์จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	2552	และ	2551
งบการเงินรวม

หน่วย	:	บาท
	 	 ทุนเรือนหุ้น	 ส่วนเกินมูลค่า	 ส่วนเกินทุน	 ผลต่างจากการ	 ผลต่าง	 ผลต่าง	 	 กำาไรสะสม	 	 หุ้นทุน	 รวมส่วนของ	 		ส่วนของ

	 หมายเหตุ	 ที่ออก	 หุ้นสามัญ	 จากการ	 ซื้อสินทรัพย์	 จากการรวม	 จากการ	 จัดสรรแล้ว	 สำารองหุ้นทุน	 ยังไม่ได้จัดสรร	 ซื้อคืน	 ผู้ถือหุ้นของ	 ผู้ถือหุ้น	 รวม

	 	 และชำาระแล้ว	 	 ตีราคาที่ดิน	 จากกิจการ	 ส่วนได้เสีย	 แปลงค่า	 สำารอง	 ซื้อคืน	 	 	 บริษัทใหญ่	 ส่วนน้อย

	 	 	 	 	 ภายใต้กลุ่ม	 จากการ	 งบการเงิน	 ตามกฏหมาย	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 กิจการเดียวกัน	 รวมกิจการ

	 	 	 	 	 	 ภายใต้กลุ่ม

	 	 	 	 	 	 กิจการเดียวกัน

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2550		 	 670,000,000		 -		 2	70,080,940		 (660,734,022)		 2	2,582,995		 -		 7	,344,730		 -	 	681,517,923		 -		 990,792,566		 -		 990,792,566

ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำาระแล้ว		 	 	 280,000,000		 -		 -	 	-		 -		 -		 -		 -		 -		 -		 280,000,000		 -		 280,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		 	 	 -		 1,874,481,829		 -		 -		 -		 -		 -		 -		 -	 -		 1,874,481,829		 -		 1,874,481,829

สำารองตามกฎหมาย		 	 25		 -		 -		 -		 -		 -		 -		 3	1,506,136		 -		 (31,506,136)		 -	 	-		 -		 -

เงินปันผลจ่าย		 	 	 24		 -		 -		 -		 -		 -		 -		 -		 -		 (142,500,000)		 -		 (142,500,000)		 -	 	(142,500,000)

กำาไรสุทธิ		 	 	 -		 -		 -		 -		 -		 -		 -		 -		 -	 1,095,170,835		 -		 1,095,170,835		 (2,636,791)		 1,092,534,044

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย		 	 	 -		 -		 -		 -		 -		 -		 -		 -		 -		 -		 -		 110,704,052		 110,704,052

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2551		 	 950,000,000		 1,874,481,829		 270,080,940		 (660,734,022)	 22,582,995		 -		 38,850,866		 -		 1,602,682,622		 -		 4,097,945,230		 108,067,261		 4,206,012,491

ส่วนเกินจากการตีราคาที่ดิน		 	 	 -		 -		 40,362,977	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	40,362,977	 	-	 	40,362,977

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน		 	 	 -		 -		 -		 -		 -		 (2,950,397)		 -		 -		 -		 -	 	(2,950,397)		 -	 	(2,950,397)

สำารองตามกฎหมาย		 	 25	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	78,013,388		 -		 (78,013,388)		 -		 -		 -	 	-

สำารองหุ้นทุนซื้อคืน		 	 26		 -		 -		 -		 -		 -		 -		 -		 272,143,445		 (272,143,445)		 -		 -		 -		 -

เงินปันผลจ่าย		 	 	 24	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	(425,403,940)		 -		 (425,403,940)		 -		 (425,403,940)

หุ้นทุนซื้อคืน		 	 	 27		 -		 -		 -		 -		 -		 -		 -		 -		 -		 (272,143,445)	 	(272,143,445)		 -		 (272,143,445)

กำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิ		 	 	 -		 -		 -		 -		 -		 -		 -		 -		 1,254,595,989	 	-	 	1,254,595,989		 (24,437,443)	 	1,230,158,546

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552		 	 950,000,000		 1,874,481,829		 310,443,917		 (660,734,022)		 22,582,995		 (2,950,397)		 116,864,254		 272,143,445		 2,081,717,838		 (272,143,445)		 4,692,406,414		 83,629,818		 4,776,036,232	
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บริษัท	สยามแก๊ส	แอนด์	ปิโตรเคมีคัลส	์จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	2552	และ	2551
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย	:	บาท
	 	 ทุนเรือนหุ้น	 ส่วนเกินมูลค่า	 ส่วนเกินทุน	 ผลต่างจากการ	 	 กำาไรสะสม	 	 หุ้นทุน	 รวม	 
	 หมายเหตุ	 ที่ออก	 หุ้นสามัญ	 จากการ	 ซื้อสินทรัพย์	 จัดสรรแล้ว	 สำารองหุ้นทุน	 ยังไม่ได้จัดสรร	 ซื้อคืน	 ส่วนของเจ้าของ	 
	 	 และชำาระแล้ว	 	 ตีราคาที่ดิน	 จากกิจการ	 สำารองตามกฏหมาย	 ซื้อคืน	 	
	 	 	 	 	 ภายใต้กลุ่ม	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 กิจการเดียวกัน  

      

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2550		 	 670,000,000		 -		 270,080,940		 (660,734,022)		 7,344,730		 -		 141,485,238		 -		 428,176,886

ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำาระแล้ว		 	 280,000,000		 -		 -		 -		 -		 -		 -		 -		 280,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		 	 -		 1,874,481,829		 -		 -		 -		 -		 -		 -		 1,874,481,829

สำารองตามกฎหมาย		 25	 	-		 -		 -		 -		 31,506,136		 -		 (31,506,136)		 -		 -

เงินปันผลจ่าย		 24		 -		 -		 -		 -		 -		 -	 	(142,500,000)		 -		 (142,500,000)

กำาไรสุทธิ		 	 -		 -		 -		 -		 -		 -	 	630,122,719		 -	 	630,122,719

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2551		 	 950,000,000		 1,874,481,829		 270,080,940		 (660,734,022)		 38,850,866	 	-		 597,601,821		 -		 3,070,281,434

ส่วนเกินจากการตีราคาที่ดิน		 	 -		 -		 11,139,526		 -		 -		 -		 -		 -		 11,139,526

สำารองตามกฎหมาย		 25		 -		 -		 -		 -		 78,013,388		 -		 (78,013,388)		 -		 -

สำารองหุ้นทุนซื้อคืน		 26		 -		 -		 -		 -		 -		 272,143,445		 (272,143,445)		 -		 -

เงินปันผลจ่าย		 24		 -		 -		 -		 -		 -		 -		 (421,285,950)		 -		 (421,285,950)

หุ้นทุนซื้อคืน		 27	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-		 (272,143,445)		 (	272,143,445)

กำาไรสุทธิ		 	 -		 -		 -		 -		 -		 -		 1,560,267,765		 -		 1,560,267,765

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2552		 	 950,000,000		 1	,874,481,829		 281,220,466		 (660,734,022)		 116,864,254		 272,143,445		 1,386,426,803		 (272,143,445)	 	3,948,259,330

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท	สยามแก๊ส	แอนด์	ปิโตรเคมีคัลส	์จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
งบกำาไรขาดทุน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2550	-	2552
หน่วย	:	บาท

	 	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2552	 2551	 2552	 2551	 	

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กำาไรสุทธิก่อนภาษีเงินได ้  1,790,871,509  1,572,523,782   1,776,488,611   866,848,788 

ปรับปรุงด้วย : 

 ค่าเสื่อมราคา - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 415,902,704  369,165,687 50,322,951  42,233,363 

 ค่าตัดจำาหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 966,770  470,815 49,123  68,880 

 หนี้สงสัยจะสูญ (รายการโอนกลับ) 727,522  8,954,305  (547,126) (56,271)

 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  18,387,401  38,855,075  12,584,152  58,311,801 

 ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 1,584,771  1,198,157  -       -     

 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี  -       2,658,846  -       -     

 (กำาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น (415,531) 816,499   356,900   -     

 กำาไรจากการจำาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ (667,913) (2,426,264) (30,170) (4,209,956)

 ขาดทุนจากการตัดจำาหน่ายอุปกรณ ์ 2,466,594  2,140,562  54,501  -     

 กำาไรจากการตีราคาที่ดิน (20,740,370) -       (21,090,370) -     

 รายได้อื่น   -      (19,464,030) -       -     

 สิทธิการเช่าตัดบัญชี  2,504,360  3,253,558  1,141,551  442,627 

 ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย   -        299,042   -       -     

 เงินปันผลรับ  -       - (993,382,130) -     

   2,211,587,817 1,978,446,034 825,947,993 963,639,232

 ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง (96,320,544) 33,731,029  (56,436,444) 55,636,922 

 ลูกหนี้การค้าบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 273,426  (153,400) (1,446,364) (1,897,604)

 สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง 21,017,869  (155,663,816) (8,482,907) (30,243,216)

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (40,133,885) (7,542,440) (69,832,011) (7,304,638)

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (27,865,296) 8,554,555  (19,185,580) 10,501,087 

 เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง) 78,455,692 43,262,299  13,147,695  (7,028,033)

 เจ้าหนี้การค้าบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง) 230,139  (8,003,655)  (7,658,733) 3,443,921 

 เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น  750,265  45,067,581  146,942  5,842,576 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) (19,652,690) (3,059,034) (4,100,405) 12,049,060 

 เงินมัดจำาค่าถังแก๊สเพิ่มขึ้น 103,528,532  95,626,695  44,291,348  41,982,314 

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) (5,306,171) 2,404,788  37,000  651,000 

เงินสดรับจากการดำาเนินงาน   2,226,565,154  2,032,670,636  716,428,534  1,047,272,621 

จ่ายดอกเบี้ย   (33,494,011) (43,677,359) (44,521,762) (42,674,620)

จ่ายภาษีเงินได้  (517,679,446) (389,473,412) (238,309,814) (179,277,754)

 เงินสดสุทธิได้มาจากการดำาเนินงาน 1,675,391,697  1,599,519,865  433,596,958  825,320,247
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บริษัท	สยามแก๊ส	แอนด์	ปิโตรเคมีคัลส	์จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด			(ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551
หน่วย	:	บาท

	 	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2552	 2551	 2552	 2551	 	

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

 เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง 5,034,174  (10,214,974) 10,000,000  (10,000,000)

 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย -       (298,623,384) (201,540,000) (352,232,930)

 รับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย -       58,599,182  -       58,599,182 

       เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -       80,000,000  183,130,967  -      

 เงินสดจ่ายเพ่ือเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อยและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน - (80,000,000) (183,130,967) (10,000,000)

       เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย  -       -       (105,000,000) (100,000,000)

 จ่ายเงินมัดจำาค่าซื้อเงินลงทุน (165,520,625) -       -       -

 เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (959,736,023) (1,639,069,313) (378,942,838) (1,245,597,523)

 เงินสดจ่ายสำาหรับต้นทุนเพื่อการกู้ยืม  (21,095,137) -       (21,095,137) -      

 เงินสดจ่ายซื้อค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์  (680,360) (404,750) (39,900) -

 เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,380,738  3,610,745  2,441,492  10,397,280 

 เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า -       (6,500,000) -       (6,500,000)

 เงินปันผลรับ  -        -       993,382,130  -

 เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,137,617,233) (1,892,602,494) 299,205,747  (1,655,333,991)
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บริษัท	สยามแก๊ส	แอนด์	ปิโตรเคมีคัลส	์จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด			(ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551
หน่วย	:	บาท

	 	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2552	 2551	 2552	 2551	 	

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (2,784,254) (2,105,648) -       -      

 จ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย  -        -       (20,000,000) -      

 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย -  -  -  20,000,000 

 จ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -  (600,000,000) (1,218,000,000) (798,500,000)

 จ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมจากกรรมการ - (64,200) - -      

 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย  -  - 825,000,000 395,000,000 

 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 873,930,000 600,000,000 600,000,000 600,000,000 

 จ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว  (115,468,122)  (1,518,321,665) (90,000,000) (1,432,500,000)

 เงินสดรับจากการออกหุ้น  - 280,000,000 -  280,000,000 

 เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  -   1,874,481,829  -   1,874,481,829 

 จ่ายชำาระหนี้สินภายใต้สัญญาการเงินระยะยาว  (158,460) (3,796,980) - -      

 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนคืน  (272,143,445) - (272,143,445) -      

 จ่ายเงินปันผล  (425,403,940) (142,500,000) (421,285,950) (142,500,000)

 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 57,971,779 487,693,336  (596,429,395) 795,981,829 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (2,950,397) -  -  -      

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 767,471  -   -      -      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 593,563,317  194,610,707  136,373,310  (34,031,915)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 737,525,823 542,915,116 174,843,755 208,875,670 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันสิ้นปี	 1,331,089,140		 737,525,823	 311,217,065		 174,843,755	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้   
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บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

1.  ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อย

   บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเปน็บรษิทัจำากดัภายใตป้ระมวลกฎหมายแพง่และพาณชิยเ์มือ่วนัที ่17 มกราคม 2544  
  และไดด้ำาเนนิการจดทะเบยีนแปรสภาพเปน็บรษิทั มหาชน จำากดั กบักรมพฒันาธรุกจิการคา้ เมือ่วนัที ่30 
  พฤศจิกายน 2548 โดยมีสำานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 498/997 - 999 ถนนดำารงรักษ์ แขวงคลองมหานาค  
  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร บริษัทได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำามันตามมาตรา 7  
  แหง่พระราชบญัญตักิารคา้น้ำามนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 โดยมวีตัถปุระสงคห์ลกัในการดำาเนนิการคา้กา๊ซ 
  ปิโตรเลียมเหลว (LPG) และให้บริการขนส่งทั้งทางบกและทางเรือ

   บรษิทั ยนูคิแกส๊ แอนด ์ปโิตรเคมคิลัส ์จำากดั (มหาชน) ซึง่เปน็บรษิทัยอ่ยทางตรงจดทะเบยีนเปน็ 
  บริษัทจำากัดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2552 และได้ดำาเนินการ 
  จดทะเบยีนแปรสภาพเปน็บรษิทั มหาชน จำากดั กบักรมพฒันาธรุกจิการคา้ เมือ่วนัที ่26 พฤษภาคม 2537  
  โดยมีสำานักงานใหญ่ต้ังอยู่เลขท่ี 488 ถนนดำารงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 
  บริษัทมีวัตถุประสงค์หลักในการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

   บรษิทั ลคักีแ้ครร์เิออร ์จำากดั ซึง่เปน็บรษิทัยอ่ยทางตรงจดัตัง้ขึน้ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิยแ์หง่ 
  ประเทศไทยเม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2534 โดยมีสำานักงานใหญ่ต้ังอยู่เลขท่ี 498/996 ถนนดำารงรักษ์ แขวงคลองมหานาค 
  เขตปอ้มปราบศตัรพูา่ย กรงุเทพมหานคร บรษิทัมวีตัถปุระสงคห์ลกัในการดำาเนนิธรุกจิขนสง่ทางบกเกีย่วกบั 
  การรับขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและก๊าซปิโตรเลียมเหลว

   บรษิทั สยาม ควอลติี ้สตลี จำากดั ซึง่เปน็บรษิทัยอ่ยทางตรงจดัตัง้ขึน้ตามประมวลกฎหมายแพ่ง 
  และพาณชิยแ์หง่ประเทศไทยเมือ่วนัที ่27 มถินุายน 2551 โดยมสีำานกังานใหญต่ัง้อยูเ่ลขที ่1 ถนนสามวา  
  แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัทมีวัตถุประสงค์หลักเก่ียวกับการผลิตและบริการซ่อมถังบรรจุแก๊ส

   บริษัท สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางตรงจัดตั้งขึ้นตามประมวล 
  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2547 โดยมีสำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ 
  เลขที ่88 หมูท่ี ่8 ตำาบลหนองละลอก อำาเภอบา้นคา่ย จงัหวดัระยอง บรษิทัมวีตัถปุระสงคห์ลกัเกีย่วกบัการ 
  ผลิตแอลกอฮอล์เพื่อการส่งออกและจำาหน่ายในประเทศ

   บริษัท สยามแก๊ส ฮ่องกง จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางตรง จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในเขตบริหาร 
  พเิศษฮอ่งกงแหง่สาธารณรฐัประชาชนจนี เมือ่วนัที ่20 สงิหาคม 2552โดยมสีำานกังานจดทะเบยีนตัง้อยูท่ี ่ 
  room 1206-7, 12/F New Victory House 93-103 Wing Lok Street Central, Hong Kong บริษัทมี 
  วัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับโฮลดิ้งและค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

   บริษัท ลัคกี้มารีน จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมจัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและ 
  พาณิชย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2529 โดยมีสำานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 498/996 
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  ถนนดำารงรกัษ ์แขวงคลองมหานาค เขตปอ้มปราบศตัรพูา่ย กรงุเทพมหานคร บรษิทัดำาเนนิธรุกจิหลกั 
  เกี่ยวกับการรับขนส่งกาซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และน้ำามันโดยทางเรือ

   บริษัท ยูนิค มารีน จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมจัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและ 
  พาณชิยแ์หง่ประเทศไทยเมือ่วนัที ่9 พฤศจกิายน 2537 โดยมสีำานกังานใหญต่ัง้อยูเ่ลขที ่488 ถนนดำารงรกัษ ์ 
  แขวงคลองมหานาค เขตปอ้มปราบศตัรพูา่ย กรงุเทพมหานคร บรษิทัมวีตัถปุระสงคห์ลกัในการดำาเนนิธรุกจิ 
  บริการเดินเรือขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

   บรษิทั เคมคิลัสแ์กส๊ ขนสง่ จำากดั ซึง่เปน็บรษิทัยอ่ยทางออ้มจดัตัง้ขึน้ตามประมวลกฎหมายแพง่และ 
  พาณชิยแ์หง่ประเทศไทยเมือ่วนัที ่11 ธนัวาคม 2535 โดยมสีำานกังานใหญต่ัง้อยูเ่ลขที ่488 ถนนดำารงรกัษ ์
  แขวงคลองมหานาค เขตปอ้มปราบศตัรพูา่ย กรงุเทพมหานคร บรษิทัมวีตัถปุระสงคห์ลกัในการดำาเนนิธรุกจิ 
  ให้บริการขนส่งทางบก รับขนส่งผลิตภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และปิโตรเคมี

   บรษิทั ยนูคิแกส๊ แครร์เิออร ์จำากดั ซึง่เปน็บรษิทัยอ่ยทางออ้มจดัตัง้ขึน้ตามประมวลกฎหมายแพง่และ 
  พาณชิยแ์หง่ประเทศไทยเมือ่วนัที ่2 ธนัวาคม 2545 โดยมสีำานกังานใหญต่ัง้อยูเ่ลขที ่488 ถนนดำารงรกัษ ์
  แขวงคลองมหานาค เขตปอ้มปราบศตัรพูา่ย กรงุเทพมหานคร บรษิทัมวีตัถปุระสงคห์ลกัในการดำาเนนิธรุกจิ 
  เกี่ยวกับการให้บริการขนส่ง

   บรษิทั ยนูคิแกส๊เทรดดิง้ จำากดั ซึง่เปน็บรษิทัยอ่ยทางออ้มจดัตัง้ขึน้ตามประมวลกฎหมายแพง่และ 
  พาณชิยแ์หง่ประเทศไทยเมือ่วนัที ่6 สงิหาคม 2536 โดยมสีำานกังานใหญต่ัง้อยูเ่ลขที ่488 ถนนดำารงรกัษ ์
  แขวงคลองมหานาค เขตปอ้มปราบศตัรพูา่ย กรงุเทพมหานคร บรษิทัมวีตัถปุระสงคห์ลกัในการดำาเนนิธรุกจิ 
  เกี่ยวกับการให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและให้บริการด้านการบริหารงาน

   บรษิทั ยนูคิแกส๊ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จำากดั ซึง่เปน็บรษิทัยอ่ยทางออ้มจดัตัง้ขึน้ตามประมวลกฎหมายแพง่ 
  และพาณิชย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2544 โดยมีสำานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 488 
  ถนนดำารงรกัษ ์แขวงคลองมหานาค เขตปอ้มปราบศตัรพูา่ย กรงุเทพมหานคร บรษิทัมวีตัถปุระสงคห์ลกั 
  ในการดำาเนินธุรกิจบริการเดินเรือขนส่งสินค้า

2.  เกณฑ์การนำาเสนองบการเงินและนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

  2.1 งบการเงนิของบรษิทัไดจ้ดัทำาขึน้ตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยลงวนัที ่22  
   มกราคม 2544 เรือ่งการจดัทำาและสง่งบการเงนิและรายการเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลดำาเนนิงาน 
   ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 
   
   สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพฉบับที่ 12/2552 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2552  
   เกีย่วกบัการจดัเลขระบฉุบบัมาตรฐานบญัชไีทยใหต้รงตามมาตรฐานการบญัชรีะหวา่งประเทศ ดงันัน้ 
   มาตรฐานการบญัชทีีอ่า้งองิในงบการเงนินี ้จงึใชเ้ลขระบฉุบบัมาตรฐานใหมต่ามประกาศดงักลา่วแลว้
   
   เพือ่ความสะดวกของผูอ้า่นงบการเงนิ บรษิทัไดจ้ดัทำางบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษขึน้จากงบการเงนิ 
   ตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยนี ้ซึง่ไดน้ำาเสนอเพือ่วตัถปุระสงคข์องการรายงานทางการเงนิเพือ่ใช ้
   ในประเทศ
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  2.2  มาตรฐานการบัญชีที่ประกาศแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปี 2552 
   
   สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกประกาศสภาวชิาชพีบญัชฉีบบัที ่16/2552 ลงวนัที ่21 พฤษภาคม 2552 
   เกีย่วกบัมาตรฐานการบญัชใีหม ่และมาตรฐานการบญัชซีึง่ไดม้กีารปรบัปรงุใหมด่งัตอ่ไปนีซ้ึง่ได ้
   ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปี 2552

        มาตรฐานการบัญช ี  วันที่มีผลบังคับใช้

   แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2550)       1 มกราคม 2554
   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20  การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ 1 มกราคม 2555
       การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ  1 มกราคม 2554
   (ปรับปรุง 2550)  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ฉบับที่ 47 เดิม)
   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน   1 มกราคม 2554

   ผู้บริหารของบริษัทคาดว่าจะนำามาตรฐานการบัญชีข้างต้นมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินรวม 
   และงบการเงนิเฉพาะกจิการเมือ่มาตรฐานดงักลา่วมผีลบงัคบัใช ้และคาดวา่การนำามาตรฐานการ 
   บญัชเีหลา่นีม้าถอืปฏบิตัจิะไมม่ผีลกระทบอยา่งเปน็สาระสำาคญัตอ่งบการเงนิรวมและงบการเงนิ 
   เฉพาะกิจการในงวดที่เริ่มถือปฏิบัติ



113รายงานประจำาปี 2552

 2.3  งบการเงินรวมได้รวมรายการบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยโดยได้ตัดรายการค้าและยอดคงเหลือ
  ที่มีสาระสำาคัญระหว่างกัน เงินลงทุนในบริษัทย่อย และทุนเรือนหุ้นของบริษัทย่อยแล้ว

บริษัทย่อยซึ่งแสดงอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดังต่อไปนี้

 ชื่อบริษัท  ประเภทธุรกิจ  อัตราการถือหุ้นร้อยละ

 ณ วันที่  ณ วันที่

 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยทางตรง

บริษัท ยูนิคแก๊ส  ธุรกิจจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 99.59  99.59

แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน)  และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 

 บริษัท ลัคกี้แคร์ริเออร์ จำากัด  ธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า  99.99  99.99

บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตีล จำากัด  ธุรกิจผลิตและจำาหน่ายถัง บรรจุก๊าซ LPG 99.99  99.99

 บริษัท สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จำากัด ธุรกิจผลิตเอทานอล  70.00  70.00

บริษัท สยามแก๊ส ฮ่องกง จำากัด  ธุรกิจโฮลดิ้ง และค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 100.00  -

  

บริษัทย่อยทางอ้อม

(ถือหุ้นโดยบริษัทยูนิคแก๊ส แอนด์

ปิโตรเคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท ยูนิคแก๊สเทรดดิ้ง จำากัด  ให้บริการขนส่ง และบริการด้านการบริหารงาน 99.99  99.99

 บริษัท เคมิคัลส์แก๊ส ขนส่ง จำากัด  ให้บริการขนส่ง  99.99  99.99

บริษัท ยูนิคมารีน จำากัด  ให้บริการขนส่ง  99.99  99.99

บริษัท ยูนิคแก๊ส อินเตอร์ เนชั่นแนล จำากัด ให้บริการขนส่ง  99.99  99.99

 บริษัท ยูนิคแก๊ส แคริเออร์ จำากัด  ให้บริการขนส่ง  99.94  99.94

บริษัทย่อยทางอ้อม

(ถือหุ้นโดยบริษัท ลัคกี้ 

 แคร์ริเออร์ จำากัด)

บริษัท ลัคกี้มารีน จำากัด  ให้บริการขนส่ง  99.99  99.99
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2.4.  นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
 นโยบายการบัญชีที่สำาคัญมีดังต่อไปนี้
 2.4.1  การรับรู้รายได้
  -  รายไดจ้ากการขายรบัรูเ้มือ่สง่มอบสนิคา้มกีารโอนความเสีย่งและผลตอบแทนทีเ่ปน็สาระ 

  สำาคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว
  -  รายได้ค่าเช่ารับรู้ตามระยะเวลาของสัญญาเช่า
  -  รายได้ค่าขนส่งจะถือเป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว
  -  ดอกเบี้ยรับรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
 
 2.4.2  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
  เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดไดแ้กเ่งนิสดในมอืและเงนิฝากทกุประเภทกบัสถาบนัการเงนิ 

 ทีม่กีำาหนดระยะเวลาสามเดอืนหรอืนอ้ยกวา่ ซึง่ไมร่วมเงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระผกูพนัและ 
 เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง

 2.4.3  เงินลงทุนชั่วคราว
  เงนิลงทนุชัว่คราวเปน็เงนิฝากประจำากบัสถาบนัการเงนิ ทีม่กีำาหนดระยะเวลาเกนิสามเดอืน 

 แต่ไม่เกินหนึ่งปี
  
 2.4.4  ลูกหนี้การค้า
  ลกูหนีก้ารคา้แสดงในราคาทนุสทุธจิากคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู บรษิทัตัง้คา่เผือ่หนีส้งสยั 

 จะสญูจากลกูหนีท้ีค่าดวา่จะเรยีกเกบ็เงนิไมไ่ดโ้ดยพจิารณาและวเิคราะหส์ถานะของลกูหนี ้
 แต่ละรายประกอบ

 2.4.5  สินค้าคงเหลือ
  สนิคา้คงเหลอื ประเภทปโิตรเคมแีละสนิคา้ระหวา่งทาง บนัทกึตามราคาทนุโดยวธิถีวัเฉลีย่หรอื 

 มลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แตอ่ยา่งใดจะต่ำากวา่ มลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บัประมาณจากราคาทีค่าดวา่ 
 จะขายได้ตามปกติของธุรกิจ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำาเป็นต้องจ่ายเพื่อขายสินค้านั้น

  สนิคา้คงเหลอื ประเภทน้ำามนั ถา่นหนิ สนิคา้สำาเรจ็รปู ประเภทถงัแกส๊และเอทานอล สนิคา้ 
 ระหวา่งผลติและวตัถดุบิ บนัทกึโดยราคาเขา้กอ่นออกกอ่น (FIFO) หรอืมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั 
 แลว้แตร่าคาใดจะต่ำากวา่ มลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บัประมาณจากราคาทีค่าดวา่จะขายไดต้ามปกต ิ
 ของธุรกิจ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำาเป็นต้องจ่ายเพื่อขายสินค้านั้น

 2.4.6  เงินลงทุนในบริษัทย่อย
  เงินลงทุนในบริษัทย่อยบันทึกด้วยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ

 2.4.7  การตั้งต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
  ตน้ทนุการกูย้มืจะตัง้เปน็ราคาทนุของสนิทรพัย ์เมือ่บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมตีน้ทนุการกูย้มืที่ 

 เกดิขึน้จรงิเกีย่วกบัสนิทรพัยใ์นชว่งระยะเวลากอ่นทีส่นิทรพัยน์ัน้พรอ้มทีจ่ะนำามาใชต้าม 
 วัตถุประสงค์
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 2.4.8  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
  ที่ดิน แสดงในราคาที่ตีใหม่

  บริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระให้ประเมินราคาท่ีดินส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ 
 ดังกล่าวบริษัทบันทึกดังต่อไปนี้

  •  บรษิทับนัทกึราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยท์ีเ่พิม่ขึน้จากการตรีาคาใหมใ่นบญัช ี“สว่นเกนิทนุ 
  จากการตรีาคาสนิทรพัย”์ ในสว่นของผูถ้อืหุน้ในงบดลุ อยา่งไรกต็ามหากสนิทรพัยน์ัน้เคยม ี
  การตีราคาลดลงและบริษัทได้รับรู้ราคาที่ลดลงเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนแล้ว 
  สว่นทีเ่พิม่จากการตรีาคาใหมน่ีจ้ะถกูรบัรูเ้ปน็รายไดไ้มเ่กนิจำานวนทีเ่คยลดลง ซึง่ไดร้บัรูเ้ปน็ 
  ค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนงวดก่อนแล้ว

  •  บรษิทัรบัรูร้าคาตามบญัชขีองสนิทรพัยท์ีล่ดลงจากการตรีาคาใหมเ่ปน็คา่ใชจ้า่ยในงบกำาไร 
  ขาดทนุ อยา่งไรกต็ามหากสนิทรพัยน์ัน้เคยมกีารตรีาคาเพิม่ขึน้และยงัมยีอดคงคา้งของ 
  บญัช ี“สว่นเกนิทนุจากการตรีาคาสนิทรพัย”์ อยูใ่นสว่นของผูถ้อืหุน้สว่นทีล่ดลงจากการ 
  ตรีาคาใหมจ่ะถกูนำาไปหกัออกจาก “สว่นเกนิทนุจากการตรีาคาสนิทรพัย”์ ไมเ่กนิจำานวนซึง่ 
  เคยตรีาคาเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยช์นดิเดยีวกนัและสว่นทีเ่กนิจะรบัรูเ้ปน็คา่ใชจ้า่ยในงบกำาไร 
  ขาดทุน

  บริษัทมีนโยบายที่จะทบทวนมูลค่าของที่ดินที่ประเมินราคาใหม่ทุกๆ 5 ปี 
  อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม

ค่าเสื่อมราคาคำานวณตามวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ ดังนี้

 -  ส่วนปรับปรุงที่ดิน  10  ปี
 -  ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า    ตามอายุของสัญญาเช่า
 -  อาคาร  15 - 32  ปี
 -  คลังและอุปกรณ์เก็บแก๊ส  20  ปี
 -  เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้โรงงาน  5 - 25  ปี
 -  อุปกรณ์สถานีบริการแก๊ส  5  ปี
 -  สถานีบรรจุแก๊สและบริการแก๊ส  20  ปี
 -  ถังบรรจุแก๊ส  10 - 15  ปี
 -  เรือบรรทุกแก๊ส  6 - 25  ปี
 -  เครื่องมือและอุปกรณ์  5 - 10  ปี
 -  เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์  5  ปี
 -  อุปกรณ์เครื่องใช้สำานักงาน  5  ปี
 -  ยานพาหนะ  5 - 15  ปี
 -  คา่เขา้อูต่อ่เรอืแหง้ถกูบนัทกึเปน็สนิทรพัยใ์นปทีีเ่กดิรายการและตดัจำาหนา่ยตามระยะเวลาการ 
  เข้าอู่เพื่อตรวจสภาพภายในระยะเวลา 2.5 ปี
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ในป ี2552 บรษิทัยอ่ยแหง่หนึง่ไดท้บทวนอายกุารใชง้านของสนิทรพัยภ์ายในกจิการใหมแ่ละไดเ้ปลีย่นแปลง 
ประมาณการอายกุารใชง้านของเครือ่งจกัรและอปุกรณก์ารผลติและระบบสาธารณปูโภคจากเดมิ 5 ป ีเปน็  
10 ป ีตามอายกุารใชง้านโดยเฉลีย่ของสนิทรพัยท์ีส่ำารวจใหมเ่พือ่สะทอ้นรปูแบบของการใชป้ระโยชนเ์ชงิ 
เศรษฐกจิของสนิทรพัยน์ัน้ใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ โดยเริม่ตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2552 เปน็ตน้ไปผลของการ 
เปลีย่นแปลงประมาณการอายกุารใชง้านของสนิทรพัยด์งักลา่ว ทำาใหง้บกำาไรขาดทนุรวมสำาหรบัปสีิน้สดุวนัที ่
31 ธันวาคม 2552 เปลี่ยนแปลงดังนี้

       
     งบการเงินรวม

กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น  (บาท)  24,391,764
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง  (บาท)  10,453,613
กำาไรสุทธิเพิ่มขึ้น  (บาท)  34,845,377

   บรษิทัสอบทานการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยเ์มือ่มขีอ้บง่ชีว้า่ราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยส์งูกวา่มลูคา่ 
   ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืคำานวณจากมลูคา่ปจัจบุนัของกระแสเงนิสด 
   ที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง

   ในกรณทีีร่าคาตามบญัชสีงูกวา่มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื บรษิทัจะรบัรูข้าดทนุจากการดอ้ยคา่ 
   ในงบกำาไรขาดทนุ และคำานวณคา่เสือ่มราคาของสนิทรพัยโ์ดยใชร้าคาตามบญัชใีหมข่อง 
   สินทรัพย์ตามอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ดังกล่าว

   กำาไรขาดทนุจากการขายสนิทรพัยเ์กดิจากการเปรยีบเทยีบราคาขายกบัราคาตามบญัช ีและ 
   ได้รวมอยู่ในการคำานวณกำาไรจากการดำาเนินงาน

   รายจา่ยเกีย่วกบัการตอ่เตมิ การตอ่อาย ุหรอืการปรบัปรงุสนิทรพัยใ์หด้ขีึน้ ซึง่ทำาใหร้าคา 
   เปลีย่นแทนในปจัจบุนัของสนิทรพัยเ์พิม่ขึน้อยา่งเปน็สาระสำาคญัจะรวมเปน็ราคาทนุของ 
   สนิทรพัย ์สว่นคา่ซอ่มแซมและคา่บำารงุรกัษารบัรูเ้ปน็คา่ใชจ้า่ยในรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่กดิขึน้

 2.4.9  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
   สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายไดแ้ก ่ทีด่นิและอาคารทีเ่ลกิใชง้านและถอืไวเ้พือ่ขาย 
   แสดงดว้ยจำานวนทีต่่ำากวา่ระหวา่งมลูคา่ตามบญัชกีบัมลูคา่ยตุธิรรมหกัตน้ทนุในการขาย

 2.4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีอ่ายกุารใหป้ระโยชนท์ราบไดแ้นน่อน ประกอบดว้ย คา่โปรแกรม 
   คอมพวิเตอร ์ตดัจำาหนา่ยโดยวธิเีสน้ตรงในระยะเวลา 5 ป ีแสดงดว้ยราคาทนุหกัดว้ยคา่ตดั 
   จำาหนา่ยสะสม สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีอ่ายกุารใหป้ระโยชนไ์มท่ราบแนน่อน ประกอบดว้ย  
   เครือ่งหมายการคา้และคา่ความนยิมซึง่เกดิจากการซือ้เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย แสดงดว้ยราคา 
   ทนุหกัคา่เผือ่การดอ้ยคา่ (ถา้ม)ี โดยจะมกีารทดสอบการดอ้ยคา่เปน็ประจำาทกุปแีละตัง้คา่ 
   เผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ซึ่งจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุน
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 2.4.11 สิทธิการเช่า
   สทิธกิารเชา่แสดงในราคาทนุหลงัหกัคา่ตดัจำาหนา่ยสะสม สทิธกิารเชา่รอตดัจา่ยตดัจำาหนา่ย 
   โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาสิทธิการเช่าที่ได้รับ

 2.4.12  เงินมัดจำาค่าถังบรรจุแก๊ส
   บรษิทับนัทกึเปน็หนีส้นิของบรษิทั และชำาระคนืหนีส้นิแตล่ะรายเมือ่ลกูคา้นำาใบเสรจ็รบัเงนิเงนิ 
   มัดจำาค่าถังบรรจุแก๊สและถังแก๊สคืนแก่บริษัท
 
 2.4.13  สัญญาเช่าระยะยาว
   สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ 
   สว่นใหญไ่ดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ชา่ถอืเปน็สญัญาเชา่การเงนิ สญัญาเชา่การเงนิจะบนัทกึรายการ 
   ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยใ์หเ้ชา่หรอืมลูคา่ปจัจบุนัสทุธขิองจำานวนเงนิทีต่อ้งจา่ยตาม 
   สญัญาเชา่แลว้แตอ่ยา่งใดจะต่ำากวา่โดยจำานวนเงนิทีต่อ้งจา่ยจะปนัสว่นระหวา่งหนีส้นิและ 
   คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิเพือ่ใหไ้ดอ้ตัราดอกเบีย้คงทีต่อ่หนีส้นิคงคา้งอยู ่ภาระผกูพนัตามสญัญา 
   เชา่หกัคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิจะบนัทกึเปน็หนีส้นิระยะยาวสว่นดอกเบีย้จา่ยจะบนัทกึในงบ 
   กำาไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดจากสัญญาเช่าการเงิน 
   จะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้น

   สญัญาเชา่สนิทรพัยโ์ดยทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเปน็เจา้ของสว่นใหญต่กอยูก่บั 
   ผูใ้หเ้ชา่ จะจดัเปน็สญัญาเชา่ดำาเนนิงาน เงนิทีต่อ้งจา่ยภายใตส้ญัญาเชา่ดำาเนนิงานจะบนัทกึใน 
   งบกำาไรขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น

   คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากการยกเลกิสญัญาเชา่ดำาเนนิงานกอ่นหมดอายกุารเชา่ เชน่เบีย้ปรบัที ่
   ตอ้งจา่ยใหแ้กผู่ใ้หเ้ชา่ จะบนัทกึเปน็คา่ใชจ้า่ยในรอบระยะเวลาบญัชทีีก่ารยกเลกินัน้เกดิขึน้

 2.4.14  รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
   บรษิทับนัทกึรายการทีเ่ปน็เงนิตราตา่งประเทศทีเ่กดิขึน้ใหเ้ปน็เงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น 
   ณ วนัทีท่ีเ่กดิรายการ และแปลงคา่สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทีเ่ปน็ตวัเงนิทีเ่ปน็เงนิตราตา่งประเทศ 
   ณ วนัทีใ่นงบดลุใหเ้ปน็เงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นทีป่ระกาศโดยธนาคารแหง่ประเทศไทย 
   ณ วนันัน้ กำาไรและขาดทนุทีเ่กดิจากรบัหรอืจา่ยชำาระทีเ่ปน็เงนิตราตา่งประเทศ และทีเ่กดิจาก 
   การแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินดังกล่าวบันทึกในงบกำาไรขาดทุน

 2.4.15  การรวมธุรกิจ
   การรวมธรุกจิทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดยีวกนัจะถกูบนัทกึบญัชดีว้ยวธิทีีค่ลา้ยคลงึกบัการ 
   ใชว้ธิสีว่นไดเ้สยี โดยสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิเหลา่นัน้จะถกูบนัทกึดว้ยมลูคา่ตามบญัชขีอง 
   สินทรัพย์และหนี้สินที่รับโอนมา

   ผลตา่งจากการรวมธรุกจิ เปน็ผลตา่งระหวา่งตน้ทนุในการรวมธรุกจิกบัมลูคา่ตามบญัชขีอง 
   สนิทรพัยท์ีร่ะบไุดส้ทุธ ิณ วนัทีร่วมธรุกจิ โดยบรษิทัไดแ้สดงผลตา่งดงักลา่วภายใตส้ว่นของ 
   ผู้ถือหุ้น
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 2.4.16  ภาษีเงินได้นิติบุคคล
   ค่าภาษีเงินได้ (ถ้ามี) บันทึกตามจำานวนที่จ่ายและที่ได้ตั้งค้างจ่ายไว้สำาหรับปี

 2.4.17 กำาไรต่อหุ้น
   กำาไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐานของกลุม่บรษิทั คำานวณโดยการหารกำาไรสทุธริวม (หลงัจากหกัสว่นของ 
   ผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ยในบรษิทัยอ่ย) ทีเ่ปน็ของผูถ้อืหุน้สามญัดว้ยจำานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถว่ง 
   น้ำาหนักที่ชำาระแล้วและออกจำาหน่ายอยู่ในระหว่างปี

   กำาไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐานในงบการเงนิเฉพาะกจิการ คำานวณโดยการหารกำาไรสทุธขิองบรษิทัดว้ย 
   จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักที่ชำาระแล้วและออกจำาหน่ายอยู่ในระหว่างปี

2.5  การใช้ดุลยพินิจที่สำาคัญ และแหล่งข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของประมาณการ
 ในการปฏบิตัติามนโยบายการบญัชขีองบรษิทัตามทีอ่ธบิายในหมายเหตขุอ้ 2.4.4, 2.4.8 และ 2.4.9 
 ฝา่ยบรหิารใชด้ลุยพนิจิ การประมาณการ และสมมตฐิานเกีย่วกบัมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยท์ีไ่มม่ ี
 แหลง่อา้งองิใดทีช่ดัเจน การประมาณการและสมมตฐิานทีเ่กีย่วขอ้งขึน้อยูก่บัประสบการณใ์นอดตีและ 
 ปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ได้ประมาณไว้

 2.5.1  การใช้ดุลยพินิจที่สำาคัญในการใช้นโยบายการบัญชี
   ฝา่ยบรหิารใชด้ลุยพนิจิในการเลอืกนโยบายการบญัช ีซึง่เปน็รายการทีม่ผีลกระทบอยา่งมสีาระ 
   สำาคญัตอ่จำานวนทีบ่นัทกึบญัชใีนงบการเงนินอกเหนอืจากการใชด้ลุยพนิจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ 
   ประมาณการ ดังนี้

   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
   บรษิทักำาหนดคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู โดยใชส้มมตฐิานและดลุยพนิจิหลายประการในการ 
   ประมาณการโดยผูบ้รหิาร ซึง่รวมถงึการพจิารณาโดยประมาณจำานวนหนีท้ีค่าดวา่จะเกบ็เงนิ 
   ไมไ่ด ้การประมาณดงักลา่วอาศยัประสบการณข์องบรษิทัในการเกบ็เงนิจากลกูหนีป้ระกอบกบั 
   การพิจารณาฐานะการเงินของลูกหนี้ด้วย ฝ่ายบริหารมีการทบทวนประมาณการและ 
   ข้อสมมติฐานต่างๆ อย่างสม่ำาเสมอ

 2.5.2  แหล่งข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของประมาณการ
   ขอ้สมมตฐิานทีส่ำาคญัทีใ่ชเ้กีย่วกบัอนาคตและทีม่าของความไมแ่นน่อนในการประมาณการ 
   ทีม่อียู ่ณ วนัทีใ่นงบดลุ ซึง่มคีวามเสีย่งอยา่งมนียัสำาคญัทีอ่าจเปน็เหตใุหต้อ้งมกีารปรบัปรงุ 
   มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิดว้ยจำานวนทีม่สีาระสำาคญัในปบีญัชถีดัไปมดีงันี้

   การด้อยค่าของค่าความนิยม และเครื่องหมายการค้า
   การพจิารณาการดอ้ยคา่ของคา่ความนยิม และเครือ่งหมายการคา้ตอ้งประมาณมลูคา่จากการ 
   ใชห้นว่ยสนิทรพัยท์ีก่อ่ใหเ้กดิเงนิสด โดยฝา่ยบรหิารตอ้งประมาณกระแสเงนิสดในอนาคต 
   ทีค่าดวา่จะไดร้บัจากการใชห้นว่ยสนิทรพัยท์ีก่อ่ใหเ้กดิเงนิสดในการคำานวณมลูคา่ปจัจบุนั

3.  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด

 รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด มีดังต่อไปนี้
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 3.1   บริษัทมีค่าซ้ือสินทรัพย์ท่ีบันทึกเป็นหน้ีสินสำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ดังน้ี
                             หน่วย : บาท
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2552  2551  2552  2551

 ส่วนที่บันทึกเป็นเจ้าหนี้ ณ วันต้นปี  56,868,499  19,124,868  3,895,450  3,754,739

 ส่วนที่บันทึกเป็นเจ้าหนี้ ณ วันที่ซื้อธุรกิจ  -  32,337,414  -  -

 ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  955,505,357  1,669,474,217  403,947,237  1,250,159,637

 ค่าซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์  979,360  404,750  39,900  -

 หัก รับโอน  -  (18,724,981)  -  -

  ส่วนที่จ่ายเป็นเงินสด

   - จ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (990,021,225)  (1,641,546,039)  (403,727,030)  (1,250,018,926)

   - จ่ายเพ่ือซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์  (680,360)  (404,750)  (39,900)  -

  ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินภายใต้

   สัญญาเช่าการเงินระยะยาว  (158,460)  (3,796,980)  -  -

  ส่วนที่บันทึกเป็นเจ้าหนี้ ณ วันสิ้นปี  22,493,171  56,868,499  4,115,657  3,895,450

 
 3.2   เงินจ่ายล่วงหน้าสำาหรับการซ้ือสินทรัพย์ถาวร
                                หน่วย : บาท
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2552  2551  2552  2551

 เงินจ่ายล่วงหน้า ณ วันต้นปี  6,965,340  9,442,066  510,000  4,931,403

 เงินที่จ่ายในระหว่างปี  40,017,910  162,909,416  25,316,020  24,313,198

 หัก ส่วนที่โอนไปเป็นสินทรัพย์ถาวร  (45,818,920)  (165,386,142)  (25,616,020)  (28,734,601)

 เงินจ่ายล่วงหน้า ณ วันสิ้นปี  1,164,330  6,965,340  210,000  510,000

4.  ลูกหนี้การค้า - สุทธิ

 ลูกหนี้การค้า - สุทธิ ประกอบด้วย
                             หน่วย : บาท
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม

 2552  2551  2552  2551

 ลูกหนี้การค้า   946,287,049  822,538,753  277,126,010  191,422,273

 ตั๋วเงินรับ    132,612,102  162,587,186  81,889,773  111,572,744

 รวม     1,078,899,151  985,125,939  359,015,783  302,995,017

 หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (41,143,064)  (42,523,110)  (3,550,237)  (4,097,363)

 ประมาณการการลดหนี้  (16,751,399)  (16,751,399)  -  -

 ลูกหนี้การค้า - สุทธิ  1,021,004,688  925,851,430  355,465,546  298,897,654
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ลูกหนี้การค้า - สุทธิ แยกตามอายุได้ดังนี้
          หน่วย : บาท
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม

 2552  2551  2552  2551

 จำานวนรายของลูกหนี้ที่ค้างชำาระ  1,691  1,774  348  347

 ลูกหนี้การค้า

 ภายในกำาหนดชำาระ  835,365,995  735,230,255  224,882,261  166,205,351

 เกินกำาหนดชำาระ

  ภายใน 3 เดือน  48,198,638  26,066,810  45,195,886  20,983,241

  ระหว่าง 3 เดือน ถึง 6 เดือน  5,632,909  169,782  3,377,521  324

  ระหว่าง 6 เดือน ถึง 12 เดือน  196,042  2,147,016  196,042  398,897

  12 เดือนขึ้นไป  56,893,465  58,924,890  3,474,300  3,834,460

  รวม    946,287,049  822,538,753  277,126,010  191,422,273

 หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (41,143,064)  (42,523,110)  (3,550,237)  (4,097,363)

  ประมาณการลดหนี้  (16,751,399)  (16,751,399)  -  -

     888,392,586  763,264,244  273,575,773  187,324,910

 ตั๋วเงินรับ

 ภายในกำาหนดชำาระ  131,769,174  162,343,406  81,889,773  111,572,744

 เกินกำาหนดชำาระ

  ภายใน 3 เดือน  823,814  207,780  -  -

  ระหว่าง 3 เดือน ถึง 6 เดือน  19,114  36,000  -  -

  ระหว่าง 6 เดือน ถึง 12 เดือน  -  -  -  -

  12 เดือนขึ้นไป  -  -  -  -

  รวม    132,612,102  162,587,186  81,889,773  111,572,744

 ลูกหนี้การค้า - สุทธิ  1,021,004,688  925,851,430  355,465,546  298,897,654
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5.  ลูกหนี้การค้าบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ลูกหนี้การค้าบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน แยกตามอายุได้ดังนี้
                  หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม

 2552  2551  2552  2551

 จำานวนรายของลูกหนี้ที่ค้างชำาระ  1  1  2  3

 ภายในกำาหนดชำาระ  1,167,242  1,245,117  10,645,289  9,003,374

 เกินกำาหนดชำาระ

  ภายใน 3 เดือน  -  195,551  -  195,551

  ระหว่าง 3 เดือน ถึง 6 เดือน  -  -  -  -

  ระหว่าง 6 เดือน ถึง 12 เดือน  -  -  -  -

  12 เดือนขึ้นไป  -  -  -  -

   รวม  1,167,242  1,440,668  10,645,289  9,198,925

6.  สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ ประกอบด้วย
                  หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม

 2552  2551  2552  2551

 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  125,788,110  121,154,926  48,212,385  50,687,736

 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี  47,482,439  107,374,947  -  -

 ผลิตภัณฑ์น้ำามัน  36,168,164  16,713,892  -  -

 สินค้าสำาเร็จรูป - ถังแก๊ส  10,920,364  10,993,220  -  -

 สินค้าสำาเร็จรูป - เอทานอล  18,739,129  19,583,906  -  -

 ถ่านหิน  16,132,952  -  16,132,952  -

 วัตถุดิบคงเหลือ  23,731,703  17,336,083  -  -

 วัสดุอะไหล่และอื่นๆ  42,597,942  23,181,701  433,675  391,075

 สินค้าระหว่างทาง  59,547,636  91,557,410  31,711,530  36,928,824

 งานระหว่างผลิต  14,718,899  8,949,122  -  -

  รวม  395,827,338  416,845,207  96,490,542  88,007,635

 หัก ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ  (3,523,717)  (1,938,946)  -  -

 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ  392,303,621  414,906,261  96,490,542  88,007,635

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 บรษิทัมปีรมิาณผลติภณัฑป์โิตรเลยีมทีต่อ้งสำารองตามกฎหมายเปน็
จำานวนเงิน 42.97 ล้านบาท และ 44.12 ล้านบาท ตามลำาดับ
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 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 บรษิทัยอ่ยมปีรมิาณผลติภณัฑป์โิตรเลยีมและผลติภณัฑน์้ำามนัทีต่อ้งสำารอง 
 ตามกฎหมายเป็นจำานวนเงิน 40.05 ล้านบาท และ 48.47 ล้านบาท ตามลำาดับ
 มลูคา่ของสนิคา้คงเหลอืทีบ่นัทกึเปน็คา่ใชจ้า่ยในงบการเงนิรวมสำาหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2552 และ 2551  
 ได้รวมขาดทุนจากการลดค่าสินค้าจำานวน 1.58 ล้านบาท และ 1.20 ล้านบาท ตามลำาดับ

7.  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
                   หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม

 2552  2551  2552  2551

 ดอกเบ้ียค้างรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย

  (หมายเหตุข้อ 30.1)  -  -  1,891,826  1,073,767

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืน  25,612,567  -  25,612,567  -

 ลูกหน้ีอ่ืนบริษัทย่อยและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

  (หมายเหตุข้อ 30.1)  3,852  -  165,126  49,156

 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า  -  44,974,879  -  -

 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  21,039,210  17,679,443  9,744,831  7,753,824

 รายได้ค้างรับ  1,145,395  2,952,714  954,492  2,094,620

 ลูกหนี้ค่าสินไหมทดแทนประกันภัย  24,159,086  18,566,905  -  -

 อื่นๆ   97,891,496  23,230,133  74,190,537  6,443,434

  รวม  169,851,606  107,404,074  112,559,379  17,414,801

  เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2551 บริษัทย่อยได้ดำาเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกัน
วนิาศภยัเกีย่วกบัเรอืทีเ่กดิความเสยีหาย และตอ้งหยดุเดนิเรอืชัว่คราวเนือ่งจากเกดิเพลงิไหมจ้ากสาเหต ุ
ของไฟฟ้าลดัวงจร คา่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จริงจากเหตกุารณด์งักลา่วบรษิัทย่อยไดบ้นัทกึเปน็ลกูหนี้ 
ค่าสินไหมทดแทนประกันภัยไว้แล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 จำานวน 24.16 ล้านบาท และ  
จำานวน 18.57 ลา้นบาท โดยบรษิทัยอ่ยเชือ่วา่คา่ความเสยีหายทัง้หมดจะไดร้บัการชดเชยจากบรษิทัประกนั 
วินาศภัย ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ ดังนี้

  ส่วนที่ 1 ประกันภัย ตัวเรือ และเครื่องจักร (H&M) วงเงินคุ้มครอง เต็มจำานวน 60 ล้านบาท
  ส่วนที่ 2 ประกันบุคคลที่ 3 (P&I) วงเงินคุ้มครองตามที่เกิดขึ้นจริง



123รายงานประจำาปี 2552

8.  เงินลงทุนในบริษัทย่อย

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย ประกอบด้วย
                  หน่วย : บาท
 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ชื่อบริษัท  ประเภทกิจการ  สัดส่วน  ทุนชำาระแล้ว  วิธีราคาทุน

    การถือหุ้น

    ร้อยละ ณ วันที ่ ณ วันที่ ณ วันที ่ ณ วันที่

     31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม

     2552  2551  2552  2551

 บริษัทย่อย 

 บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์  ธุรกิจจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ 99.59  105,000,000  105,000,000  2,104,623,678  2,104,623,678

  ปิโตรเคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน)  ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

 บริษัท ลัคกี้แคร์ริเออร์ จำากัด  ธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า  99.99  70,000,000  70,000,000  70,000,000  70,000,000

 บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตีล จำากัด  ธุรกิจผลิตและจำาหน่าย 99.99  70,000,000  70,000,000  69,999,930  69,999,930

     ถังบรรจุก๊าซ LPG

 บริษัท สยาม เอทานอล  ธุรกิจผลิตเอทานอล  70.00  400,000,0000  400,000,0000  280,000,000  280,000,000

  เอ็กซ์ปอร์ท จำากัด 

 บริษัท สยามแก๊ส ฮ่องกง จำากัด  ธุรกิจโฮลดิ้งและ  100.00  201,540,000  -  201,540,000  -

     ค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

         2,726,163,608  2,524,623,608

ในป ี2547 บรษิทัไดท้ำาสญัญาซือ้ขายหุน้เพือ่ซือ้เงนิลงทนุในบรษิทั ยนูคิแกส๊ แอนด ์ปโิตรเคมคิลัส ์จำากดั 
(มหาชน) โดยถอืหุน้อตัรารอ้ยละ 99.4619 ในมลูคา่ 2,165 ลา้นบาท โดยมทีีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเขา้ 
ประเมนิความเหมาะสมของราคาซือ้ขายกจิการในบรษิทัยอ่ยดงักลา่ว อยา่งไรกต็าม บรษิทัไดเ้รยีกคนืคา่หุน้ 
ในบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นเดิมจำานวน 5 ล้านบาท นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 บริษัทได้ 
เรยีกรอ้งคา่เสยีหายจำานวน 72.69 ลา้นบาท ทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจากการจา่ยซือ้เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยจาก 
ผู้ถือหุ้นเดิม เนื่องจากผู้ถือหุ้นเดิม (ผู้ขาย) ไม่ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าว

ตอ่มาเมือ่วนัที ่ 30 มถินุายน  2551 คณะอนญุาโตตลุาการไดม้คีำาชีข้าดใหผู้ถ้อืหุน้เดมิ (ผูข้าย) ชำาระเงนิเปน็จำานวน 
รวม 58.60 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี นับแต่วันที่มีคำาชี้ขาดจนถึงวันที่ทำาการชำาระ 
แลว้เสรจ็ บรษิทัไดร้บัชำาระคา่เรยีกรอ้งความเสยีหายพรอ้มดอกเบีย้ดงักลา่ว เมือ่วนัท 6 สงิหาคม  2551 จงึทำาให ้
เงินลงทุนในบริษัทย่อยลดลง 58.60 ล้านบาท จากการบันทึกรายการดังกล่าว
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 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2551 บรษิทัไดน้ำาหุน้ในบรษิทั ยนูคิแกส๊ แอนด ์ปโิตรเคมคิลัส ์จำากดั (มหาชน) 
จำานวน 10,443,502 หุน้ คดิเปน็รอ้ยละ 99.46 ของหุน้ทัง้หมดเพือ่ค้ำาประกนัวงเงนิสนิเชือ่ของบรษิทัใน 
ระหว่างไตรมาสที่ 4 ปี 2552 บริษัทได้ทำาการไถ่ถอนเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

 ในไตรมาส 2 ป ี2551 บรษิทัไดซ้ือ้เงนิลงทนุในบรษิทั สยาม ควอลติี ้สตลี จำากดั ในสดัสว่นการถอืหุน้
อตัรารอ้ยละ 99.99 ในมลูคา่ 70 ลา้นบาท โดยมลูคา่สนิทรพัยแ์ละภาระหนีส้นิทีร่บัมา ณ วนัทีซ่ือ้ (ณ วนัที ่30 
มิถุนายน 2551) ปรากฏดังนี้

            บาท

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  16,812,335
 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์  123,198,665
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  16,275
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (326,387)
 เงินกู้ยืมระยะยาวบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  (70,000,000)
 รวม   69,700,888
 บวก ผลต่างจากการจ่ายซื้อในมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี  299,042
 รวมต้นทุนการซื้อธุรกิจ  69,999,930
 หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย  (16,812,335)
 เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อการซื้อเงินลงทุน  53,187,595

 จากการเขา้ซือ้เงนิลงทนุในบรษิทั สยาม ควอลติี ้สตลี จำากดั ณ วนัที ่30 มถินุายน 2551 บรษิทัซือ้ 
ในมลูคา่ทีส่งูกวา่มลูคา่ตามบญัชจีำานวน 0.3 ลา้นบาท บรษิทัรบัรูส้ว่นตา่งดงักลา่วเปน็คา่ใชจ้า่ยอืน่ทัง้จำานวน 
ในงบกำาไรขาดทุนรวม
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 ในไตรมาส 4 ปี 2551 บริษัทได้ซื้อเงินลงทุนในบริษัท สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จำากัด 
ในสดัสว่นการถอืหุน้อตัรารอ้ยละ 70.00 ในมลูคา่ 280 ลา้นบาท โดยมลูคา่สนิทรพัยแ์ละภาระหนีส้นิทีร่บัมา  
ณ วันที่ซื้อ (ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2551) ปรากฏดังนี้

                 หน่วย : บาท

 เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน  36,797,210
 เงินลงทุนชั่วคราว 4,930,000
 สินค้าคงเหลือ  15,479,947
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  2,160,688
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ  557,581,455
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  32,697
 เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  (24,889,902)
 ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระในหนึ่งปี  (6,672,000)
 ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำาหนดชำาระในหนึ่งปี  (158,460)
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (52,814,486)
 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  (163,328,000)
 หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน  (105,640)
 ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  (110,704,052)
 รวม   258,309,457
 บวก ผลต่างจากการจ่ายซื้อในมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี  21,690,543
 รวมต้นทุนการซื้อธุรกิจ  280,000,000
 หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย  (36,797,210)
 เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุน  243,202,790

 จากการเข้าซื้อเงินลงทุนในบริษัท สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จำากัด ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2551  
บรษิทัซือ้ในมลูคา่ทีส่งูกวา่มลูคา่ตามบญัชจีำานวน 21.69 ลา้นบาท บรษิทับนัทกึสว่นตา่งดงักลา่วเปน็คา่ความ
นิยมทั้งจำานวนแสดงไว้ในงบดุลรวม

 เมือ่วนัที ่20 สงิหาคม 2552 บรษิทัไดจ้ดัตัง้บรษิทัยอ่ยในตา่งประเทศโดยลงทนุในหุน้สามญัจำานวน  
10,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ HKD 1.00 ตอ่มาเมือ่วนัที ่19 ตลุาคม 2552 บรษิทัยอ่ยในตา่งประเทศไดม้กีารเพิม่ทนุ 
จดทะเบยีนจาก 10,000 หุน้มลูคา่หุน้ละ HKD 1.00 เปน็ 46,500,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ HKD 1.00 โดยบรษิทั
มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยในต่างประเทศดังกล่าวร้อยละ 100



126 รายงานประจำาปี 2552

9.  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบด้วย
        
                หน่วย : บาท
 งบการเงินรวม

 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอนเข้า (ออก)  ยอดคงเหลือ

 ณ วันที่     ณ วันที่

 31 ธันวาคม 2551     31 ธันวาคม 2552

  ราคาทุน:

  ที่ดิน   1,759,595,582  134,970,369  (130,350)  (20,770,000)  1,873,665,601

  มูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาที่ดิน  270,080,940  40,373,227  (10,250)  -  310,443,917

  มูลค่าที่ลดลงจากการตีราคาที่ดิน  (54,436,888)  (3,839,630)  24,580,000  -  (33,696,518)

  ส่วนปรับปรุงที่ดิน  56,638,963  7,515,690  -  (2,176,310)  61,978,343

  อาคาร  375,962,157  9,677,496  -  33,022,933  418,662,586

  ส่วนปรับปรุงอาคาร  -  59,416  -  -  59,416

  ยานพาหนะ  904,010,810  11,862,354  (3,979,411)  82,683,891  994,577,644

  เครื่องจักร  305,845,910  44,620  -  8,691,979  314,582,509

  โครงสร้างและระบบโรงงาน  56,245,781  260,000  -  -  56,505,781

  คลังและอุปกรณ์เก็บแก๊ส  659,748,393  8,359,950  (2,517,215)  93,307,335  758,898,463

  อุปกรณ์สถานีบริการแก๊ส  34,498,603  -  -  -  34,498,603

  สถานีบรรจุแก๊สและบริการแก๊ส  319,032,928  -  (1,306,092)  17,847,844  335,574,680

  เรือบรรทุกแก๊ส  850,566,756  383,647,731  -  18,725,968  1,252,940,455

  ถังบรรจุแก๊ส  2,538,642,520  87,056,766  (5,759,085)  -  2,619,940,201

  เครื่องมือเครื่องใช้  29,933,903  2,741,587  -  (64,200)  32,611,290

  เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์  110,599,201  2,780,460  (157,931)  2,482,182  115,703,912

  เครื่องใช้สำานักงาน  52,871,064  3,299,099  (66,907)  885,016  56,988,272

   รวม  8,269,836,623  688,809,135  10,652,759  234,636,638  9,203,935,155

 

 ค่าเสื่อมราคาสะสม :

  ส่วนปรับปรุงที่ดิน  (10,981,767)  (2,540,494)  -  -  (13,522,261)

  อาคาร  (90,888,673)  (20,345,834)  -  36,809  (111,197,698)

  ส่วนปรับปรุงอาคาร  -  (543)  -  -  (543)

  ยานพาหนะ  (589,347,110)  (64,001,687)  2,126,637  (710,649)  (651,932,809)

  เครื่องจักร  (6,316,856)  (32,625,643)  -  (36,810)  (38,979,309)

  โครงสร้างและระบบโรงงาน  (952,797)  (5,604,614)  -  -  (6,557,411)

  คลังและอุปกรณ์เก็บแก๊ส  (333,054,972)  (40,372,878)  2,517,214  1,022,808  (369,887,828)

  อุปกรณ์สถานีบริการแก๊ส  (26,136,162)  (1,716,278)  -  -  (27,852,440)

  สถานีบรรจุแก๊สและบริการแก๊ส  (220,755,499)  (27,601,793)  -  (348,840)  (248,706,132)

  เรือบรรทุกแก๊ส  (498,431,237)  (93,389,225)  -  -  (591,820,462)

  ถังบรรจุแก๊ส  (1,851,099,622)  (110,911,223)  5,704,581  -  (1,956,306,264)

  เครื่องมือเครื่องใช้  (21,483,826)  (3,186,434)  -  36,679  (24,633,581)

  เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์  (93,454,309)  (7,823,937)  157,930  -  (101,120,316)

  เครื่องใช้สำานักงาน  (35,944,398)  (5,782,121)  66,905  -  (41,659,614)

   รวม  (3,778,847,228)  (415,902,704)  10,573,267  (3)  (4,184,176,668)

  งานระหว่างก่อสร้าง  166,173,862  303,229,819  (2,760,000)  (234,711,634)  231,932,047

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  4,657,163,257     5,251,690,534
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หน่วย : บาท
 งบการเงินรวม

   ยอดคงเหลือ  ซื้อธุรกิจ  เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอนเข้า (ออก)  ยอดคงเหลือ

   ณ วันที่      ณ วันที่

   31 ธันวาคม      31 ธันวาคม

   2550      2551

 ราคาทุน:

 ที่ดิน   481,577,676  69,935,342  1,204,651,676  -  3,480,888  1,759,645,582

 มูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาที่ดิน  270,080,940  -  -  -  -  270,080,940

 มูลค่าที่ลดลงจากการตีราคาที่ดิน  (53,906,000)  -  -  -  (530,888)  (54,436,888)

 ส่วนปรับปรุงที่ดิน   45,229,778  12,049,498  -  (640,313)  -  56,638,963

 อาคาร    184,752,509  23,686,822  49,137,291  -  118,385,535  375,962,157

 ยานพาหนะ   853,122,569  693,401  35,664,980  (505,000)  15,034,860  904,010,810

 เครื่องจักร   -  -  22,242,059  -  283,603,851  305,845,910

 โครงสร้างและระบบโรงงาน  -  -  -  -  56,245,781  56,245,781

 คลังและอุปกรณ์เก็บแก๊ส  879,306,897  -  19,616,767  (36,804)  (239,138,467)  659,748,393

 อุปกรณ์สถานีบริการแก๊ส  34,498,603  -  -  -  -  34,498,603

 สถานีบรรจุแก๊สและบริการแก๊ส  38,547,096  -  343,600  (1,200,000)  281,342,232  319,032,928

 เรือบรรทุกแก๊ส   825,901,592  -  24,665,164  -  -  850,566,756

 ถังบรรจุแก๊ส   2,419,301,410  -  120,672,180  (1,331,070)  -  2,538,642,520

 เครื่องมือเครื่องใช้   25,197,051  321,493  3,102,509  -  1,312,850  29,933,903

 เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์  107,448,542  1,541,409  1,641,084  (31,834)  -  110,599,201

 เครื่องใช้สำานักงาน   45,914,396  1,290,295  5,403,618  (13,700)  276,455  52,871,064

 รวม    6,156,973,059  109,518,260  1,487,140,928  (3,758,721)  520,013,097  8,269,886,623

ค่าเสื่อมราคาสะสม :

 ส่วนปรับปรุงที่ดิน   (9,873,934)  -  (1,107,833)  -  -  (10,981,767)

 อาคาร    (75,231,527)  (1,660,782)  (13,996,364)  -  -  (90,888,673)

 ยานพาหนะ   (525,778,887)  (321,910)  (63,751,312)  504,999   (589,347,110)

 เครื่องจักร   -  -  (6,316,856)  -  -  (6,316,856)

 โครงสร้างและระบบโรงงาน  -  -  (952,797)  -  -  (952,797)

 คลังและอุปกรณ์เก็บแก๊ส  (478,268,858)  -  (35,561,292)  27,477  180,747,701  (333,054,972)

 อุปกรณ์สถานีบริการแก๊ส  (24,047,701)  -  (2,088,461)  -  -  (26,136,162)

 สถานีบรรจุแก๊สและบริการแก๊ส  (16,387,920)  -  (24,819,875)  1,199,997  (180,747,701)  (220,755,499)

 เรือบรรทุกแก๊ส   (410,360,111)  -  (88,071,126)  -  -  (498,431,237)

 ถังบรรจุแก๊ส   (1,734,240,512)  -  (117,005,708)  146,598  -  (1,851,099,622)

 เครื่องมือเครื่องใช้   (18,699,459)  (50,658)  (2,733,709)  -  -  (21,483,826)

 เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์  (85,482,649)  (341,007)  (7,662,484)  31,831  -  (93,454,309)

 เครื่องใช้สำานักงาน   (30,460,228)  (400,000)  (5,097,870)  13,700  -  (35,944,398)

 รวม    (3,408,831,786)  (2,774,357)  (369,165,687)  1,924,602  -  (3,778,847,228)

 งานระหว่างก่อสร้าง  51,518,844  450,853,827  182,333,289  (1,469,001)  (517,063,097)  166,173,862

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 2,799,660,117      4,657,163,257

 ค่าเส่ือมราคาสำาหรับปีส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม

 2552         415,902,704

 2551         369,165,687
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หน่วย : บาท
 งบการเงินเฉพาะกิจการ

    ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอนเข้า (ออก)  ยอดคงเหลือ

    ณ วันที่     ณ วันที่

    31 ธันวาคม     31 ธันวาคม

    2551     2552

 ราคาทุน :

 ที่ดิน     1,371,539,033  134,487,369  (130,350)  (20,770,000)  1,485,126,052

 มูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาที่ดิน   270,080,940  11,149,776  (10,250)  -  281,220,466

 มูลค่าที่ลดลงจากการตีราคาที่ดิน   (54,436,888)  (3,489,630)  24,580,000  -  (33,346,518)

 ส่วนปรับปรุงที่ดิน    3,704,024  7,197,982  -  (7,069,960)  3,832,046

 อาคาร     64,389,593  9,366,292  -  36,900,447  110,656,332

 ส่วนปรับปรุงอาคาร   -  44,296  -  -  44,296

 ยานพาหนะ    28,887,547  4,423,845  (380,000)  -  32,931,392

 คลังและอุปกรณ์เก็บแก๊ส   46,193,233  8,265,950  -  24,432,861  78,892,044

 อุปกรณ์สถานีบริการแก๊ส   34,498,603  -  -  -  34,498,603

 สถานีบรรจุแก๊สและบริการแก๊ส   38,547,096  -  -  -  38,547,096

 ถังบรรจุแก๊ส    315,267,299  46,729,031  (54,501)  -  361,941,829

 เครื่องใช้สำานักงาน    9,453,657 2,807,212  (15,546)  2,984,214  15,229,537

  รวม    2,128,124,137  220,982,123  23,989,353  36,477,562  2,409,573,175

 

 ค่าเสื่อมราคาสะสม :

 ส่วนปรับปรุงที่ดิน    (2,100,724)  (371,357)  -  -  (2,472,081)

 อาคาร     (13,028,945)  (5,623,529)  -  -  (18,652,474)

 ส่วนปรับปรุงอาคาร   -  (120)  -  -  (120)

 ยานพาหนะ    (15,559,574)  (3,400,142)  42,685  -  (18,917,031)

 คลังและอุปกรณ์เก็บแก๊ส   (8,847,310)  (3,345,657)  -  -  (12,192,967)

 อุปกรณ์สถานีบริการแก๊ส   (26,136,162)  (1,716,278)  -  -  (27,852,440)

 สถานีบรรจุแก๊สและบริการแก๊ส   (20,142,266)  (3,754,347)  -  -  (23,896,613)

 ถังบรรจุแก๊ส    (77,622,669)  (30,089,429)  1  -  (107,712,097)

 เครื่องใช้สำานักงาน    (4,844,801)  (2,022,092)  15,545  -  (6,851,348)

  รวม    (168,282,451)  (50,322,951)  58,231  -  (218,547,171)

 งานระหว่างก่อสร้าง   59,689,740  190,625,260  (1,867,960)  (36,477,562)  211,969,478

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ   2,019,531,426     2,402,995,482
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หน่วย : บาท
 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอนเข้า (ออก)  ยอดคงเหลือ

 ณ วันที่     ณ วันที่

 31 ธันวาคม     31 ธันวาคม

 2550     2551

 ราคาทุน :

 ที่ดิน     250,840,060  1,117,268,085  -  3,430,888  1,371,539,033

 มูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาที่ดิน   270,080,940  -  -  -  270,080,940

 มูลค่าที่ลดลงจากการตีราคาที่ดิน   (53,906,000)  -  -  (530,888)  (54,436,888)

 ส่วนปรับปรุงที่ดิน    3,704,024  -  -  -  3,704,024

 อาคาร     49,699,384  9,177,480  -  5,512,729  64,389,593

 ยานพาหนะ    24,791,789  4,095,758  -  -  28,887,547

 คลังและอุปกรณ์เก็บแก๊ส   32,713,258  15,137,614  (6,214,801)  4,557,162  46,193,233

 อุปกรณ์สถานีบริการแก๊ส   34,498,603  -  -  -  34,498,603

 สถานีบรรจุแก๊สและบริการแก๊ส   38,547,096  -  -  -  38,547,096

 ถังบรรจุแก๊ส    268,485,390  46,781,909  -  -  315,267,299

 เครื่องใช้สำานักงาน    7,278,649  2,079,773  -  95,235  9,453,657

  รวม    926,733,193  1,194,540,619  (6,214,801)  13,065,126  2,128,124,137

 ค่าเสื่อมราคาสะสม :

 ส่วนปรับปรุงที่ดิน    (1,730,322)  (370,402)  -  -  (2,100,724)

 อาคาร     (9,138,323)  (3,890,622)  -  -  (13,028,945)

 ยานพาหนะ    (12,434,924)  (3,124,650)  -  -  (15,559,574)

 คลังและอุปกรณ์เก็บแก๊ส   (6,946,123)  (1,928,665)  27,478  -  (8,847,310)

 อุปกรณ์สถานีบริการแก๊ส   (24,047,701)  (2,088,461)  -  -  (26,136,162)

 สถานีบรรจุแก๊สและบริการแก๊ส   (16,387,920)  (3,754,346)  -  -  (20,142,266)

 ถังบรรจุแก๊ส    (52,074,458)  (25,548,211)  -  -  (77,622,669)

 เครื่องใช้สำานักงาน    (3,316,795)  (1,528,006)  -  -  (4,844,801)

  รวม    (126,076,566)  (42,233,363)  27,478  -  (168,282,451)

 งานระหว่างก่อสร้าง   14,235,848  55,619,018  -  (10,165,126)  59,689,740

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ   814,892,475     2,019,531,426

 

 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

  2552        50,322,951

  2551        42,233,363

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 บรษิทัมทีีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งและระหวา่งกอ่สรา้งของบรษิทัซึง่มมีลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิ
จำานวนเงิน 1,202.72 ล้านบาท ใช้เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อและเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ 
(ดูหมายเหตุข้อ 18)
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทย่อยได้นำาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วน คลัง 
และถังเก็บแก๊ส ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ 426.43 ล้านบาท และ 452.70 ล้านบาท ตามลำาดับ  
ไปค้ำาประกนัวงเงนิสนิเชือ่ใหก้บับรษิทั (ดหูมายเหตขุอ้ 34.1 และขอ้ 34.2) และไดน้ำาทีด่นิ อาคาร เครือ่งจกัร 
และเรอืบรรทกุแกส๊บางสว่นมลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิ 484.72 ลา้นบาท และ  521.23 ลา้นบาท ตามลำาดบัไป
ค้ำาประกนัวงเงนิเบกิเกนิบญัชแีละวงเงนิกูย้มืใหก้บับรษิทัยอ่ยกบัธนาคารพาณชิยใ์นประเทศ (ดหูมายเหตขุอ้  
17 และข้อ 18)

 ราคาทนุของสนิทรพัยถ์าวรทีห่กัคา่เสือ่มราคาครบแลว้และยงัคงใชง้านอยู ่ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 
ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยมจีำานวนประมาณ 25.83 ลา้นบาท และ 2,015.99 ลา้นบาท ตามลำาดบั (ณ วนัที ่31 
ธันวาคม 2551: 22.42 ล้านบาท และ 1,556.44 ล้านบาท ตามลำาดับ)

 ในป ี2548 บรษิทัไดว้า่จา้งบรษิทั ทเีอพ ีแวลเูอชัน่ จำากดั ซึง่เปน็ผูป้ระเมนิราคาอสิระใหป้ระเมนิราคา 
ทีด่นิ ผลจากการตรีาคาทีด่นิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2548 ตามรายงานของผูป้ระเมนิราคาอสิระทำาใหม้มีลูคา่ 
เพิ่มจากการตีราคาที่ดินดังนี้

หน่วย : บาท
 งบการเงินรวมและ
 งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าเพิ่มจากการตีราคาที่ดิน  258,484,550
 258,484,550

 ต่อมาในปี 2550 บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท ทีเอพี แวลูเอชั่น จำากัด และ บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ 
เอเจนซี ่จำากดั ซึง่เปน็ผูป้ระเมนิราคาอสิระใหป้ระเมนิราคาทีด่นิ ผลจากการตรีาคาทีด่นิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม
2550 ตามรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระทำาให้มีมูลค่าเพิ่มและลดลงจากการตีราคาที่ดินดังนี้

หน่วย : บาท
 งบการเงินรวมและ
 งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าเพิ่มจากการตีราคาที่ดิน  11,596,390
มูลค่าลดจากการตีราคาที่ดิน  (54,436,888)
 (42,840,498)
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 ตอ่มาในป ี2552 บรษิทัไดว้า่จา้งบรษิทั ยเูค แวลเูอชัน่ แอนด ์เอเจนซี ่จำากดั ซึง่เปน็ผูป้ระเมนิราคา 
อิสระให้ประเมินราคาที่ดิน ผลจากการตีราคาที่ดิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามรายงานของผู้ 
ประเมินราคาอิสระทำาให้มีมูลค่าเพิ่มและลดจากการตีราคาครั้งก่อน ดังนี้

หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าเพิ่มจากการตีราคาที่ดิน  64,953,227  35,729,776
มูลค่าลดจากการตีราคาที่ดิน  (3,849,880)  (3,499,880)
 61,103,347  32,229,896

 ในป ี2552 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดท้ำาการประเมนิราคาทีด่นิตามเกณฑร์าคาตลาด โดยผูป้ระเมนิราคา 
อสิระทัง้นี ้บรษิทัไดป้รบัปรงุมลูคา่ทีด่นิเพิม่ขึน้ จำานวน 64.95 ลา้นบาท โดยบนัทกึเขา้สว่นเกนิทนุจาก 
การตรีาคาทีด่นิดว้ยจำานวน 40.37 ลา้นบาท แสดงไวภ้ายใตส้ว่นของผูถ้อืหุน้ และบนัทกึลดขาดทนุจาก 
การตรีาคาทีด่นิเขา้บญัชกีำาไรจากการตรีาคาทีด่นิในงบกำาไรขาดทนุจำานวน 24.58 ลา้นบาท นอกจากนี ้
บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดป้รบัปรงุมลูคา่ทีด่นิลดลง 3.85 ลา้นบาท โดยบนัทกึลดสว่นเกนิทนุจากการตรีาคา 
ทีด่นิทีแ่สดงอยูใ่นสว่นของผูถ้อืหุน้จำานวน 0.01 ลา้นบาท และบนัทกึขาดทนุจากการตรีาคาทีด่นิจำานวน 
3.84 ล้านบาท ในงบกำาไรขาดทุน

 ในป ี2552 บรษิทัไดท้ำาการประเมนิราคาทีด่นิตามเกณฑร์าคาตลาด โดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ ทัง้นี ้
บรษิทัไดป้รบัปรงุมลูคา่ทีด่นิเพิม่ขึน้ จำานวน 35.73 ลา้นบาท โดยบนัทกึเขา้สว่นเกนิทนุจากการตรีาคา 
ทีด่นิดว้ยจำานวน 11.15 ลา้นบาท แสดงไวภ้ายใตส้ว่นของผูถ้อืหุน้และบนัทกึลดขาดทนุจากการตรีาคา 
ทีด่นิเขา้บญัชกีำาไรจากการตรีาคาทีด่นิในงบกำาไรขาดทนุจำานวน 24.58 ลา้นบาท นอกจากนีบ้รษิทัไดป้รบัปรงุ
มลูคา่ทีด่นิลดลง 3.50 ลา้นบาท โดยบนัทกึลดสว่นเกนิทนุจากการตรีาคาทีด่นิทีแ่สดงอยูใ่นสว่นของผูถ้อืหุน้ 
จำานวน 0.01 ล้านบาท และบันทึกขาดทุนจากการตีราคาที่ดินจำานวน 3.49 ล้านบาทในงบกำาไรขาดทุน 

 ในระหวา่งป ีพ.ศ 2552 บรษิทัไดร้วมตน้ทนุการกูย้มืเขา้เปน็ราคาทนุของโครงการกอ่สรา้งทีด่นิ ทา่เรอื 
และคลังก๊าซสุขสวัสด์ิ จำานวน 24.48 ล้านบาท ต้นทุนการกู้ยืมน้ีเกิดข้ึนจริงจากเงินกู้ยืมท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ
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10.  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ประกอบด้วย
หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ยอดคงเหลือ ณ วันที่

 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551

ที่ดิน  8,500,135  8,500,135

อาคาร  42,000,000  42,000,000

รวม  50,500,135  50,500,135

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 ทีด่นิและอาคารทีเ่ปน็สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายทัง้จำานวน
ของบริษัทย่อยได้นำาไปค้ำาประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัท (ดูหมายเหตุข้อ 34.1 และข้อ 34.2)

11.  เครื่องหมายการค้า - สุทธิ

เครื่องหมายการค้า - สุทธิ ประกอบด้วย
หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ยอดคงเหลือ ณ วันที่   

 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551

เครื่องหมายการค้า  627,000,000  627,000,000

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม  (94,050,000)  (94,050,000)

เครื่องหมายการค้า - สุทธิ  532,950,000  532,950,000

12.  ค่าความนิยม- สุทธิ

ค่าความนิยม - สุทธิ ประกอบด้วย
หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่  เพิ่มขึ้น/  จำาหน่าย/  ยอดคงเหลือ ณ วันที่

 31 ธันวาคม 2551 โอนเข้า  โอนออก  31 ธันวาคม 2552

     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ค่าความนิยม  609,704,370  -  -  609,704,370

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม  (96,508,522)  -  -  (96,508,522)

ค่าความนิยม - สุทธิ  513,195,848  -  -  513,195,848
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หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่  เพิ่มขึ้น/  จำาหน่าย/  ยอดคงเหลือ ณ วันที่

 31 ธันวาคม 2550 โอนเข้า  โอนออก  31 ธันวาคม 2551

   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ค่าความนิยม  644,380,009  23,923,543  (58,599,182)  609,704,370

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม  (96,508,522)  -  -  (96,508,522)

ค่าความนิยม - สุทธิ  547,871,487  23,923,543  (58,599,182)  513,195,848

13.  ค่าสิทธิการเช่า - สุทธิ

ค่าสิทธิการเช่า - สุทธิ ประกอบด้วย
หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ เพิ่มขึ้น/  จำาหน่าย/  ยอดคงเหลือณ วันที่

 31 ธันวาคม 2551 โอนเข้า  โอนออก  2552  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ค่าสิทธิการเช่า  34,340,901  -  (6,619,328)  27,721,573

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม  (13,546,971)  (2,504,360)  6,619,328  (9,432,003)

ค่าสิทธิการเช่า - สุทธิ  20,793,930  (2,504,360)  -  18,289,570

หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ เพิ่มขึ้น/  จำาหน่าย/  ยอดคงเหลือณ วันที่

 31 ธันวาคม 2550 โอนเข้า  โอนออก  2551

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ค่าสิทธิการเช่า  27,840,901  6,500,000  -  34,340,901

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม  (10,293,413) (3,253,558)  -  (13,546,971)

ค่าสิทธิการเช่า - สุทธิ  17,547,488  3,246,442  -  20,793,930

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้สิทธิการเช่าจำานวน 2.50 ล้านบาทและ 3.25 

ล้านบาท ตามลำาดับ เป็นค่าเช่าตามระยะเวลาสิทธิการเช่า
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หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ เพิ่มขึ้น/  จำาหน่าย/  ยอดคงเหลือณ วันที่

 31 ธันวาคม 2551 โอนเข้า  โอนออก  31 ธันวาคม 2552

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ค่าสิทธิการเช่า  13,368,095  -  (2,052,776)  11,315,319

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม  (3,202,033)  (1,141,551)  2,052,776  (2,290,808)

ค่าสิทธิการเช่า - สุทธิ  10,166,062  (1,141,551)  -  9,024,511

 งบการเงินรวม

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ เพิ่มขึ้น/  จำาหน่าย/  ยอดคงเหลือณ วันที่

 31 ธันวาคม 2550 โอนเข้า  โอนออก  31 ธันวาคม 2551

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ค่าสิทธิการเช่า  6,868,095  6,500,000  -  13,368,095

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม  (2,759,406)  (442,627)  -  (3,202,033)

ค่าสิทธิการเช่า - สุทธิ  4,108,689  6,057,373  -  10,166,062

สำาหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 บรษิทัรบัรูส้ทิธกิารเชา่จำานวน 1.14 ลา้นบาท และ 0.44 
ล้านบาท ตามลำาดับ เป็นค่าเช่าตามระยะเวลาสิทธิการเช่า

14. ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ

ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ ประกอบด้วย
 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ เพิ่มขึ้น/  จำาหน่าย/  ยอดคงเหลือณ วันที่

 31 ธันวาคม 2551 โอนเข้า  โอนออก  31 ธันวาคม 2552 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์  13,501,876  153,500  -  13,655,376

ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง  3,697,140  900,860  -  4,598,000

รวมราคาทุน  17,199,016  1,054,360  -  18,253,376

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม  (10,556,236)  (966,770)  -  (11,523,006)

ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ  6,642,780  87,590  -  6,730,370
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หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่  ซื้อธุรกิจ เพิ่มขึ้น/  จำาหน่าย/  ยอดคงเหลือณ วันที่

 31 ธันวาคม 2551  โอนเข้า  โอนออก  31 ธันวาคม 2552

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ค่าคอมพิวเตอร์  11,638,931  49,565 1,841,380 (28,000) 13,501,876

ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง 5,133,770 - - (1,436,630) 3,697,140

รวมราคาทุน 16,772,701 49,565 1,841,380 (1,464,630) 17,199,016

หัก ค่าตัดจำาหนายสะสม (10,74,631) 16,868 (470,815) 6,078 (10,556,236)

ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 6,698,070 32,697 1,370,565 (1,458,552) 6,642,780

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปีส้ินปีสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2552     996,770

2551     470,815

หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ เพิ่มขึ้น/  จำาหน่าย/  ยอดคงเหลือณ วันที่

 31 ธันวาคม 2551 โอนเข้า  โอนออก  31 ธันวาคม 2552

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ค่าคอมพิวเตอร์  344,400 39,900  -  384,300

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม  (259,165)  (49,123)  -  (308,288)

ค่าคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 85,235  (9,223)  -  76,012
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หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ เพิ่มขึ้น/  จำาหน่าย/  ยอดคงเหลือณ วันที่

 31 ธันวาคม 2550 โอนเข้า  โอนออก  31 ธันวาคม 2551

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์  344,400  -  -  344,400

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม  (190,285)  (68,880)  -  (259,165)

ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ  154,115  (68,880)  -  85,235

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

 2552     49,123

 2551     68,880

15.  เงินมัดจำาค่าซื้อเงินลงทุน

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 บริษัทย่อยในต่างประเทศได้ทำาสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญ (Equity interest 
transfer agreement) กบับรษิทัในตา่งประเทศแหง่หนึง่ มลูคา่ทัง้สิน้ 51 ลา้นดอลลารส์หรฐั โดยบรษิทัยอ่ย 
ดงักลา่วไดจ้า่ยเงนิชำาระมดัจำาแลว้จำานวน 5 ลา้นดอลลารส์หรฐั ในวนัลงนามในสญัญา (ดหูมายเหตขุอ้ 34.3)

16.  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น มีดังนี้
หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

  2552  2551  2552  2551 

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำาประกัน  2,551,036  1,348,463  287,146  227,573

เงินมัดจำา  14,683,613  6,119,437  4,514,871  3,436,061

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าผลิตถังแก๊ส  748,890  3,282,950  -  -

อื่นๆ  23,173,497  5,000,000  23,047,197  5,000,000

รวม  41,157,036  15,750,850  27,849,214  8,663,634
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17.  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย
หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

 2552  2551 2552 2551

เงินเบิกเกินบัญชี  -  2,784,254  -  -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 20,000,000  20,000,000  -

รวม 20,000,000 22,784,254 - -

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 บรษิทัยอ่ยแหง่หนึง่มเีงนิกูย้มืระยะสัน้ในรปูของตัว๋สญัญาใชเ้งนิจากธนาคาร
พาณชิยใ์นประเทศแหง่หนึง่ เพือ่จา่ยลว่งหนา้คา่วตัถดุบิในการผลติจำานวนเงนิ 20 ลา้นบาทในอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 
MLR - 0.50 ต่อปี

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 บรษิทัยอ่ยแหง่หนึง่มเีงนิเบกิเกนิบญัชจีากธนาคารพาณชิยใ์นประเทศ
แหง่หนึง่เปน็จำานวนเงนิ 10 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ MOR - 100 ตอ่ป ีวงเงนิเบกิเกนิบญัชดีงักลา่วค้ำา 
ประกนัโดยจดจำานองทีด่นิ เครือ่งจกัร และอปุกรณท์ีจ่ดัซือ้ของบรษิทัยอ่ย รวมถงึกรรมการบางทา่นของบรษิทั
ย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น (ดูหมายเหตุข้อ9)

18.  เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกู้ยืมระยะยาว ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

 2552  2551 2552 2551

เงินกู้ยืมจากธนาคาร  933,795,213  168,333,335  510,000,000  -

เงินกู้ยืมจากบริษัทอื่น  -  7,000,000  -  -

 933,795,213  175,333,335  510,000,000  -

หัก ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

เงินกู้ยืมจากธนาคาร  (186,058,664)  (6,666,660)  (120,000,000)  -

เงินกู้ยืมจากบริษัทอื่น  -  (7,000,000)  -  -

 (186,058,664)  (13,666,660)  (120,000,000)  -

สุทธิ  747,736,549  161,666,675  390,000,000  -

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 เงนิกูย้มืระยะยาวเปน็สญัญากูย้มืระยะยาวจากธนาคารพาณชิยใ์น 
ประเทศหลายแห่งหลายสัญญา และบริษัทอื่น ดังนี้
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ส่วนของบริษัท

บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวจำานวน 600 ล้านบาท กับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง เป็นเงินกู้เพื่อซื้อที่ดิน 
รวมทั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้าง และเพื่อก่อสร้างสิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับท่าเทียบเรือ ณ วันที่ 
31 ธนัวาคม 2552 บรษิทัมภีาระหนีส้นิคงเหลอื 510 ลา้นบาทโดยมดีอกเบีย้เทา่กบัอตัราดอกเบีย้อา้งองิ 
ของรอยเตอรบ์วกดว้ยรอ้ยละ 2.00 ตอ่ป ีเงนิตน้มกีำาหนดจา่ยชำาระคนืทกุงวดสามเดอืน งวดละ 30 ลา้นบาท 
นบัจากวนัเบกิเงนิกูง้วดแรก โดยบรษิทัไดน้ำาทีด่นิรวมทัง้อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง และสิง่อำานวยความสะดวก 
สำาหรับท่าเทียบเรือเป็นหลักทรัพย์ค้ำาประกัน (ดูหมายเหตุข้อ 9)

ต่อมาบริษัทได้ทำาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swap agreement) กับธนาคารพาณิชย์ 
ดงักลา่วเพือ่ซือ้อตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 4.95 ตอ่ป ีโดยคำานวณจากวงเงนิตามสญัญากูย้มืระยะยาวดงักลา่ว 
ข้างต้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 (ดูหมายเหตุข้อ 33.3)

ส่วนของบริษัทย่อย

1. บรษิทั ลคักีม้ารนี จำากดั มวีงเงนิกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารในประเทศแหง่หนึง่จำานวน 43.5 ลา้นบาท 
 เงินกู้ดังกล่าวมีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR ต่อปี เงินต้นมีกำาหนดจ่ายชำาระคืนเป็นงวดรายเดือน 
 โดยจา่ยชำาระงวดแรกในเดอืนกมุภาพนัธ ์2545 และเงนิกูด้งักลา่วมกีำาหนดชำาระคนืทัง้หมดใหค้รบ 
 ภายในเดือนเมษายน 2553 บริษัทย่อยดังกล่าวได้นำาเรือบรรทุกแก๊สเป็นหลักทรัพย์ค้ำาประกัน

 บริษัทย่อยไดช้ำาระคนืเงินตน้ทั้งหมดแล้ว เมื่อวันที่ 26 มถิุนายน 2551 และคงเหลือดอกเบี้ยค้างจ่าย 
 ตามสัญญา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 จำานวน 0.10 ล้านบาท และ 15.21 ล้านบาทตามลำาดับ

2.  บรษิทั ลคักีม้ารนี จำากดั มวีงเงนิกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารในประเทศแหง่หนึง่จำานวน 142.50 ลา้นบาท 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีภาระหนี้คงเหลือ จำานวน 132.52 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 
 : ไมม่)ี เงนิกูด้งักลา่วมดีอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ MLR - 1.00 ตอ่ป ีเงนิตน้มกีำาหนดจา่ยชำาระคนืเปน็งวดราย 
 เดือนโดยงวดที่ 1 - 83 จ่ายชำาระงวดละ 1.70 ล้านบาท งวดที่ 84 จ่ายชำาระงวดละ 1.40 ล้านบาท 
 โดยจา่ยชำาระงวดแรกในเดอืนตลุาคม 2552 และเงนิกูด้งักลา่วมกีำาหนดชำาระคนืทัง้หมดใหค้รบภายใน 
 เดอืนกนัยายน 2559 บรษิทัยอ่ยดงักลา่วไดน้ำาเรอืบรรทกุแกส๊เปน็หลกัทรพัยค์้ำาประกนั (ดหูมายเหตขุอ้ 9)
 และนำาบริษัท ลัคกี้แคร์ริเออร์ จำากัด เป็นผู้ค้ำาประกัน

3.  บรษิทั ลคักีม้ารนี จำากดั มวีงเงนิกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารในประเทศแหง่หนึง่จำานวน 101.43 ลา้นบาท 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีภาระหนี้คงเหลือ จำานวน 101.42 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 : 
 ไมม่)ี เงนิกูด้งักลา่วมดีอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ MLR - 1.00 ตอ่ป ีเงนิตน้มกีำาหนดจา่ยชำาระคนืเปน็งวด 
 รายเดอืนโดยงวดที ่1 - 83 จา่ยชำาระงวดละ 1.54 ลา้นบาท โดยงวดสดุทา้ยชำาระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด เงนิกู ้
 ดงักลา่วมกีำาหนดชำาระคนืทัง้หมดใหค้รบภายในเดอืนเมษายน 2560 บรษิทัยอ่ยดงักลา่วไดน้ำาเรอืบรรทกุ 
 แก๊สเป็นหลักทรัพย์ค้ำาประกัน (ดูหมายเหตุข้อ 9) และนำาบริษัท ลัคกี้แคร์ริเออร์ จำากัด และบริษัท 
 สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำากัด (มหาชน) เป็นผู้ค้ำาประกัน
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4.  บรษิทั ลคักีม้ารนี จำากดั กูย้มืเงนิจากบรษิทัอืน่โดยไมม่ดีอกเบีย้ เปน็จำานวนเงนิ 33 ลา้นบาท เงนิกูย้มื 
 ดงักลา่วมกีำาหนดชำาระเปน็งวดรายเดอืนรวม 33 งวด งวดละ 1 ลา้นบาท การชำาระคนืงวดแรกเริม่ใน 
 เดอืนพฤศจกิายน 2549 และการชำาระงวดสดุทา้ยจะครบกำาหนดในเดอืนกรกฎาคม 2552 บรษิทัยอ่ย 
 ดังกล่าวได้นำาเรือบรรทุกแก๊สเป็นหลักทรัพย์ค้ำาประกัน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทไม่มียอดคงค้าง เนื่องจากได้ชำาระคืนทั้งหมดแล้วเมื่อวันที่ 13  
 กรกฎาคม  2552  (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2551 : 7 ลา้นบาท) หลกัทรพัยค์้ำาประกนัดำาเนนิการไถถ่อนเรยีบรอ้ยแลว้ 
 ในไตรมาส 3 ปี 2552

5.  บรษิทั สยาม เอทานอล เอก็ซป์อรท์ จำากดั มเีงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารพาณชิยใ์นประเทศแหง่หนึง่ 
 เพือ่พฒันาทีด่นิและกอ่สรา้งโรงงาน และเปน็เงนิกูเ้พือ่คา่เครือ่งจกัรวงเงนิรวม 40 ลา้นบาท และ 130 
 ลา้นบาท ตามลำาดบั ในอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ MLR - 1.00 ตอ่ป ีบรษิทัยอ่ยดงักลา่วไดม้กีารเบกิใชเ้งนิกู ้
 ตามสญัญาครบตามวงเงนิกูแ้ลว้ โดยเงนิกูย้มืระยะยาวดงักลา่วมรีะยะเวลาเงนิกูท้ัง้สิน้ 8 ปแีละระยะเวลา  
 ปลอดเงนิตน้ 2 ป ีนบัจากวนัเบกิเงนิกูง้วดแรก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 มภีาระหนีค้งเหลอื
 จำานวน 159.86 ล้านบาท และ 168 ล้านบาท ตามลำาดับ บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดจำานองที่ดิน 
 เครือ่งจกัรและอปุกรณท์ีจ่ะจดัซือ้ของบรษิทัยอ่ย (ดหูมายเหตขุอ้ 9) รวมถงึกรรมการบางทา่นของบรษิทั 
 ย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น เป็นหลักประกัน

6.  บรษิทั สยาม เอทานอล เอก็ซป์อรท์ จำากดั มเีงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารพาณชิยใ์นประเทศแหง่หนึง่ 
 เพือ่พฒันาทีด่นิและกอ่สรา้งโรงงาน และเปน็เงนิกูเ้พือ่คา่เครือ่งจกัรวงเงนิรวม 30 ลา้นบาท ณ วนัที่ 
 31 ธนัวาคม 2552 มภีาระหนีค้งเหลอื จำานวน 30 ลา้นบาท (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2551 : ไมม่)ี เงนิกูย้มื 
 ดงักลา่วมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ MLR ตอ่ป ีบรษิทัยอ่ยดงักลา่วไดม้กีารเบกิใชเ้งนิกูต้ามสญัญาครบตาม 
 วงเงนิกูแ้ลว้ โดยเงนิกูย้มืระยะยาวดงักลา่วมรีะยะเวลาเงนิกูท้ัง้สิน้ 6 ปแีละระยะเวลาปลอดเงนิตน้นบัจาก 
 วนัเบกิเงนิกูจ้นถงึวนัที ่16 ธนัวาคม 2552 บรษิทัยอ่ยดงักลา่วไดจ้ดจำานองทีด่นิเครือ่งจกัรและอปุกรณท์ีจ่ะ
 จดัซือ้ของบรษิทัยอ่ย (ดหูมายเหตขุอ้ 9) รวมถงึกรรมการบางทา่นของบรษิทัยอ่ยตามสดัสว่นการถอืหุน้ 
 เป็นหลักประกัน
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19.  หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

บรษิทัยอ่ยแหง่หนึง่ไดท้ำาสญัญาเชา่การเงนิสำาหรบัยานพาหนะ ซึง่มกีำาหนดระยะเวลา 4 ป ีโดยมจีำานวนเงนิ 
ขั้นต่ำาที่จะต้องจ่ายสำาหรับสัญญาเช่าการเงิน ดังนี้

หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

 2552  2551 2552 2551

ครบกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี  66,025  158,460  -  -

ครบกำาหนดชำาระภายใน 1 - 5 ปี  -  66,025  -  -

เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ  66,025  224,485  -  -

หัก ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระในหนึ่งปี  (66,025)  (158,460)  -  -

 -  66,025  -  -

หัก ดอกเบี้ยจ่ายตั้งพัก  -  -  -  -

สุทธิ  -  66,025  -  -

มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินมีมูลค่าโดยประมาณเท่ากับมูลค่าตามบัญชี

20.  หนี้สินหมุนเวียนอื่น

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

 2552 2551 2552 2551

เจ้าหน้ีอ่ืนบริษัทย่อยและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน

(หมายเหตุข้อ 30.1)  2,719,725  3,568,159  1,297,317  1,722,094

ส่วนของดอกเบ้ียค้างจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจาก

ธนาคารที่ถึงกำาหนดชำาระในหนึ่งปี  100,944  8,400,000  -  -

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย  327,874,701  259,228,617  127,182,403  123,658,804

เจ้าหนี้กรมสรรพากร  16,473,407  7,799,926  8,938,665  7,704,531

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  49,119,513  75,649,664  12,068,660  17,694,588

อื่นๆ  18,109,343  15,657,175  9,348,449  37,170,138

รวม  414,397,633  370,303,541  158,835,494  187,950,155
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21.  เจ้าหนี้เงินมัดจำาค่าถังแก๊ส

เจ้าหนี้เงินมัดจำาค่าถังแก๊ส ประกอบด้วย
หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่31 ธันวาคม   

 2552 2551 2552 2551

ราคาตามบัญชีต้นงวด  2,150,541,146  2,054,914,451  213,863,729  171,881,415

เงินมัดจำาค่าถังแก๊ส / โอนเข้า  104,460,131  96,594,300  44,351,899  41,989,194

คืนเงินมัดจำาค่าถังแก๊ส / โอนออก  (931,600)  (967,605)  (60,550)  (6,880)

ราคาตามบัญชีปลายงวด  2,254,069,677  2,150,541,146  258,155,078  213,863,729

22.  ทุนเรือนหุ้น

เมือ่วนัที ่30 เมษายน 2550 ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้มมีตใิหล้ดทนุจดทะเบยีนโดยวธิตีดัหุน้จดทะเบยีนที่ 
ยงัมไิดอ้อกจำาหนา่ยจำานวน 310 ลา้นหุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท จากจำานวน 980 ลา้นหุน้ เปน็ 670 ลา้นหุน้ 
และมมีตใิหเ้พิม่ทนุจดทะเบยีนจากจำานวน 670 ลา้นบาทเปน็ 950 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่ 
จำานวน 280 ลา้นหุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท ภายหลงัการลดทนุ/เพิม่ทนุนีท้ำาใหท้นุจดทะเบยีนของบรษิทัม ี
จำานวนทัง้สิน้ 950 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั 950 ลา้นหุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท โดยทนุจดทะเบยีนที่ 
เพิ่มขึ้น จำานวน 280 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อ
 - หุน้สามญัเพิม่ทนุจำานวน 260 ลา้นบาท มลูคา่หุน้ละ 1 บาท จดัสรรหุน้เสนอขายแกป่ระชาชนทัว่ไป 
 - หุน้สามญัเพิม่ทนุจำานวน 20 ลา้นบาท มลูคา่หุน้ละ 1 บาท จดัสรรใหก้บักรรมการและพนกังานของ 
  บรษิทัและ/หรอืบรษิทัยอ่ย โดยหากมหีุน้ทีเ่หลอืจากการจดัสรร และ/หรอื การจองซือ้ในสว่นนี ้ใหน้ำา
  หุ้นที่เหลือจากการจัดสรร และ/หรือ การจองซื้อดังกล่าวมาเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป

เมือ่วนัที ่14 พฤษภาคม 2551 คณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยอ์นมุตัใิหบ้รษิทัเสนอขาย 
หุน้ทีอ่อกใหมต่อ่ประชาชนจำานวน 280 ลา้นบาท ซึง่มมีลูคา่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ในราคาหุน้ละ 8 บาท 
ซึง่บรษิทัไดร้บัชำาระคา่หุน้ครบถว้นแลว้เมือ่วนัที ่22 พฤษภาคม 2551 และไดจ้ดทะเบยีนเปลีย่นแปลง 
ทุนเรียกชำาระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2551

เมือ่วนัที ่3 มถินุายน 2551 บรษิทัไดร้บัอนมุตัจิากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยใหข้ายหุน้สามญัเพิม่ทนุ 
ให้แก่ประชาชนทั่วไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญสุทธิจากค่าธรรมเนียมและ 
ค่าใช้จ่ายในการจำาหน่ายสินทรัพย์แล้ว จำานวน 1,874.48 ล้านบาท
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บริษัทคำานวณหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก ดังนี้
 งบการเงินรวมและ

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

 2552 หุ้น 2551 หุ้น

จำานวนหุ้นสามัญคงเหลือ ณ วันต้นปี  950,000,000  670,000,000

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักที่ออก (ซื้อคืน) ระหว่างปี  (12,447,338)  171,835,616

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก ณ วันสิ้นปี  937,552,662  841,835,616

23.  กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

สำาหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 บรษิทัคำานวณกำาไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐานในงบการเงนิรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของกิจการ

 2552  2551  2552  2551

กำาไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  บาท  1,254,595,989  1,095,170,835  1.560,272,765  630,122,719

จำานวนหุน้ สามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ำาหนัก

(หมายเหตุข้อ 22)   หุ้น  937,552,662  841,835,616  937,552,662  841,835,616

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  บาท  1.34  1.30  1.66  0.75

24.  เงินปันผลจ่าย

ส่วนของบริษัท

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำาไร 
เปน็เงนิปนัผลระหวา่งกาลจากกำาไรสทุธขิองงบการเงนิเฉพาะกจิการสำาหรบัผลประกอบการงวดหกเดอืน 
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 จำานวนเงินทั้งสิ้น 183.79 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท บริษัทได้ 
จ่ายชำาระเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552

เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2552 ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาปขีองบรษิทั ไดม้มีตอินมุตักิารจา่ยเงนิปนัผล 
สำาหรบัป ี2551 ในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท คดิเปน็จำานวนเงนิ 380 ลา้นบาท โดยทีบ่รษิทัไดจ้า่ยเงนิปนัผล 
ระหว่างกาลจากผลประกอบการครึ่งแรกของปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินจำานวน 
142.50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2551 คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท 
คิดเป็นเงินจำานวน 237.50 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 30 เมษายน 2552



143รายงานประจำาปี 2552

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำาไร 
เปน็เงนิปนัผลระหวา่งกาลจากกำาไรสทุธขิองงบการเงนิเฉพาะกจิการสำาหรบัผลประกอบการงวดหกเดอืน 
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 จำานวนเงินทั้งสิ้น 142.50 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท บริษัทได ้
จ่ายชำาระเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2551

ส่วนของบริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้มีมติอนุมัติ 
การจ่ายเงินปันผลสำาหรับปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 95 บาท คิดเป็นจำานวนเงิน 997.50 ล้านบาท บริษัท 
ย่อยดังกล่าวได้จ่ายชำาระเงินปันผลดังกล่าวครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2552

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้มีมติอนุมัติ 
การจ่ายเงินปันผลสำาหรับปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 20 บาท คิดเป็นจำานวนเงิน 100 ล้านบาท บริษัทย่อย 
ดังกล่าวได้จ่ายชำาระเงินปันผลดังกล่าวครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552

25.  สำารองตามกฎหมาย

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำากดั บรษิทัตอ้งจดัสรรกำาไรสทุธปิระจำาปสีว่นหนึง่ไวเ้ปน็ทนุสำารอง 
ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของกำาไรสทุธปิระจำาปหีกัดว้ยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่สำารองนีจ้ะม ี
จำานวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน ทนุสำารองตามกฎหมายนีห้า้มมใิหน้ำาไปจา่ยเปน็เงนิปนัผล 
ตามบทบญัญตัแิหง่ประมวลกฎหมายแพ่งพาณชิย ์บรษิทัยอ่ยตอ้งจดัสรรกำาไรสทุธอิยา่งนอ้ยรอ้ยละ 5 
เปน็สำารองตามกฎหมายทกุครัง้ทีป่ระกาศจา่ยเงนิปนัผล จนกวา่สำารองตามกฎหมายจะมจีำานวนเทา่กบั 
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสำารองนี้จะนำามาจัดสรรเป็นเงินปันผลไม่ได้

26.  สำารองหุ้นซื้อคืน

ตามหนงัสอืสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กลต.ชส. (ว) 2/2548 และ 
หนงัสอืสภาวชิาชพีบญัชทีี ่ส.สวบช. 016/2548 บรษิทัมหาชนจำากดัทีม่กีารซือ้หุน้คนืตอ้งมกีำาไรสะสม 
ไม่น้อยกว่ามูลค่าหุ้นซื้อคืนที่ยังคงเหลืออยู่ในบัญชี และในกรณีที่จะนำากำาไรสะสมไปจ่ายเงินปันผล 
กำาไรสะสมคงเหลือหลังจากจ่ายเงินปันผลต้องมีจำานวนไม่น้อยกว่าหุ้นซื้อคืนที่ยังคงเหลืออยู่ในบัญช ี
ดว้ยเชน่กนั ดงันัน้ บรษิทัไดถ้อืปฏบิตัติามแนวทางดงักลา่วโดยการจดัสรรกำาไรสะสมเปน็สำารองหุน้ทนุ 
ซื้อคืนเท่ากับจำานวนเงินที่ได้จ่ายซื้อหุ้นคืน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทได้จัดสรรกำาไรสะสมจำานวน 272.14 ล้านบาท ไปเป็นทุนสำารองหุ้นทุนซ้ือคืน

27.  หุ้นทุนซื้อคืน

จากมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2552 เมือ่วนัที ่17 กรกฎาคม 2552 ทีป่ระชมุคณะกรรมการมี 
มตอินมุตัใิหบ้รษิทัซือ้หุน้สามญัของบรษิทัคนืจำานวนไมเ่กนิ 90 ลา้นหุน้ หรอืไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของจำานวน 
หุน้สามญัทีอ่อกและชำาระแลว้ โดยมวีงเงนิสงูสดุทีจ่ะใชใ้นการซือ้หุน้คนืไมเ่กนิ 720 ลา้นบาท และไมเ่กนิ 
กำาไรสะสมของบริษัท โดยมีกำาหนดซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 
การซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการบริหารการเงิน
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หุ้นทุนซื้อคืน ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

 2552 2551 2552 2551

มูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน (บาท)   272,143,445  -  272,143,445  -

จำานวนหุ้นทุนซื้อคืน (หุ้น)   31,068,500  -  31,068,500  -

ราคาทุนเฉลี่ยหุ้นละ (บาท)   8.76  -  8.76  -

จำานวนหุ้นทุนซื้อคืนต่อจำานวนหุ้นที่บริษัทออก

 (ร้อยละ)   3.27  -  3.27  -

28.  การจัดการในส่วนของทุน

วตัถปุระสงคใ์นการบรหิารทนุของบรษิทัเปน็ไปเพือ่การดำารงไวซ้ึง่ความสามารถของกจิการในการดำาเนนิงาน 
อยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่สรา้งผลตอบแทนตอ่ผูถ้อืหุน้และเปน็ประโยชนต์อ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ๆบรษิทัมไิดใ้ช ้
อตัราสว่นทางการเงนิใดๆ เพือ่ดแูลรกัษาระดบัทนุ หากแตบ่รษิทัมเีงนิกูย้มืกบัสถาบนัการเงนิ ซึง่ทำาให ้
บริษัทต้องมีการดำารงอัตราส่วนทางการเงินตามที่ได้กำาหนดไว้ในสัญญา

เมือ่วนัที ่2 กมุภาพนัธ ์2552 บรษิทัไดท้ำาสญัญาเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารพาณชิยแ์หง่หนึง่ (ดหูมายเหต ุ
ขอ้ 18) โดยกำาหนดใหบ้รษิทัตอ้งมกีารดำารงสว่นหนีส้นิรวมตอ่ทนุรวม (Debt/Equity) ไมเ่กนิกวา่ 1.5 ตอ่ 1 
และอตัราสว่นหนีส้นิตอ่กำาไรสทุธกิอ่นดอกเบีย้จา่ย ภาษเีงนิได ้คา่เสือ่มราคา และรายการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบั 
กระแสเงินสด (Debt/EBITDA) จะต้องไม่เกินกว่า 3 ต่อ 1 ของงบการเงินรวม

เมือ่วนัที ่9 มถินุายน 2552 บรษิทัไดท้ำาสญัญาขอวงเงนิสนิเชือ่กบัธนาคารพาณชิยแ์หง่หนึง่ (ดหูมายเหตุ 
ขอ้ 34.2) ไดก้ำาหนดใหบ้รษิทัตอ้งมกีารดำารงสว่นหนีส้นิรวมตอ่ทนุรวม (Debt/Equity) ไมเ่กนิกวา่ 1.5 ตอ่ 1 
และอตัราสว่นความสามารถในการชำาระหนี ้(Debt Service Coverage Ratio (DSCR)) จะตอ้งไมต่่ำากวา่ 
1.25 ต่อ 1 ของงบการเงินรวม

29. ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ไม่ได้จัดสรร

ในระหวา่งปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2552 บรษิทัยอ่ยแหง่หนึง่มคีา่ใชจ้า่ยในการผลติทีไ่มไ่ดจ้ดัสรรจำานวน 
45.47 ลา้นบาท ซึง่เกดิจากบรษิทัยอ่ยดงักลา่วหยดุดำาเนนิการผลติเปน็การชัว่คราวในระหวา่งเดอืนมกราคม 
ถึงกุมภาพันธ์ 2552 เดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2552 และเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม 2552 และมีกำาลัง 
การผลติทีเ่กดิขึน้จรงิต่ำากวา่กำาลงัการผลติปกตใินเดอืนมนีาคม มถินุายน และกรกฎาคม 2552 โดยบรษิทัได ้
บันทึกค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในงวด

30. รายการค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินได้รวมรายการที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นและ/หรือมี 
กรรมการรว่มกนั ดงันัน้งบการเงนินีจ้ะแสดงรวมถงึผลของรายการดงักลา่วตามมลูฐานทีไ่ดต้กลงกนัระหวา่ง 
บริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ
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30.1 ยอดคงเหลือที่สำาคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

 2552  2551 2552 2551

ลูกหนี้การค้าบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน)  -  -  10,265,380  8,649,085

 บริษัท สยามควอลิตี้ สตีล จำากัด  -  -  -  31,961

 บริษัท พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จำากัด  1,167,242  1,440,668  379,909  517,879

รวม     1,167,242  1,440,668  10,645,289  9,198,925

หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

 2552  2551 2552 2551

ลูกหนี้อื่นบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัท ลัคกี้แคร์ริเออร์ จำากัด   -  -  11,998  3,563

 บริษัท ลัคกี้มารีน จำากัด    -  -  28,355  18,896

 บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน)  -  -  78,656  -

 บริษัท เคมิคัลส์แก๊ส ขนส่ง จำากัด  -  -  2,568  -

 บริษัท ยูนิคมารีน จำากัด    -  -  9,523  20,223

 บริษัท ยูนิคแก๊สเทรดดิ้ง จำากัด   -  -  5,778  6,474

 บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตีล จำากัด  -  -  15,408  -

 บริษัท สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จำากัด  -  -  8,988  -

 บริษัท พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จำากัด  3,852  -  3,852  -

  รวม     3,852  -  165,126  49,156

เงินมัดจำาค่าถังแก๊ส

 บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน)  -  -  1,982,1300 1,982,130

  รวม     -  -  1,982,130  1,982,130

ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย

 บริษัท ลัคกี้มารีน จำากัด    -  -  1,407,075  -

 บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตีล จำากัด  -  -  155,425  1,047,945

 บริษัท สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จำากัด  -  -  329,326  25,822

  รวม     -  -  1,891,826  1,073,767

เงินประกันอาคาร

 บริษัท พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จำากัด  3,311,037  1,461,804  1,150,210  485,861

  รวม     3,311,037  1,461,804  1,150,210  485,861
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เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย ประกอบด้วย

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึ้น  ลดลง  ยอดคงเหลือ

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม   ณ วันที่ 31 ธันวาคม

 2551    2552

  บริษัท ลัคกี้มารีน จำากัด   -  183,130,967  (183,130,967)  -

 บริษัท สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จำากัด  10,000,000  -  (10,000,000)  -

  รวม    10,000,000  183,130,967  (193,130,967)  -

ในระหวา่งป ี2552 บรษิทัใหบ้รษิทั ลคักีม้ารนี จำากดั กูย้มืเงนิซึง่เปน็เงนิกูย้มืระยะสัน้ โดยมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5.25 
ต่อปี และได้รับคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวครบทั้งจำานวน

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2551 บรษิทัใหเ้งนิกูย้มืระยะสัน้แกบ่รษิทั สยาม เอทนอล เอก็ซป์อรท์ จำากดั จำานวน 10 ลา้นบาท 
โดยมอีตัราดอกเบีย้ MLR เฉลีย่ของสามธนาคารพาณชิยใ์นประเทศไทยบวกดว้ยรอ้ยละ 0.50 ตอ่ป ีตอ่มาในระหวา่งป ี
2552 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยดงักลา่วไดต้กลงขยายระยะเวลาการจา่ยชำาระเงนิกูต้อ่ไปอกี 2 ป ีดงันัน้เงนิใหกู้ย้มืดงักลา่ว
จึงมีกำาหนดรับชำาระคืนภายในปี 2554

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย ประกอบด้วย
หน่วย : บาท

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึ้น  ลดลง  ยอดคงเหลือ

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม   ณ วันที่ 31 ธันวาคม

 2551   2552

บริษัท ลัคกี้มารีน จำากัด    -  45,000,000  -  45,000,000

บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตีล จำากัด  100,000,000  -  -  100,000,000

บริษัท สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จำากัด  -  70,000,000  -  70,000,000

     100,000,000  115,000,000  -  215,000,000

หัก ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี  -    (100,000,000)

รวม     100,000,000    115,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท ลักกี้มารีน จำากัด โดยมีอัตราดอกเบี้ย 
ร้อยละ 5.25 ต่อปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตีล จำากัด โดยมีอัตรา 
ดอกเบีย้ตามอตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจำา 12 เดอืน เฉลีย่ของสามธนาคารพาณชิยใ์นประเทศไทยบวกดว้ย 
ร้อยละ 0.25 ต่อปี
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท สยามเอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จำากัด 
โดยมีอัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยของสามธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยบวกด้วยร้อยละ 0.50 ต่อปี 
ต่อมาในระหว่างปี 2552 บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำาข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาเงินให้กู้ยืม 
โดยเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา ในเรื่องระยะเวลาการชำาระเงินต้นและดอกเบี้ย

หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่

 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551

เจ้าหนี้การค้าบริษัทย่อย

บริษัท ลัคกี้แคร์ริเออร์ จำากัด   -  -  13,876,072  10,831,523

บริษัท ลัคกี้มารีน จำากัด    -  -  4,208,168  8,277,863

บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน)  -  -  5,420,500  5,175,278

บริษัท เคมิคัลส์แก๊ส ขนส่ง จำากัด  -  -  1,579,030  6,892,875

บริษัท ยูนิคมารีน จำากัด    -  -  2,681,055  3,123,947

บริษัท ยูนิคแก๊ส เทรดดิ้ง จำากัด  -  -  846,033  803,641

บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตีล จำากัด  -  -  300,396  1,464,860

รวม     -  -  28,911,254  36,569,987

หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ ณ วันที่

 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551

เจ้าหนี้อื่นบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน)  -  -  200,000  -

บริษัท เคมิคัลส์แก๊ส ขนส่ง จำากัด  -  -  -  243,960

บริษัท พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จำากัด  2,719,725  3,568,159  1,097,317  1,478,134

รวม     2,719,725  3,568,159  1,297,317  1,722,094

เจ้าหนี้เงินมัดจำาค่าถังแก๊ส

บริษัท ลัคกี้มารีน จำากัด    -  -  1,220  -

บริษัท พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จำากัด  -  2,440  -  2,440

 รวม     -  2,440  1,220  2,440

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

บริษัท ลัคกี้แคร์ริเออร์ จำากัด   -  -  -  6,575

บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน)  -  -  3,427,397  35,358,431

 รวม     -  -  3,427,397  35,365,006
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เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย ประกอบด้วย

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย ประกอบด้วย
หน่วย : บาท

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 เพิ่มขึ้น  ลดลง  ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31

 ธันวาคม 2551   ธันวาคม 2552

 บริษัท ลักกี้แคร์ริเออร์ จำากัด  20,000,000  -  (20,000,000)  -

 รวม     20,000,000  -  (20,000,000)  -

ในระหวา่งป ี2551 บรษิทักูย้มืเงนิจากบรษิทัยอ่ย เปน็การกูย้มืตามสญัญากูเ้งนิ โดยมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 
2.00 ต่อปี บริษัทจ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมทั้งหมดแล้วเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย ประกอบด้วย
หน่วย : บาท

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 เพิ่มขึ้น  ลดลง  ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31

 ธันวาคม 2551   ธันวาคม 2552

บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน)  1,218,000,000  825,000,000  (1,218,000,000)  825,000,000

รวม     1,218,000,000  825,000,000  (1,218,000,000)  825,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทกู้ยืมเงินจากบริษัทย่อย โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ออมทรัพย์ของธนาคารนครหลวงไทยบวก 0.25 ต่อปี เงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำาหนดชำาระคืนภายในปี 2553 

ตอ่มาในระหวา่งป ี2552 บรษิทัไดท้ำาขอ้ตกลงเพิม่เตมิแนบทา้ยสญัญากูย้มืเงนิขยายระยะเวลาการใชว้งเงนิกูแ้ละชำาระหนี้
ต่อไปอีก 5 ปี ดังนั้นเงินกู้ยืมดังกล่าวจึงมีกำาหนดชำาระคืนภายในปี 2558
 
 30.2 รายการค้าที่สำาคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังนี้

หน่วย : บาท

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2552  2551  2552  2551

รายได้จากการขายแก๊ส

บริษัท ลัคกี้มารีน จำากัด    -  -  257  -

บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัส์ จำากัด (มหาชน)  -  -  342,458  7,039,877

บริษัท ยูนิคมารีน จำากัด    -  -  -  415,292

บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตีล จำากัด  -  -  218,049  138,148

บริษัท ถังเหล็กสากล จำากัด   -  299,067  -  112,758

บริษัท พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จำากัด  6,180,194  7,332,231  1,894,210  1,898,077

 รวม     6,180,194  7,631,298  2,454,974  9,604,152

รายได้จากการขายถ่านหิน

บริษัท สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จำากัด  -  -  1,884,960  -

 รวม     -  -  1,884,960  -



149รายงานประจำาปี 2552

หน่วย : บาท

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2552  2551  2552  2551

รายได้จากการบริการขนส่ง

บริษัท ถังเหล็กสากล จำากัด  -  4,680  -  -

 รวม     -  4,680  -  -

รายได้ค่าอัดบรรจุ

บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน)  -  -  9,204,301  8,810,250

รวม     -  -  9,204,301  8,810,250

รายได้ค่าผ่านท่า

บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน)  -  -  36,019,511  33,242,914

รวม     -  -  36,019,511  33,242,914

รายได้รับจ้างซ่อมถังแก๊ส

บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน)  -  -  5,298,750  4,043,350

รวม     -  -  5,298,750  4,043,350

รายได้ค่าเช่า

บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน)  -  -  245,000  -

รวม     -  -  245,000  -

รายได้ค่าน้ำา - ค่าไฟฟ้า

บริษัท ลัคกี้มารีน จำากัด   -  -  224,300  243,750

บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน)  -  -  6,600  -

บริษัท ยูนิคมารีน จำากัด   -  -  103,850  106,200

บริษัท ยูนิคแก๊สเทรดดิ้ง จำากัด  -  -  19,500  45,200

รวม     -  -  354,250  395,150
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หน่วย : บาท

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2552  2551  2552  2551

รายได้ค่าโทรศัพท์

 บริษัท ลัคก้ีแคร์ริเออร์ จำากัด  -  -  31,849  31,168

 บริษัท ลัคก้ีมารีน จำากัด   -  -  5,360  7,236

  รวม    -  -  37,209  38,404

รายได้อ่ืนๆ

 บริษัท ลัคก้ีแคร์ริเออร์ จำากัด  -  -  12,600  -

 บริษัท ลัคก้ีมารีน จำากัด   -  -  9,600  6,125

 บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน)  -  -  40,800  -

 บริษัท เคมิคัลส์แก๊สขนส่ง จำากัด  -  -  2,400  -

 บริษัท ยูนิคแก๊สเทรดด้ิง จำากัด  -  -  2,400  -

 บริษัท สยาม ควอลิต้ี สตีล จำากัด  -  -  14,400  -

 บริษัท สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จำากัด  -  -  8,400  -

 บริษัท พรหมมหาราชพัฒนาท่ีดิน จำากัด  3,600  -  3,600  -

  รวม    3,600  -  94,200  6,125

รายได้เงินปันผลรับ

 บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน)  -  -  993,382,130  -

  รวม    -  -  993,382,130  -

ขายสินทรัพย์  / อุปกรณ์

 บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน)  -  -  -  10,397,280

 บริษัท เคมิคัลส์แก๊สขนส่ง จำากัด  -  -  2,166,068  -

  รวม    -  -  2,166,068  10,397,280

ดอกเบ้ียรับ

 บริษัท ลัคก้ีมารีน จำากัด   -  -  1,407,075  -

 บริษัท สยาม ควอลิต้ี สตีล จำากัด  -  -  1,494,849  1,234,247

 บริษัท สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จำากัด  -  -  3,057,995  25,822

 บริษัท พรหมมหาราชพัฒนาท่ีดิน จำากัด  -  55,753  -  -

  รวม    -  55,753  5,959,919  1,260,069
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หน่วย : บาท

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2552  2551  2552  2551

ซ้ือสินค้า

 บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน)  -  -  639,682  1,977,926

 บริษัท ถังเหล็กสากล จำากัด  -  5,091,663  -  722,675

  รวม    -  5,091,663  639,682  2,700,601

ค่าขนส่ง

 บริษัท ลัคก้ีแคร์ริเออร์ จำากัด  -  -  132,934,496  164,956,574

 บริษัท ลัคก้ีมารีน จำากัด   -  -  92,143,115  137,823,418

 บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน)  -  -  13,941,430  -

 บริษัท เคมิคัลส์แก๊สขนส่ง จำากัด  -  -  24,818,736  33,538,114

 บริษัท ยูนิคมารีน จำากัด   -  -  63,425,830  56,235,162

 บริษัท ยูนิคแก๊สเทรดด้ิง จำากัด  -  -  11,711,910  6,542,426

 บริษัท สยาม ควอลิต้ี สตีล จำากัด  -  -  119,000  7,000

 บริษัท ถังเหล็กสากล จำากัด  -  159,115  -  51,715

  รวม    -  159,115  339,094,517  399,154,409

ค่าผ่านท่า

 บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน)  -  -  14,777,816  19,747,306

  รวม    -  -  14,777,816  19,747,306

ค่าซ่อมถัง

 บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน)  -  -  2,143,940  1,997,294

 บริษัท สยาม ควอลิต้ี สตีล จำากัด  -  -  4,983,868  783,526

 บริษัท ถังเหล็กสากล จำากัด  -  5,821,441  -  2,265,334

  รวม    -  5,821,441  7,127,808  5,046,154

ซ้ือสินทรัพย์ / อุปกรณ์

 บริษัท ลัคก้ีแคร์ริเออร์ จำากัด  -  -  354,053  54,395

 บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน)  -  -  4,424,400  1,276,653

 บริษัท เคมิคัลส์แก๊ส ขนส่ง จำากัด  -  -  238,640  309,320

 บริษัท สยาม ควอลิต้ี สตีล จำากัด  -  -  52,167,882  26,166,018

 บริษัท พรหมมหาราชพัฒนาท่ีดิน จำากัด  88,900  50,070  88,900  50,070

  รวม    88,900  50,070  57,273,875  27,856,456
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หน่วย : บาท
ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2552  2551  2552  2551

ค่าเช่า

 บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน)  -  -  1,300,000  -

 บริษัท สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จำากัด  -  -  41,000  -

 บริษัท พรหมมหาราชพัฒนาท่ีดิน จำากัด  15,737,127  13,815,504  5,473,371  4,534,698

  รวม    15,737,127  13,815,504  6,814,371  4,534,698

ค่าบริการส่วนกลาง

 บริษัท พรหมมหาราชพัฒนาท่ีดิน จำากัด  3,748,090  3,748,090  1,295,628  1,295,628

  รวม    3,748,090  3,748,090  1,295,628  1,295,628

ค่าน้ำา - ค่าไฟฟ้า

 บริษัท สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จำากัด  -  -  1,765  -

 บริษัท พรหมมหาราชพัฒนาท่ีดิน จำากัด  1,538,904  1,297,459  435,330  356,952

  รวม    1,538,904  1,297,459  437,095  356,952

ค่าโทรศัพท์

 บริษัท พรหมมหาราชพัฒนาท่ีดิน จำากัด  240  -  240  -

  รวม    240  -  240  -

ค่าดอกเบ้ียจ่าย

 บริษัท ลัคก้ีแคร์ริเออร์ จำากัด  -  -  53,699  24,110

 บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน)  -  -  12,382,603  23,563,678

 บริษัท พรหมมหาราชพัฒนาท่ีดิน จำากัด  -  7,880,137  -  7,880,137

  รวม    -  7,880,137  12,436,302  31,467,925
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หน่วย : บาท

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2552  2551  2552  2551

ค่าใช้จ่ายอ่ืน

 บริษัท ลัคก้ีแคร์ริเออร์ จำากัด  -  -  4,160  -

 บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน)  -  -  63,098  30,748

 บริษัท เคมิคัลส์แก๊สขนส่ง จำากัด  -  -  2,520  -

 บริษัท สยาม ควอลิต้ี สตีล จำากัด  -  -  29,341  16,541

 บริษัท สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จำากัด  -  -  347,778  -

 บริษัท ถังเหล็กสากล จำากัด  -  333,484  -  64,356

 บริษัท พรหมมหาราชพัฒนาท่ีดิน จำากัด  6,083,078  7,058,644  2,904,151  3,204,878

  รวม    6,083,078  7,392,128  3,351,048  3,316,523

นโยบายการกำาหนดราคา
 - รายได้ค่าอัดบรรจุ รายได้รับจ้างซ่อมถังแก๊ส ค่าบริการขนส่งสินค้า ค่าขนส่งถังแก๊ส ราคาซ้ือก๊าซและค่าซ่อมถังแก๊ส 
   เป็นไปตามราคาตลาด
 - รายได้ค่าเช่า เป็นไปตามสัญญาท่ีมีการกำาหนดราคาท่ีกำาหนดข้ึนตามข้อกำาหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจ
 - ราคาซ้ือถังแก๊สต่ำากว่าราคาตลาด เน่ืองจากบริษัทมีการซ้ือถังแก๊สในปริมาณมาก

30.3 ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

 รายช่ือบริษัท      ลักษณะความสัมพันธ์
 บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน)   บริษัทย่อยโดยการถือหุ้นทางตรง
 บริษัท พรหมมหาราชพัฒนาท่ีดิน จำากัด   มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
 บริษัท ลัคก้ีแคร์ริเออร์ จำากัด   บริษัทย่อยโดยการถือหุ้นทางตรง
 บริษัท ลัคก้ีมารีน จำากัด   บริษัทย่อยโดยการถือหุ้นทางอ้อม
 บริษัท ยูนิคแก๊ส อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด   บริษัทย่อยโดยการถือหุ้นทางอ้อม
 บริษัท ยูนิคมารีน จำากัด   บริษัทย่อยโดยการถือหุ้นทางอ้อม
 บริษัท เคมิคัลส์แก๊สขนส่ง จำากัด   บริษัทย่อยโดยการถือหุ้นทางอ้อม
 บริษัท ยูนิคแก๊ส แคร์ริเออร์ จำากัด   บริษัทย่อยโดยการถือหุ้นทางอ้อม
 บริษัท ยูนิคแก๊ส เทรดด้ิง จำากัด   บริษัทย่อยโดยการถือหุ้นทางอ้อม
 บริษัท ถังเหล็กสากล จำากัด  มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน (จนถึงวันท่ี 8 สิงหาคม 2551)
 บริษัท สยาม ควอลิต้ี สตีล จำากัด   บริษัทย่อยโดยการถือหุ้นทางตรง
 บริษัท สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จำากัด   บริษัทย่อยโดยการถือหุ้นทางตรง
 บริษัท สยามแก๊ส ฮ่องกง จำากัด   บริษัทย่อยโดยการถือหุ้นทางตรง
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31.  ข้อมูลเกี่ยวกับการดำาเนินงานจำาแนกตามส่วนงาน

 ข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อยจำาแนกตามส่วนงาน สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551มีดังต่อไปนี้

 

หน่วย : บาท

 ธุรกิจค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  ธุรกิจขนส่ง  ธุรกิจผลิตถังก๊าซ  ธุรกิจผลิตเอทานอล  รวม

 2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551

รายได้จากการขายและบริการ  18,941,360,809  19,749,682,692  346,609,243  302,989,138  2,157,320  7,809,737  43,196,268  -  19,333,323,640  20,060,481,567

ต้นทุนขายและบริการ (หักรายการระหว่างกัน)          (17,122,007,437)  (18,058,676,168)

กำาไรจากการดำาเนินงาน          2,211,316,203  2,001,805,399

รายได้อื่น          121,976,105  105,881,365

ค่าใช้จ่ายในการขาย          (30,460,657)  (29,116,747)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร          (438,916,008)  (419,620,814)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร          (29,414,698)  (24,229,871)

ต้นทุนทางการเงิน          (43,629,436)  (62,195,550)

ภาษีเงินได้นิติบุคคล          (560,712,963)  (479,989,738)

กำาไรสุทธิก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย          1,230,158,546  1,092,534,044

ขาดทุนสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย          24,437,443  2,636,791

กำาไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่          1,254,595,989  1,095,170,835

สินทรัพย์ถาวร 3,731,932,113  3,475,443,332  865,755,886  480,952,478  141,290,299  147,370,906  512,712,236  553,396,541  5,251,690,534  4,657,163,257

สินทรัพย์ส่วนกลาง          3,799,070,681  3,342,306,773

สินทรัพย์รวม          9,050,761,215  7,999,470,030
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32.  กำาไรสุทธิ

กำาไรสทุธสิำาหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 เกดิขึน้ภายหลงัจากหกัคา่ใชจ้า่ยทีม่สีาระสำาคญั 
ดังต่อไปนี้

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2552  2551  2552  2551

 บาท  บาท  บาท  บาท

การเปล่ียนแปลงในสินค้าเพ่ือขาย   15,992,271,501  17,118,263,854  8,829,860,240  9,396,060,076

การเปล่ียนแปลงในสินค้าคงเหลือของสินค้า

สำาเร็จรูปและงานระหว่างทำา    (4,852,143)  (39,526,249)  -  -

วัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลืองใช้ไป   28,006,139  24,615,408  -  -

ค่าใช้จ่ายในการผลิตท่ีไม่ได้จัดสรร   45,472,732  -  -  -

ค่าขนส่ง     88,302,255  45,729,289  346,539,211  407,277,179

ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์     181,452,201  172,696,360  23,904,969  21,975,105

ค่าจ้างอัดบรรจุ     53,474,668  53,003,772  26,305,955  26,905,601

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำาหน่าย   363,746,750  355,671,104  51,513,625  42,660,308

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน    563,146,540  555,025,851  146,486,833  134,603,753

ค่าตอบแทนผู้บริหาร     29,414,698  24,229,871  17,819,012  16,717,489

ค่าสาธารณูปโภค     58,196,052  58,641,140  11,612,982  9,379,436

ค่าเช่า     42,126,015  33,408,666  23,998,454  20,110,261

33.  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทได้รายงานและเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ดังต่อไปนี้

33.1  นโยบายการบัญชี
 รายละเอยีดของนโยบายการบญัชทีีส่ำาคญัไดเ้ปดิเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 2.4

33.2  ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
 ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชือ่ หมายถงึ ความเสีย่งจากการไมป่ฏบิตัติามสญัญาทีเ่กดิจากการทีคู่ส่ญัญา 
 ไมป่ฏบิตัติามขอ้กำาหนดในสญัญาซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกบ่รษิทั บรษิทัมคีวามเสีย่งเกีย่วกบั 
 การกระจกุตวัของสนิเชือ่ไมม่าก เนือ่งจากลกูหนีข้องบรษิทัมจีำานวนมาก สำาหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิที ่
 แสดงในงบดลุ ราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยถ์อืเปน็มลูคา่สงูสดุของความเสีย่งทีเ่กดิจากการไมป่ฏบิตัิ 
 ตามสัญญา

33.3  ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจก่อให้เกิด 
 ผลกระทบต่อการดำาเนินงานแก่บริษัทในงวดปัจจุบันและงวดต่อไป โดยบริษัทมีหนี้สินที่มี 
 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  อัตราดอกเบี้ยต่อปี

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม

 2552  2551  2552  2551  2552  2551

    ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์  20.00  20.00  -  -  MLR-0.5  MLR-1.00

เงินกู้ยืมระยะยาว     933.80  168.33  510.00  -  MLR-1.00  MLR -1.00

จากธนาคารพาณิชย์         และ 4.95

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย   -  -  -  20.00  -  2.00

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย   -  -  825.00  1,218.00  ออมทรัพย์+0.25  ออมทรัพย์+0.25

 เพือ่บรหิารความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ บรษิทัไดท้ำาสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ (Interest rate 
 swap agreement) กบัธนาคารพาณชิยแ์หง่หนึง่ (ดหูมายเหตขุอ้ 18) เพือ่แลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 
 คงที่ ทกุๆ 3 เดอืน ดว้ยอตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 4.95 ตอ่ป ีโดยคำานวณจากวงเงนิตามสญัญากูย้มื 
 ระยะยาว เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557

33.4  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเกดิจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ 
 ซึง่กอ่ใหเ้กดิผลกระทบแกบ่รษิทัในงวดปจัจบุนัและในปตีอ่ๆไป บรษิทัคาดวา่อาจจะไดร้บัผลกระทบ 
 จากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่ปลีย่นแปลงไป ซึง่เกดิจากสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทีเ่ปน็เงนิตราตา่งประเทศ 
 ไม่ได้ทำาสัญญาป้องกันความเสี่ยงไว้

33.5 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
 การกำาหนดใหเ้ปดิเผยมลูคา่ยตุธิรรมตอ้งใชด้ลุยพนิจิในการประมาณมลูคา่ยตุธิรรมดงันัน้มลูคา่ยตุธิรรม
 ทีป่ระมาณขึน้ทีเ่ปดิเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงนินีจ้งึไมจ่ำาเปน็ตอ้งบง่ชีถ้งึจำานวนเงนิซึง่เกดิขึน้ 
 จรงิในตลาดแลกเปลีย่นในปจัจบุนั การใชข้อ้สมมตฐิานทางการตลาดและหรอืวธิกีารประมาณที่ 
 แตกตา่งกนัอาจมผีลกระทบทีม่สีาระสำาคญัในมลูคา่ยตุธิรรมทีป่ระมาณขึน้บรษิทัและบรษิทัยอ่ย 
 ใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ลกูหนีก้ารคา้ ลกูหนีเ้งนิใหกู้ย้มื เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 
 สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ เจา้หนีก้ารคา้ เจา้หนีอ้ืน่และหนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ มมีลูคา่ตามบญัชซีึง่เทา่กบัมลูคา่ 
 ยุติธรรมโดยประมาณ เนื่องจากถึงกำาหนดในระยะเวลาอันสั้น

 การคำานวณมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทนุและการแสดงรายการดงักลา่วมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏใน 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 มลูคา่ตามสญัญาและมลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิ มดีงัตอ่ไปนี้
 (31 ธันวาคม 2551 : ไม่มี)



157รายงานประจำาปี 2552

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

 ภาระตามสัญญา  มูลค่ายุติธรรมสุทธิ

 ไม่เกิน 1 ปี  1 - 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย  -  510  -  510  (5.76)

(ดูหมายเหตุข้อ 19)

34.  ภาระผูกพันและการค้ำาประกัน

34.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทมีการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำาประกัน ดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  ณ วันที่ 31 ธันวาคม

 2552  2551  2552  2551

หนังสือค้ำาประกัน  1,565.55  1,854.73  761.41  1,042.66

เลตเตอร์ออฟเครดิต  28.20  -  28.20  -

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 หนงัสอืค้ำาประกนัของธนาคารมกีารค้ำาประกนัโดยทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง 
 บางสว่น และเรอืตามหมายเหตขุอ้ 9 และขอ้ 10 และมกีรรมการบรษิทัรว่มค้ำาประกนัเปน็การสว่นบคุคลตาม 
 หมายเหตุ 18

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2551 หนงัสอืค้ำาประกนัของธนาคารมกีารค้ำาประกนัโดยหุน้ในบรษิทัยอ่ยตามหมายเหต ุ
 ขอ้ 8 ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งบางสว่น และเรอืตามหมายเหตขุอ้ 9 และขอ้ 10 และมกีรรมการบรษิทั 
 ร่วมค้ำาประกันเป็นการส่วนบุคคลตามหมายเหตุ 18

34.2  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมวีงเงนิสนิเชือ่ประเภทวงเงนิเลตเตอร ์
 ออฟเครดิตและ/หรือทรัสต์รีซีท และ/หรือวงเงินขายลดเช็คการค้าและ/หรือวงเงินหนังสือค้ำา 
 ประกนั และ/หรอืวงเงนิสนิเชือ่ประเภทสญัญาซือ้ขายเงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้ และ/หรอืวงเงนิเพือ่ 
 การกูย้มืกบัธนาคารพาณชิยห์ลายแหง่ทีย่งัไมไ่ดใ้ชเ้ปน็จำานวนรวม 4,466.01 ลา้นบาท และ 955.60 
 ล้านบาท ตามลำาดับ วงเงินสินเชื่อดังกล่าวค้ำาประกันโดยหุ้นในบริษัทย่อยตามหมายเหตุข้อ 8 
 และทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งบางสว่น และเรอืตามหมายเหตขุอ้ 9 และขอ้ 10 และมกีรรมการบรษิทัรว่ม
 ค้ำาประกนัเปน็การสว่นบคุคล ในระหวา่งไตรมาสที ่4 ป ี2552 บรษิทัไดไ้ถถ่อนหุน้ในบรษิทัยอ่ย 
 ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

34.3  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 บริษัทย่อยในต่างประเทศได้ทำาสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญกับบริษัท 
 ในตา่งประเทศแหง่หนึง่ เพือ่ซือ้บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ในสาธารณรฐัประชาชนจนีเปน็มลูคา่ทัง้สิน้ 
 51 ลา้นดอลลารส์หรฐั โดยบรษิทัยอ่ยดงักลา่วไดจ้า่ยชำาระเงนิมดัจำาแลว้จำานวน 5 ลา้นดอลลารส์หรฐั 
 ในวนัลงนามในสญัญา (ดหูมายเหตขุอ้ 15) และจะชำาระสว่นทีเ่หลอืจำานวน 46 ลา้นดอลลารส์หรฐั 
 ในวนัครบกำาหนดสญัญาการโอนหุน้และบรษิทัยอ่ยตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขอืน่ทีไ่ดร้ะบไุวใ้นสญัญา
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34.4 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 บริษัทได้ทำาสัญญาค้ำาประกันกับบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งเพื่อ 
 ค้ำาประกนัการชำาระเงนิใหก้บับรษิทัยอ่ยในตา่งประเทศในการทำาสญัญาซือ้ขายหุน้สามญักบับรษิทั 
 ในต่างประเทศดังกล่าว (ดูหมายเหตุข้อ 15 และ 34.3)

34.5  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมภีาระผกูพuัตามสญัญาเชา่ระยะยาว ดงันี้
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม

 จำานวนเงินขั้นต่ำาที่จะต้องจ่ายชำาระ

 ประเภทสัญญา  ภายใน 1 ปี  ระหว่าง 2 - 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม

 ที่ดินและอาคาร  37,173,664  48,935,718  9,230,915  95,340,297

หน่วย : บาท

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 จำานวนเงินขั้นต่ำาที่จะต้องจ่ายชำาระ

 ประเภทสัญญา  ภายใน 1 ปี  ระหว่าง 2 - 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม

 ที่ดินและอาคาร  22,205,261  26,160,546  1,141,000  49,506,807

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม

 จำานวนเงินขั้นต่ำาที่จะต้องจ่ายชำาระ

 ประเภทสัญญา  ภายใน 1 ปี  ระหว่าง 2 - 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม

 ที่ดินและอาคาร  20,376,146  17,054,097  6,653,556  44,083,799

หน่วย : บาท

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 จำานวนเงินขั้นต่ำาที่จะต้องจ่ายชำาระ

 ประเภทสัญญา  ภายใน 1 ปี  ระหว่าง 2 - 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม

 ที่ดินและอาคาร  10,235,024  9,490,000  504,000  20,229,024

35.  สัญญาที่สำาคัญ

35.1  ในระหวา่งป ี2547 บรษิทัไดท้ำาสญัญาซือ้ขายสนิทรพัยจ์ากบรษิทั อตุสาหกรรมแกส๊สยาม จำากดั 
 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 บริษัทได้ทำาสัญญายินยอมชำาระค่ามัดจำาถังกับบริษัท อุตสาหกรรม 
 แก๊สสยาม จำากัด ตามสัญญาดังกล่าว บริษัท อุตสาหกรรมแก๊สสยาม จำากัด ยินยอมที่ชำาระคืน 
 เงนิมดัจำาใหแ้กล่กูคา้ทีม่ใีบเสรจ็เงนิมดัจำาทีเ่กดิขึน้กอ่นวนัทีใ่นสญัญาซือ้ขายสนิทรพัยด์งักลา่ว 
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36.  การจัดประเภทรายการใหม่

รายการบางรายการในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการสำาหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2551 
ไดม้กีารจดัประเภทรายการใหมเ่พือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ 
กิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

หน่วย : บาท

 รายการที่แสดงไว้เดิม  จัดประเภทใหม่  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  500,000  -

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  หนิ้สินหมุนเวียนอื่น  4,018,800  -

 สินทรัพย์เพื่อให้เช่า - สุทธิ  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ  47,531,125  47,531,125

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ  2,900,000  2,900,000

 รายได้จากการขาย  ค่าใช้จ่ายในการขาย  2,899,212  2,899,212

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  ค่าใช้จ่ายในการขาย  26,217,535  16,750,076

  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  419,620,814  160,496,053

  ค่าตอบแทนผู้บริหาร  24,229,871  16,717,489

  ต้นทุนทางการเงิน  23,340,475  10,685,323

 ดอกเบี้ยจ่าย  ต้นทุนทางการเงิน  38,855,075  58,311,801

37.  ภาษีเงินได้

ตามพระราชกฤษฎกีา ฉบบัที ่475 พ.ศ. 2551 ออกตามความในประมวลรษัฎากรวา่ดว้ยการลดอตัรารษัฎากร 
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2551 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับบริษัทจดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยใหล้ดลงจากรอ้ยละ 30 เปน็รอ้ยละ 25 ของกำาไรสทุธไิมเ่กนิ 300 ลา้นบาท 
เปน็เวลา 3 รอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2551 อตัราภาษทีีใ่ชใ้นการคำานวณภาษ ี
เงินได้นิติบุคคลสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ใช้อัตราร้อยละ 25 และร้อยละ  
30 ตามลำาดับ

 ถา้มลีกูคา้ตอ้งการเรยีกคนืเงนิมดัจำาในสว่นทีเ่กนิจากทีร่ะบไุวใ้นสญัญาซือ้ขายสนิทรพัยด์งักลา่วโดย 
 ไม่มี เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

35.2  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน) ได้เข้าทำา 
 สญัญากบับรษิทัแหง่หนึง่ โดยสญัญามรีะยะเวลา 20 ป ีสิน้สดุในป ีพ.ศ. 2558 ภายใตข้อ้กำาหนด 
 ของสัญญาดังกล่าว บริษัทต้องจ่ายค่าบริการทั้งในอัตราคงที่และผันแปรตามบริการที่ได้รับ 
 นอกจากนั้นยังมีเงื่อนไขต่างๆ ที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามภายใต้ข้อกำาหนดของ 
 สัญญา ในระหว่างปี 2552 และ 2551 บริษัทจ่ายค่าบริการภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจำานวนเงิน 
 ประมาณ 14.12 ล้านบาท และ 15.16 ล้านบาท ตามลำาดับ

35.3  บรษิทั ยนูคิแกส๊ เทรดดิง้ จำากดั ซึง่เปน็บรษิทัยอ่ยทางออ้ม มสีญัญาในการใหบ้รกิารดา้นการบรหิาร 
 จัดการเกี่ยวกับการเดินเรือขนส่งสินค้ากับบริษัทในกลุ่มยูนิคจำานวนสัญญารวม 7 ฉบับ โดยคิด 
 ค่าบริการเป็นรายเดือนตามที่กำาหนดในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 1 ปี 
 นบัตัง้แตว่นัทีใ่นสญัญา และสามารถตอ่สญัญาไดจ้นกวา่จะมกีารยกเลกิสญัญาโดยฝา่ยใดฝา่ยหนึง่ 
 ได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 90 วันก่อนหมดอายุสัญญา
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ภาษเีงนิไดส้ำาหรบังบการเงนิรวมสำาหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 มจีำานวนทีม่ากกวา่ 
ภาษเีงนิไดท้ีค่ำานวณจากกำาไรสทุธติามอตัราภาษเีงนิไดเ้ปน็อยา่งมาก เนือ่งจากไดม้กีารตดัรายการคา้ทีม่ี 
สาระสำาคัญระหว่างกันในการจัดทำางบการเงินรวมแล้ว

ภาษเีงนิไดส้ำาหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการสำาหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม  2552 และ  2551 มจีำานวนทีน่อ้ยกวา่ 
ภาษเีงนิไดท้ีค่ำานวณจากกำาไรสทุธติามอตัราภาษเีงนิไดเ้ปน็อยา่งมาก เนือ่งจากบรษิทัมเีงนิปนัผลจากการ 
ลงทนุในบรษิทัยอ่ยแหง่หนึง่ ซึง่ไมต่อ้งนำามารวมเปน็รายไดท้างภาษแีละบรษิทัมคีา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ย 
ในการจำาหน่ายหลักทรัพย์ซึ่งสามารถนำามาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ ตามลำาดับ

38.  การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้ออกงบการเงิน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553
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