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ข้อมูลสรุปทางการเงิน

		
2550
2551
ข้อมูลทางการเงิน (พันบาท)			
รายได้จากการขาย
14,297,171
19,411,383
รายได้รวม
14,938,668
20,166,363
กำ�ไรขั้นต้น
1,260,696
1,965,881
กำ�ไร(ขาดทุน) สุทธิ
442,423
1,095,170
สินทรัพย์รวม
5,790,955
7,999,470
หนี้สินรวม
4,800,162
3,793,457
ส่วนของผู้ถือหุ้น
990,793
4,206,013
อัตราส่วนทางการเงิน			
อัตรากำ�ไรสุทธิ (%)
2.96
5.42
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
49.11
42.94
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
7.76
15.84
ข้อมูลการเงินต่อหุ้น (บาท)			
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
1.48
4.31
จำ�นวนหุ้นที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว
670,000,000
950,000,000
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2552 ปี พ.ศ.

พันล้านบาท

2550

2551

2552
18,669,886
19,455,300
2,177,874
1,254,595
9,505,761
4,729,725
4,776,036
6.45
27.94
14.33
5.20
950,000,000

2552 ปี พ.ศ.
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หลังจากที่บริษัทได้รับอนุญาตจากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้นำ�หุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อกลางปี 2551 บริษัทได้ระดมเงินทุนจากการเสนอ
ขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป และได้นำ �ไปดำ�เนินงานตามที่ ได้วัตถุประสงค์ของ
การใช้เงินได้ครบถ้วนแล้วดังนี้ ใช้ในการชำ�ระหนี้เงินกู้ยืมซึ่งทำ�ให้บริษัทสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายจากดอกเบี้ยเงินกู้ ใช้ในการขยายสถานีบริการก๊าซเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับ
การขยายตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และสุ ด ท้ า ยได้ นำ� ไปใช้ ดำ � เนิ น การลงทุ น ในประเทศ
เวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2553
จากสถานการณ์ เ ศรษฐกิ จ โลกในปี 2552 ที่ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ภาวะการชะลอตั ว
ต่อเนือ่ ง ส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย มีผลต่อยอดขายของบริษทั
แต่ผลกำ�ไรสุทธิของบริษัทยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ
15 เนื่องจากการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล รวมถึงระบบการควบคุมภายในของบริษัท ที่ได้มาตรฐาน
และเป็นไปตามหลักกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ทั้งนี้ในนามของคณะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอดโดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า
และสถาบันการเงินต่างๆ ตลอดจนผู้บริหาร และพนักงานที่ทุ่มเทความสามารถ
ในการทำ�งาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและนำ�พาความเจริญรุ่งเรืองไปสู่ความสำ�เร็จ
เจริญยิ่งขึ้นไปในอนาคต
						
						
						

พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร		
ประธานกรรมการ
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ตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าได้ทำ�ธุรกิจในวงการค้าก๊าซปิโตรเลียมได้สั่งสมประสบการณ์
มากว่า 30 ปี โดยดำ�เนินธุรกิจด้วยความตัง้ ใจมุง่ มัน่ และพัฒนาธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียม
มาโดยตลอด ด้ ว ยศั ก ยภาพในการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ทำ � ให้ บ ริ ษัท ได้ พัฒ นาเครื อ ข่ า ย
ในการกระจายสิ น ค้ า และบริ ก ารให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ทั้งในระดับประเทศ และการขยายไปยังประเทศใกล้เคียง การบริหารงานของกลุ่ม
บริ ษั ท สยามแก๊ ส สอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ โ ดยมุ่ ง เน้ น ที่ จ ะเป็ น ผู้ นำ � ในการดำ � เนิ น
ธุรกิจพลังงานในระดับภูมิภาคเอเชีย และในปี 2552 บริษัทชนะการประมูลซื้อธุรกิจ
ค้ า แก๊ ส ในประเทศจี น และในต้ น เดื อ นมี นาคม ปี 2553 บริ ษั ท ได้ เ ข้ า ไปลงทุ น
ซื้อธุรกิจค้าแก๊สในประเทศเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถึงแม้ว่าบริษัทได้ขยายตัว
ไปยังภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ก็ตาม แต่ด้วยศักยภาพการขายในประเทศ ในปี 2552
บริษัทมีรายได้ประมาณ 20,000 ล้านบาท มีผลกำ�ไรสุทธิเติบโตขึ้นร้อยละ 15 ดังนั้น
คณะกรรมการบริษัทได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาควรจ่ายเงินปันผลใน
อัตราหุ้นละ 0.30 บาท ทั้งนี้เมื่อร่วมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วจำ�นวน
0.20 บาท จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 0.50 บาท
สุดท้ายนีข้ า้ พเจ้าเชือ่ ว่าความตัง้ ใจจริง มุง่ มัน่ ทุม่ เท ในการทำ�งานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหาร และพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงาน กลยุทธ์
กอร์ปกับพันธกิจที่ยึดมั่น จะนำ�พาบริษัทให้สามารถดำ�เนินธุรกิจ เพื่อสร้างผลประ
กอบการที่มีกำ�ไรสูงสุด อีกทั้งมุ่งเน้นด้านความปลอดภัย และให้ความสำ�คัญต่อการ
รักษาสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย เพื่อการเติบโตต่อไปในอนาคตอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืนในระยะยาวขอขอบ
พระคุณมา ณ โอกาสนี้
						
						
						

นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์
ประธานกรรมการบริหาร
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คณะกรรมการบริษัท

1. พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร
ประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์
รองประธานกรรมการ
3. นางพัชรา วีรบวรพงศ์
กรรมการ
4. นายศุภชัย วีรบวรพงศ์
กรรมการ
10
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5. นายสุทธิพงศ์ วสุวณิชพันธ์
กรรมการ
6. นายวิโรจน์ คลังบุญครอง
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายหาญ เชี่ยวชาญ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นางสุดจิต ทิวารี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นางจินตณา กิ่งแก้ว
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

คณะผู้บริหาร

นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์
ประธานกรรมการบริหาร

นางพัชรา วีรบวรพงศ์
กรรมการบริหาร

นางจินตณา กิ่งแก้ว

รองกรรมการผู้จัดการ
(บัญชี/การเงิน/จัดหา/บุคคล)

นายศุภชัย วีรบวรพงศ์
กรรมการผู้จัดการ

นายอนุวัฒน์ ภู่สันติพงษ์

รองกรรมการผู้จัดการ (ขาย-การตลาด)

นายสุทธิพงศ์ วสุวณิชพันธ์
รองกรรมการผู้จัดการ
(จัดซื้อ)

นายสมชาย กอประสพสุข
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(คลังสินค้า-โรงงานบรรจุก๊าซ)
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท
ช ื่อ - สกุล 				
พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร
ตำ�แหน่ง					กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
อายุ (ปี)					
65
คุณวุฒิการศึกษา				- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ รุ่นที่ 16
					
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 57
					
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 40
					
- หลักสูตรชั้นนายพันทหารช่าง ฟอร์ท เบลวัวร์ เวอร์จิเนียร์ สหรัฐอเมริกา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น				(ร้อยละ)ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา	ตำ�แหน่ง			
บริษัท / ประเภทธุรกิจ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
บจก.ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์
	2551-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลั ส์
2549 -ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
บมจ.ธนาคารทหารไทย
2546-2549
กรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
2545-2549
รองประธานกรรมการ
โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2548-ปัจจุบัน
2546-2549
2546-ปัจจุบัน
2546-ปัจจุบัน
2547-2548
2546-2546
2545-2546
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กรรมการ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
ผูบ้ ญั ชาการทหารสูงสุด
ผูบ้ ญั ชาการทหารบก
ผูช้ ว่ ยผูบ้ ญั ชาการทหารบก

การกีฬาแห่งประเทศไทย
สภาลูกเสือแห่งชาติ
สมาคมมวยไทยโลก
กองทัพไทย
กองทัพไทย
กองทัพไทย

ชือ่ - สกุล 				นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์
ต�ำ แหน่ง					รองประธานกรรมการ
อายุ (ปี)					
64
คณุ วุฒกิ ารศึกษา				- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสีตบุตรบำ�รุง
					
- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
					
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร	สามีของนางพัชรา วีรบวรพงศ์, บิดาของนายศุภชัย วีรบวรพงศ์
สดั ส่วนการถือหุน้ 				54.13
(ร้อยละ)ประสบการณ์ท�ำ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา	ตำ�แหน่ง			
บริษทั / ประเภทธุรกิจ
กรรมการ
บจ.สยาม ควอลิต้ี สตีล
2551-ปัจจุบนั
กรรมการ
บจ. สยามเอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท
2551-ปัจจุบนั
รองประธานกรรมการ
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลั ส์
2548-ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
บมจ.ยูนคิ แก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคลั ส์
2547-ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
บจ.ปรินซ์พาเลซ โฮเต็ล
2537-ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
บจ.พรหมมหาราชพัฒนาทีด่ นิ
2535-ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
บจ.อุตสาหกรรมแก๊สสยาม
2518-2548
กรรมการ
บจ.บางนากรีนเลค
2538-2549
กรรมการ
บจ.บางนากรีนแลนด์
2538-2549
กรรมการ
บจ.โบ๊เบ๊ทาวเวอร์
2537-ปัจจุบนั
กรรมการ
บจ.สยามกรีนเลค
2538-2549
กรรมการ
บจ.ตลาดน้อยคอมเพล็กซ์
2538-ปัจจุบนั
กรรมการ
บจ.บางนากรีนวิลล์
2538-2549
กรรมการ
บจ.พรหมมหาราชก่อสร้าง
2537-ปัจจุบนั
กรรมการ
บจ.พรหมมหาราชเคมีภณั ฑ์
2539-ปัจจุบนั
กรรมการ
บจ.พรหมมหาราช
2531-ปัจจุบนั
กรรมการ
บจ.พรหมมหาราช ประทาน
2540-ปัจจุบนั
กรรมการ
บจ.พรหมมหาราชแผ่นดินทอง
2539-2549
กรรมการ
บจ.พรหมแสนล้าน
2540-ปัจจุบนั
กรรมการ
บจ.ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ
2535-ปัจจุบนั
(ประเทศไทย)
กรรมการ
บจ.สยามกรีนปาร์ค
2538-2549
กรรมการ
บจ.สยามเอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์เพาเวอร์
2541-พ.ค. 50
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ช อ่ื - สกุล 				นางพัชรา วีรบวรพงศ์
ต�ำ แหน่ง					กรรมการ
อายุ (ปี)					
61
คณุ วุฒกิ ารศึกษา				- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดธาตุทอง
					
- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทั ไทย ( IOD )
					
หลักสูตร Directors Accreditation Program ( DAP )
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร	ภรรยาของนายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์, มารดาของนายศุภชัย วีรบวรพงศ์
สดั ส่วนการถือหุน้ 				5.26
(ร้อยละ) ประสบการณ์ท�ำ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา	ตำ�แหน่ง			
บริษทั / ประเภทธุรกิจ
2551-ปัจจุบนั
กรรมการ
บจ. สยามเอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท
2548-ปัจจุบนั
กรรมการ
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลั ส์
2547-ปัจจุบนั
กรรมการ
บมจ.ยูนคิ แก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลั ส์
2537-ปัจจุบนั
รองประธานกรรมการ
บจ.ปรินซ์พาเลซ โฮเต็ล
2535-ปัจจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ
บจ.พรหมมหาราชพัฒนาทีด่ นิ
2527-2548
กรรมการ
บจ.อุตสาหกรรมแก๊สสยาม
2538-ปัจจุบนั
กรรมการ
บจ.บางนากรีนแลนด์
2537-ปัจจุบนั
กรรมการ
บจ.โบ๊เบ๊ทาวเวอร์
2537-ปัจจุบนั
กรรมการ
บจ.พรหมมหาราชก่อสร้าง
2538-ปัจจุบนั
กรรมการ
บจ.สยามกรีนเลค
ช อ่ื - สกุล 				
นายศุภชัย วีรบวรพงศ์
ต�ำ แหน่ง					
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
อายุ (ปี)					
37
คณุ วุฒกิ ารศึกษา				- B.S Civil Engineering Michigan State University, U.S.A.
					
- M.B.A. SasinGraduate Institude of Chulalongkorn University
					
- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทั ไทย ( IOD )
					
หลักสูตร Directors Accreditation Program ( DAP )
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร	บุตรของนายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ กับนางพัชรา วีรบวรพงศ์
สดั ส่วนการถือหุน้ 				5.26
(ร้อยละ) ประสบการณ์ท�ำ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา	ตำ�แหน่ง			
บริษทั / ประเภทธุรกิจ
2551-ปัจจุบนั
กรรมการ
บจ.สยาม ควอลิต้ี สตีล
กรรมการ
2551-ปัจจุบนั
บจ. สยามเอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
2548-ปัจจุบนั
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลั ส์
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
2547-ปัจจุบนั
บมจ.ยูนคิ แก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคลั ส์
กรรมการ
2546-2548
บจ. อุตสาหกรรมแก๊สสยาม
กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การ
2545-ปัจจุบนั
บจ.พรหมมหาราชพัฒนาทีด่ นิ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
2539-2545
บจ.ตลาดน้อย คอมเพล็กซ์
14
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ช อ่ื - สกุล 				
นายสุทธิพงศ์ วสุวณิชพันธ์
ต�ำ แหน่ง					
กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายจัดซือ้
อายุ (ปี)					60
คณุ วุฒกิ ารศึกษา				- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน
					
- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทั ไทย ( IOD )
					
หลักสูตร Directors Accreditation Program ( DAP )
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร	สดั ส่วนการถือหุน้ 				0.02 
(ร้อยละ)ประสบการณ์ท�ำ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา	ตำ�แหน่ง			
บริษทั / ประเภทธุรกิจ
2551-ปัจจุบนั
บจ.สยาม ควอลิต้ี สตีล
กรรมการ
2551-ปัจจุบนั
บจ. สยามเอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท
กรรมการ
2548-ปัจจุบนั
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลั ส์
กรรมการรองกรรมการผูจ้ ดั การ
ฝ่ายจัดซือ้
2547-ปัจจุบนั
บมจ.ยูนคิ แก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคลั ส์
กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การ
ฝ่ายจัดซือ้
2535-ปัจจุบนั
บจ.พรหมมหาราชพัฒนาทีด่ นิ
กรรมการ
2540-ปัจจุบนั
บจ.ปรินซ์วอเตอร์เกท
กรรมการ
บจ.อุตสาหกรรมแก๊สสยาม
2518-2548
ผูจ้ ดั การฝ่ายจัดซือ้
ช อ่ื - สกุล 				นายวิโรจน์ คลังบุญครอง
ต�ำ แหน่ง					กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ (ปี)					66
คณุ วุฒกิ ารศึกษา				
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
					
- M.Eng Asian Institute of Technology (AIT)
					
- MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
					
- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทั ไทย ( IOD )
					
หลักสูตร Directors Certificate Program ( DCP )
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร	- 
สดั ส่วนการถือหุน้ 				0.10
(ร้อยละ) ประสบการณ์ท�ำ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา	ตำ�แหน่ง			
บริษทั / ประเภทธุรกิจ
2551-ปัจจุบนั
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ยูนคิ แก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคลั ส์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลั ส์
2549-ปัจจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2546-2549
บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิง้
อธิบดี
2545-2548
กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
วิศวกรใหญ่
2544-2545
กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย
นายช่างใหญ่
2540-2544
กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย
ผูอ้ �ำ นวยการกองควบคุมน้�ำ มันเชือ้ เพลิงและก๊าซ กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย
2535-2540
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ช อ่ื - สกุล 				นายหาญ เชีย่ วชาญ
ต�ำ แหน่ง					กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ (ปี)					65
คณุ วุฒกิ ารศึกษา				- นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
					
- ปริญญาบัตรภาครัฐร่วมเอกชน รุน่ 6 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
					
- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทั ไทย ( IOD )
					
หลักสูตร Directors Accreditation Program ( DAP )
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร	- 
สดั ส่วนการถือหุน้ 				0.03
(ร้อยละ)ประสบการณ์ท�ำ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา	ตำ�แหน่ง			
บริษทั / ประเภทธุรกิจ
2551-ปัจจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ยูนคิ แก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคลั ส์
2549-ปัจจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลั ส์
2548 -ปัจจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม
พ.ค. 49-พ.ค. 50
กรรมการผูจ้ ดั การ
บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนาทร
ก.พ. 49-พ.ค. 49
ทีป่ รึกษา
บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนาทร
ก.ค. 48-ต.ค. 48
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ
พ.ค. 48-ก.ค. 48
รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ
บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
2546-2548
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
2543-2546
ผอ.ฝ่ายหลักประกันและนิตกิ รรม
บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
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ช อ่ื - สกุล 				นางสุดจิต ทิวารี
ต�ำ แหน่ง					กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ (ปี)					63
คณุ วุฒกิ ารศึกษา				- บัญชีบณั ฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
					
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
					
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
					
- MBA State University of California at Fresno, U.S.A.
					
- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทั ไทย ( IOD )
					
- หลักสูตร Directors Certificate Program ( DCP )
					
- หลักสูตร Directors Accreditation Program ( DAP )
					
- หลักสูตร Audit Committee Program ( ACP )
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร	- 
สดั ส่วนการถือหุน้ 				0.18
(ร้อยละ) ประสบการณ์ท�ำ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา	ตำ�แหน่ง			
บริษทั / ประเภทธุรกิจ
2551-ปัจจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ยูนคิ แก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคลั ส์
2551-ปัจจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บจก.เครดิตฟองซิเอร์ ลินน์ ฟิลลิปส์ มอทเก็จ
2549-ปัจจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลั ส์
2547-ปัจจุบนั
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.รสาพร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์
2547- มี.ค. 50 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ซันวูดอินดัสตรีส้ ์
2540-ปัจจุบนั
กรรมการบริหาร
บจ.ยูไนเต็ดแฟคตอริง่ (1993)
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
2542-ปัจจุบนั
บมจ.เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
ช อ่ื - สกุล 				นายอนุวฒั น์ ภูส่ นั ติพงษ์
ต�ำ แหน่ง					รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายขาย-การตลาด
อายุ (ปี)					47
คณุ วุฒกิ ารศึกษา				- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
					
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร	- 
สดั ส่วนการถือหุน้ 				(ร้อยละ)ประสบการณ์ท�ำ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา	ตำ�แหน่ง			
บริษทั / ประเภทธุรกิจ
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายขาย-การตลาด
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลั ส์
2547-ปัจจุบนั
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายขาย-การตลาด
บมจ.ยูนคิ แก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคลั ส์
2547-ปัจจุบนั
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายขาย-การตลาด
บจ.อุตสาหกรรมแก๊สสยาม
2547-2548
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
บจ.อุตสาหกรรมแก๊สสยาม
2546-2547
ผูจ้ ดั การฝ่ายขาย
บจ.อุตสาหกรรมแก๊สสยาม
2541-2545
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การฝ่ายขาย
บจ.อุตสาหกรรมแก๊สสยาม
2538-2540
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ช อ่ื - สกุล 				
นางจินตณา กิง่ แก้ว
ต�ำ แหน่ง					รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี/การเงิน/จัดหา/บุคคล
อายุ (ปี)					51
คณุ วุฒกิ ารศึกษา				- บัญชีบณั ฑิต สาขาการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
					
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
					- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร	- 
สดั ส่วนการถือหุน้ 				0.04
(ร้อยละ)ประสบการณ์ท�ำ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา	ตำ�แหน่ง			
บริษทั / ประเภทธุรกิจ
2546-ปัจจุบนั
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี/การเงิน/ บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลั ส์
จัดหา/บุคคล
2547-ปัจจุบนั
บมจ.ยูนคิ แก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคลั ส์
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายจัดหา/บุคคล
2532-2546
บจ.อุตสาหกรรมแก๊สสยาม
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
2526-2532
บจ.อุตสาหกรรมแก๊สสยาม
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
2524-2526
บจ.อุตสาหกรรมแก๊สสยาม
ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชีและการเงิน
ช อ่ื - สกุล 				นายสมชาย กอประสพสุข
ต�ำ แหน่ง					ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
อายุ (ปี)					48
คณุ วุฒกิ ารศึกษา				
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนตรงจิตวิทยา
					
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร	- 
สดั ส่วนการถือหุน้ 				(ร้อยละ)ประสบการณ์ท�ำ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา	ตำ�แหน่ง			
บริษทั / ประเภทธุรกิจ
2548-ปัจจุบนั
ผชู้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลั ส์
2547-ปัจจุบนั
กรรมการและผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
บมจ.ยูนคิ แก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคลั ส์
2535-2547
ผูจ้ ดั การฝ่ายคลัง
บจ.อุตสาหกรรมแก๊สสยาม
2527-2534
ผูจ้ ดั การคลัง (สุราษฎร์ธานี)
บจ.อุตสาหกรรมแก๊สสยาม
2524-2526
ผูจ้ ดั การคลัง (สาธุประดิษฐ์)
บจ.อุตสาหกรรมแก๊สสยาม
2548-ปัจจุบนั
กรรมการ
บจ.ลัคกีแ้ คร์รเิ ออร์
2548-ปัจจุบนั
กรรมการ
บจ.ลัคกีม้ ารีน
2547-ปัจจุบนั
กรรมการ
บจ.เคมีคลั ส์ แก๊ส ขนส่ง
2547-ปัจจุบนั
กรรมการ
บจ.ยูนคิ แก๊ส อินเตอร์เนชัน่ แนล
2547-ปัจจุบนั
กรรมการ
บจ.ยูนคิ มารีน
2547-ปัจจุบนั
กรรมการ
บจ.ยูนคิ เทรดดิง้
2547-ปัจจุบนั
กรรมการ
บจ.ยูนคิ แก๊ส แคร์รเิ ออร์
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2. การดำ�รงตำ�แหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำ�นาจควบคุม
รายชื่อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร
นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์
นางพัชรา วีรบวรพงศ์
นายศุภชัย วีรบวรพงศ์
นายสุทธิพงศ์ วสุวณิชพันธ์
นายวิโรจน์ คลังบุญครอง
นายหาญ เชี่ยวชาญ
นางสุดจิต ทิวารี
นายอนุวัฒน์ ภู่สันติพงษ์
นางจินตณา กิ่งแก้ว
นายสมชาย กอประสพสุข

บริษัทย่อย
บริษัทย่อยของย่อย
SGP UGP LCR SQS SEEC LMR CGT UGI UMR UTD UGC
x										
/,//
x		
/
/						
/,//
/			
/						
/,//,/// /,///		
/
/						
/,//,/// /,///		
/
/						
xx
xx									
xx
xx									
xx
xx									
///
///									
///
///									
/// /,///			 /,/// /,/// /,/// /,/// /,/// /,/// /,///

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ XX = กรรมการตรวจสอบ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร /// = ผู้บริหาร
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		 คณะกรรมการบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำ�กัด (มหาชน)
ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ รวม 3 ท่าน ประกอบด้วย นายวิโรจน์ คลังบุญครอง
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายหาญ เชี่ยวชาญ และนางสุดจิต ทิวารี
เป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่ส�ำ นักงานคณะกรรม
การกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด
		 ในปี 2552 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 8 ครั้ง โดยประชุม
ร่วมกับสำ�นักงานตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหาร และฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีภาย
นอกประจำ�ไตรมาสตามวาระที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำ�คัญ ดังนี้
		 1. สอบทานงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจำ�ปีของบริษัทร่วม
กับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายบริหาร โดยการสอบถาม รับฟังคำ�ชี้แจง คำ�แนะนำ�
และข้ อ คิ ด เห็ น ในประเด็ น ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ รายงานทางการเงิ น ของบริ ษั ท
โดยคณะกรรมการตรวจสอบพบว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ได้จัดทำ�อย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และการเปิดเผย
ข้อมูลทางการเงินเป็นไปอย่างเพียงพอ
		 2. สอบทานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติตาม
แผนการตรวจสอบ รับทราบผลการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่าย
ตรวจสอบภายใน รวมทั้งประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
โดย เห็นว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ
		 3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลัก
ทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
โดยพบว่า บริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท
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		 4. พิจารณารายการเกี่ยวโยงและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำ�หนด
ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาว่ารายการดังกล่าวสมเหตุผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ครบถ้วน
		 5. พิจารณา คัดเลือกและค่าตอบแทน และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัท
เห็นควรทำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ แต่งตัง้ นางณฐพร พันธุอ์ ดุ ม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3430 และหรือ นายชาญชัย
ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และหรือ นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534
และหรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอเอส จำ�กัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำ�ปี 2553 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำ�นัก
งานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำ หนด
		 6. เรื่องอื่นๆ
6.1 สอบทานข้อมูลที่เปิดเผยยังตลาดหลักทรัพย์และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลัก
ทรัพย์ในรายงานประจำ�ปี 2552 (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำ�ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2552 ของบริษัท (แบบ 56-1)
6.2 รายงานสรุปผลการทำ�งานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อ
เนื่อง ทุกครั้ง
6.3 ในปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
จำ�นวน 1 ครั้ง
6.4 จำ�นวนการประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปได้ดังนี้ :-
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ปัจจัยความเสี่ยง
ความเสีย่ งในการประกอบธุรกิจ
ความเสีย่ งจากนโยบายของรัฐบาล
นโยบายราคาก๊าซลอยตัว
		 ปัจจุบนั ราคาจำ�หน่ายก๊าซ LPG มีลกั ษณะกึง่ ลอยตัวกึง่ ควบคุม คือ รัฐบาลยังคงควบคุมราคา ณ โรงกลัน่ /
ราคา ณ โรงแยกก๊าซ/ ราคานำ�เข้าก๊าซ LPG และราคาขายส่งก๊าซ LPG ณ คลังเก็บก๊าซ LPG ของ
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) (“ปตท.”) (ซึ่งเป็นผู้ผลิตก๊าซ LPG รายใหญ่ท่สี ุดของประเทศ) จำ�นวน
5 แห่ง คือ ลำ�ปาง นครสวรรค์ ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และหาดใหญ่ ให้เท่ากับราคาขายส่งก๊าซ
LPG หน้าโรงกลั่นและโรงแยกก๊าซ สำ�หรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG รัฐบาลปล่อยให้ลอยตัวอย่างเสรี
ยกเว้นราคาขายปลีกก๊าซLPGสำ�หรับครัวเรือนเพือ่ ใช้เป็นก๊าซหุงต้มทัง้ นีเ้ นือ่ งจากรัฐบาลโดยกรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์ ได้พิจารณาว่าก๊าซ LPG ที่ใช้เป็นก๊าซหุงต้มเป็นสินค้าที่มีความจำ�เป็นต่อการดำ�รง
ชีวติ ของประชาชนจึงกำ�หนดให้กา๊ ซLPGทีเ่ ป็นก๊าซหุงต้มเป็นสินค้าควบคุมซึง่ ส่งผลให้หากผูค้ า้ ก๊าซLPGทีเ่ ป็นก๊าซ
หุงต้มมีความประสงค์ทจ่ี ะปรับเปลีย่ นราคาจำ�หน่าย จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากกรมการค้าภายใน
		 กล่าวโดยสรุปคือราคาขายส่งก๊าซLPGทุกประเภททีค่ ลังเก็บก๊าซLPGของปตท.ทัง้ 5แห่งถูกกำ�หนดให้เท่ากับ
ราคาขายส่งก๊าซLPGหน้าโรงกลัน่ และโรงแยกก๊าซLPGสำ�หรับราคาขายปลีกก๊าซLPGทีใ่ ช้ในครัวเรือนถูกควบคุมโดย
กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ในขณะทีร่ าคาขายปลีกก๊าซLPGสำ�หรับการนำ�ไปใช้เป็นเชือ้ เพลิงในรถยนต์
และการนำ�ไปใช้ในอุตสาหกรรมจะไม่มกี ารควบคุม
		 ในอนาคตหากรัฐบาลมีนโยบายทีจ่ ะยกเลิกการควบคุมราคาจำ�หน่ายก๊าซLPGและลอยตัวราคาจำ�หน่ายก๊าซ
LPGอย่างสมบูรณ์จะทำ�ให้ราคาจำ�หน่ายก๊าซLPGในประเทศไทยเปลีย่ นแปลงไปตามกลไกราคาของตลาดโลก
และตลาดภายในประเทศ รวมทัง้ สะท้อนต้นทุนการจำ�หน่ายก๊าซ LPG อย่างแท้จริง
		 ผลกระทบจากนโยบายลอยตัวราคาจำ�หน่ายก๊าซLPGอย่างสมบูรณ์จะส่งผลให้ผคู้ า้ ก๊าซLPGซึง่ รวมถึงบริษทั
มีความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของราคาจำ�หน่ายก๊าซ LPG กล่าวคือ บริษทั อาจมีผลประกอบการขาดทุน
หรืออาจมีก�ำ ไรลดลง หากราคาขายปลีกก๊าซ LPG ปรับตัวลดลง ในทางตรงข้าม บริษทั อาจมีก�ำ ไรเพิม่ ขึน้
หากราคาขายปลีกก๊าซ LPG ปรับตัวสูงขึน้
		 นอกจากนี้ หากราคาก๊าซ LPG เพิม่ สูงขึน้ มาก อาจทำ�ให้ผบู้ ริโภคปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคไปใช้
พลังงานทดแทนชนิดอืน่ ทีม่ รี าคาถูกกว่าซึง่ จะทำ�ให้ปริมาณความต้องการใช้กา๊ ซLPGลดลงและส่งผลต่อรายได้
ของผูค้ า้ ก๊าซ LPG ตามมาตรา 7 ซึง่ รวมถึงบริษทั ด้วย
นโยบายการเปิดเสรีการจำ�หน่ายก๊าซ LPG ทีเ่ ป็นก๊าซหุงต้ม
		 จากการเปิดเสรีทางการค้าตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO) อาจทำ�ให้ผปู้ ระกอบการรายใหญ่
ของโลกจากต่างประเทศรายใหม่หรือผูค้ า้ ในประเทศทีม่ คี วามพร้อมทัง้ ในด้านเงินทุนและเทคโนโลยีเข้ามาแข่งขัน
ในตลาด ซึง่ จะส่งผลให้การแข่งขันในธุรกิจนีม้ คี วามรุนแรงมากขึน้
		 อย่างไรก็ตามผูป้ ระกอบการจากต่างประเทศหรือผูป้ ระกอบการภายในประเทศก็อาจจะประสบปัญหาในเรือ่ งความ
ไม่คนุ้ เคยกับสภาวะตลาดรวมทัง้ ยังไม่มปี ระสบการณ์ในธุรกิจค้าก๊าซLPGและสายสัมพันธ์กบั ผูค้ า้ ก๊าซLPGตลอดจน
เครือข่ายของธุรกิจในประเทศไทยดีพอซึง่ อาจเป็นปัจจัยสำ�คัญทีท่ �ำ ให้ประสบความสำ�เร็จทางการตลาดได้ยาก
นโยบายการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและสิง่ แวดล้อม
		 บริษทั และ UGP ในฐานะเจ้าของคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุกา๊ ซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG
ต้องดำ�เนินการขออนุญาตในการก่อสร้างและต้องได้รบั การตรวจสอบจากหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
อย่างสม่�ำ เสมอเพือ่ ให้คลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุกา๊ ซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG มีความปลอดภัย
24
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และเป็นไปตามมาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำ�หนด ซึ่งบริษัทและ UGP ก็ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG
และสถานีบริการก๊าซ LPG ของบริษัท และ UGP มีสภาพและคุณภาพอยู่ในมาตรฐานที่หน่วยงาน
ราชการกำ�หนดมาโดยตลอด
		 ในอนาคตปัญหาเรือ่ งสิง่ แวดล้อมและสิทธิของผูบ้ ริโภคมีแนวโน้มทีจ่ ะมีความสำ�คัญเพิม่ มากขึน้ ซึง่ รัฐบาล
อาจมีการออกกฎหมายเพิม่ เติมในส่วนของการเพิม่ ความปลอดภัยให้แก่ผใู้ ช้กา๊ ซLPGรวมถึงการรณรงค์ในเรือ่ ง
ของการรักษาสิง่ แวดล้อมซึง่ อาจจะมีผลกระทบต่อต้นทุนการดำ�เนินงานและกำ�ไรในอนาคตของกลุม่ บริษทั บริษทั และ
UGPในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจค้าก๊าซLPGได้ตระหนักถึงความสำ�คัญดังกล่าวจึงได้มกี ารพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ให้มคี วามปลอดภัยมาโดยตลอด โดยถังบรรจุกา๊ ซ LPG คลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุกา๊ ซ LPG
และสถานีบริการก๊าซLPGของบริษทั และUGPจะต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภคและสิง่ แวดล้อมเป็น
ไปตามทีห่ น่วยงานราชการทีม่ หี น้าทีก่ �ำ กับดูแลได้ก�ำ หนดไว้
นโยบายส่งเสริมการใช้กา๊ ซธรรมชาติในรถยนต์
		 จากการทีร่ าคาน้�ำ มันเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ทำ�ให้ประชาชนเปลีย่ นมาใช้กา๊ ซ LPG เป็นเชือ้ เพลิงเพิม่ มากขึน้
ส่งผลให้ความต้องการใช้กา๊ ซLPGเพือ่ เป็นเชือ้ เพลิงในรถยนต์เพิม่ มากขึน้ จนอาจทำ�ให้เกิดการขาดแคลนก๊าซLPG
เพือ่ นำ�ไปใช้เป็นก๊าซหุงต้มและอาจทำ�ให้ประเทศไทยต้องนำ�เข้าก๊าซLPGจากต่างประเทศรัฐบาลจึงส่งเสริมให้
ประชาชนหันมาใช้กา๊ ซNGVเป็นเชือ้ เพลิงในรถยนต์มากขึน้ เนือ่ งจากประเทศไทยสามารถผลิตก๊าซNGVได้เอง
ไม่ตอ้ งนำ�เข้าจากต่างประเทศและการใช้กา๊ ซNGVยังช่วยลดปัญหาด้านมลพิษในอากาศอีกด้วยซึง่ ปัจจุบนั รัฐบาลได้มี
โครงการดัดแปลงรถแท็กซีแ่ ละรถยนต์ของหน่วยงานราชการโดยเริม่ จากรถโดยสารขนส่งมวลชนกรุงเทพและ
รถเก็บขยะของกรุงเทพมหานครก่อนจากนัน้ จึงขยายจำ�นวนไปยังรถกลุม่ อืน่ ต่อไปพร้อมทัง้ เพิม่ จำ�นวนสถานี
บริการก๊าซ NGV เพือ่ ให้สามารถรองรับปริมาณความต้องการใช้กา๊ ซ NGV ทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ ในอนาคต
		 อย่างไรก็ตามกลุม่ บริษทั ได้วเิ คราะห์ถงึ ผลกระทบจากนโยบายดังกล่าวและพบว่าการนำ�ก๊าซNGVมาใช้เป็น
เชือ้ เพลิงในรถยนต์มขี อ้ ด้อยและข้อจำ�กัดหลายประการเมือ่ เปรียบเทียบกับการใช้กา๊ ซLPGเป็นเชือ้ เพลิงในรถยนต์
เช่นการดัดแปลงเครือ่ งยนต์ให้สามารถใช้กา๊ ซNGVได้จะมีตน้ ทุนสูงเนือ่ งจากต้องนำ�เข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศ
การติดตัง้ ถังก๊าซ NGV ในรถยนต์ท�ำ ได้ยากกว่าการติดตัง้ ถังก๊าซ LPG ในรถยนต์ ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการเติมก๊าซ
NGV ใช้เวลานานกว่าการเติมก๊าซ LPG และจำ�นวนสถานีบริการก๊าซ NGV ในปัจจุบนั มีอยูจ่ �ำ นวน 379 แห่ง
ซึง่ มีจ�ำ นวนน้อยกว่าจำ�นวนสถานีบริการก๊าซ LPG ทีม่ กี ระจายอยูจ่ �ำ นวน 734 แห่งทัว่ ประเทศ
ความเสีย่ งจากการเพิม่ ขึน้ ของผูค้ า้ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
		 หากพิ จ ารณาปริ ม าณการจำ� หน่ า ยก๊ า ซ LPG ภายในประเทศในช่ ว งระหว่ า งปี 2545 - 2552
จะพบว่าปริมาณการจำ�หน่ายก๊าซ LPG เพิม่ ขึน้ จาก 2,471 ล้านกิโลกรัมในปี 2545 เป็น 4,501 ล้านกิโลกรัมในปี
2552 โดยมีอตั ราการขยายตัวในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 1.76 - 16.56 ซึง่ แนวโน้มและอัตราการ
ขยายตัวดังกล่าวอาจเป็นเหตุจงู ใจให้ผปู้ ระกอบการรายใหม่เข้ามาแข่งขันในธุรกิจค้าก๊าซ LPG
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ตารางแสดงปริมาณการจำ�หน่ายก๊าซ LPG ในปี 2545 - 2552
ปี
ปริมาณการจำ�หน่าย (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
ทีม่ า : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
		
		 อย่างไรก็ตามการทีจ่ ะเป็นผูค้ า้ ก๊าซLPGทีไ่ ด้รบั ให้เป็นผูค้ า้ น้�ำ มันตามมาตรา7นัน้ ต้องมีคณุ สมบัตแิ ละเงือ่ นไข
ตามทีก่ ระทรวงพาณิชย์ก�ำ หนดเช่นต้องมีทนุ จดทะเบียน50ล้านบาทขึน้ ไปต้องมีเงินทุนหมุนเวียนขัน้ ต่�ำ 100ล้านบาท
ต้องมีคลังเก็บก๊าซLPGเพือ่ สำ�รองตามกฎหมายร้อยละ0.5ของปริมาณทีจ่ ะทำ�การค้าในระยะเวลา1ปีต้องมีปริมาณ
การค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวประจำ�ปี(ปริมาณทีน่ �ำ เข้ามาในราชอาณาจักรซือ้ กลัน่ ผลิตหรือได้มาในปีหนึง่ )มากกว่า
50,000 ตัน และต้องลงทุนในถังก๊าซ LPG เพือ่ ใช้หมุนเวียนในตลาด ซึง่ จะต้องมีการลงทุนไม่ต�ำ่ กว่า 1 ล้านใบ
และต้องมีเครือ่ งหมายการค้าเป็นของตนเองนอกจากนีผู้ ป้ ระกอบการรายใหม่จะต้องใช้เงินทุนและระยะเวลาในการ
สร้างให้เครือ่ งหมายการค้าของตนเป็นทีต่ อบรับของผูบ้ ริโภคและยังต้องแข่งขันกับผูป้ ระกอบการรายเดิมทีม่ ฐี าน
ลูกค้าอยูแ่ ล้วด้วยซึง่ เงือ่ นไขดังกล่าวเป็นการจำ�กัดโอกาสในการเข้ามาในอุตสาหกรรมนีข้ องผูป้ ระกอบการรายใหม่
ความเสีย่ งเรือ่ งความปลอดภัยของถังก๊าซ LPG
		 เนือ่ งจากก๊าซLPGเป็นก๊าซไวไฟและติดไฟง่ายหากเกิดการระเบิดของถังก๊าซLPGก็อาจก่อให้เกิดอันตราย
และความเสียหายต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ขึน้ ได้ ซึง่ หากเกิดความเสียหายขึน้ บริษทั และ UGP ในฐานะผูค้ า้ ก๊าซ
LPG และเจ้าของโรงบรรจุกา๊ ซ LPG จะต้องเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อ
ชือ่ เสียงและการดำ�เนินงานของกลุม่ บริษทั
		 อย่างไรก็ตามในการผลิตถังก๊าซLPGจะต้องได้รบั การตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.)
ทีก่ �ำ หนดขึน้ โดยสำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมนอกจากนีก้ รมธุรกิจพลังงาน
กระทรวงพลังงานยังกำ�หนดให้มกี ารตรวจสอบถังก๊าซ LPG ทีผ่ า่ นการใช้งานมาแล้ว 5 ปี ด้วยการทดสอบ
สภาพการรับแรงดันของถัง (Hydro Test) และตรวจสอบถังทีผ่ า่ นการใช้งานมาแล้ว 10 ปี ด้วยการทดสอบใหญ่
ซึง่ ประกอบไปด้วยการทดสอบสภาพการรับแรงดันของถัง(HydroTest)และการทดสอบสภาพการยืดตัวของ
เนือ้ เหล็กของถัง (Expansion Test) และทุกๆ 5 ปีภายหลังปีท่ี 10 จะต้องทำ�การทดสอบใหญ่ ซึง่ ประกอบไปด้วย
การทดสอบสภาพการรับแรงดันของถัง (Hydro Test) และการทดสอบสภาพการยืดตัวของเนือ้ เหล็กของ
ถัง (Expansion Test) ทุกครัง้ ซึง่ หากถังก๊าซ LPG ไม่ผา่ นการทดสอบจะไม่สามารถนำ�ไปบรรจุกา๊ ซ LPG
ได้อกี และจะต้องทำ�ลายทิง้
		 นอกจากการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของหน่วยราชการอย่างเคร่งครัดแล้ว บริษทั และ UGP ยังจัดให้มี
หน่วยงานภายในที่ทำ�หน้าที่ตรวจสอบสภาพถังก๊าซ LPG และหากพบถังก๊าซ LPG ที่เสื่อมสภาพหรือ
สงสัยว่าจะเสื่อมสภาพ บริษัทจะว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประเมินสภาพถังก๊าซ LPG ที่เป็นอิสระ
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มาทำ�การตรวจสอบสภาพถังก๊าซ LPG โดยประสานงานร่วมกับกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าถังก๊าซ LPG ของบริษัทและ UGP ที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดมีความปลอดภัย
ตามมาตรฐานที่ทางราชการกำ �หนดไว้ และในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา บริษัทและ UGP ไม่เคย
ประสบปัญหาเรือ่ งความปลอดภัยของถังก๊าซLPGเลยดังนัน้ บริษทั จึงมีความมัน่ ใจว่ากลุม่ บริษทั มีความเสีย่ งเรือ่ ง
ความปลอดภัยของถังบรรจุกา๊ ซ LPG น้อยมาก
ความเสีย่ งในการเกิดอุบตั ภิ ยั ขึน้ กับคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุกา๊ ซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPGของกลุม่ บริษทั
บริษทั และUGPมีคลังเก็บก๊าซLPGโรงบรรจุกา๊ ซLPGและสถานีบริการก๊าซLPGโดยแยกเป็นสินทรัพย์ของบริษทั และ
UGP ดังนี้
ตารางแสดงคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุกา๊ ซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG ทีเ่ ป็นสินทรัพย์ของบริษทั และ UGP
(หน่วย : แห่ง)
		
บริษทั
UGP
รวม
คลังเก็บก๊าซ LPG
6
2
8
โรงบรรจุกา๊ ซ LPG
22
13
35
สถานีบริการก๊าซ LPG
21
21
		 หมายเหตุ : *
			
			
			

ณวันที31
่ ธันวาคม2552บริษทั มีโรงบรรจุกา๊ ซLPGทีบ่ ริษทั ดำ�เนินการเอง(โรงบรรจุกา๊ ซ
LPG ประเภท COCO (Company Own - Company Operate)) จำ�นวน 7 แห่ง โรงบรรจุ
ก๊าซ LPG ทีบ่ ริษทั ให้บคุ คลภายนอกเช่าเพือ่ ดำ�เนินการ (โรงบรรจุกา๊ ซ LPG ประเภท
CODO (Company Own - Dealer Operate)) จำ�นวน 15 แห่ง

		 ซึง่ หากเกิดอุบตั ภิ ยั ขึน้ กับคลังเก็บก๊าซLPGโรงบรรจุกา๊ ซLPGและสถานีบริการก๊าซLPGของบริษทั และ/หรือ
UGP ก็อาจส่งผลกระทบต่อชือ่ เสียงและการดำ�เนินงานของกลุม่ บริษทั
		 อย่างไรก็ตาม ในการก่อสร้างคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุกา๊ ซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG บริษทั และ
UGPได้ก�ำ หนดลักษณะและรายละเอียดของสิง่ ปลูกสร้างดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยราชการทีท่ �ำ หน้าที่
ควบคุมรวมทัง้ ได้รบั อนุญาตในการดำ�เนินการก่อสร้างสิง่ ปลูกสร้างดังกล่าวจากกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงาน
นอกจากนีบริ
้ ษทั และUGPได้ท�ำ ประกันคลังเก็บก๊าซLPGโรงบรรจุกา๊ ซLPGและสถานีบริการก๊าซLPGประเภท
การประกันความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ มีวงเงินเอาประกันรวม1,405.31ล้านบาทและทำ�ประกันภัยประเภทความรับ
ผิดชอบต่อบุคคลทีส่ ามมีวงเงินเอาประกันรวม60.00ล้านบาททัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการลดผลกระทบทีจ่ ะมีตอ่ บริษทั และ
UGP ในกรณีทีเกิดอุบัติภัยขึ้นกับคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสถานีบริการก๊าซLPG
ของกลุม่ บริษทั ให้นอ้ ยทีส่ ดุ
		 ในส่วนของโรงบรรจุกา๊ ซLPGทีบ่ ริษทั และUGPให้ผอู้ นื่ เช่าช่วงนัน้ บริษทั และUGPได้ระบุไว้ในสัญญาเช่าช่วง
อย่างชัดเจนว่า ผูเ้ ช่าช่วงจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าจากบริษทั และ UGP ทรัพย์สนิ
และความเสียหายของบุคคลทีส่ าม ตลอดจนความเสียหายจากมลภาวะต่อสภาพแวดล้อมอันเกิดจากการ
ปฏิบตั งิ านของผูเ้ ช่าช่วง ดังนัน้ หากผูเ้ ช่าช่วงก่อให้เกิดความเสียหายต่อโรงบรรจุกา๊ ซ LPG ของกลุม่ บริษทั
ผูเ้ ช่าช่วงจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ และจะต้องชดใช้คา่ เสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับโรงบรรจุกา๊ ซLPG
ที่เป็นสินทรัพย์ของบริษัทและ UGP ด้วย
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ความเสีย่ งในการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว
		 บริษทั มีบริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจขนส่งน้�ำ มันLPGแอมโมเนียและผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมีอน่ื เป็นธุรกิจหลักจำ�นวน
7 บริษทั ได้แก่ LCR LMR CGT UMR UTD UGI และ UGC นอกจากนี้ UGP ซึง่ ประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG
แอมโมเนียและผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมอืน่ เป็นธุรกิจหลักก็มพี าหนะทีใ่ ช้ส�ำ หรับขนส่งก๊าซLPGด้วยซึง่ ในระหว่าง
การขนส่งอาจเกิดอุบตั เิ หตุหรือเหตุการณ์ทไ่ี ม่คาดคิดขึน้ ทีจ่ ะนำ�มาซึง่ ความสูญเสียและอาจส่งผลกระทบต่อชือ่ เสียง
และการดำ�เนินงานของกลุม่ บริษทั
		 อย่างไรก็ตามบริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจขนส่งน้�ำ มันก๊าซLPGและปิโตรเคมีภณั ฑ์อนื่ ๆทัง้ 7บริษทั และUGP
ต่างก็ได้รบั ใบอนุญาตให้เป็นผูข้ นส่งน้�ำ มันเชือ้ เพลิงจากกรมธุรกิจพลังงานโดยพาหนะทีใ่ ช้ในการขนส่งทัง้ รถบรรทุก
น้ำ�มัน รถบรรทุกก๊าซ LPG รถบรรทุกแอมโมเนีย เรือบรรทุกน้ำ�มัน เรือบรรทุกก๊าซ LPG และเรือ
บรรทุกแอมโมเนียต่างก็ได้รบั อนุญาตและได้รบั การตรวจสอบอย่างสม่�ำ เสมอจากกรมการขนส่งทางบกและ
กรมการขนส่งทางน้�ำ และพาณิชยนาวี พนักงาน ขับรถและเรือของกลุม่ บริษทั ก็ได้รบั การฝึกอบรมจากกลุม่
บริษทั และได้รบั ใบอนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานทัง้ หมดทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ กลุม่ บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามกฎ
ระเบียบของหน่วยงานราชการทีท่ �ำ หน้าทีค่ วบคุมอย่างเคร่งครัดและเพือ่ ความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ
นอกจากนี้ บริษทั ย่อยได้ท�ำ ประกันภัยเรือบรรทุกน้�ำ มัน เรือบรรทุกก๊าซ LPG และเรือบรรทุกแอมโมเนียของ
บริษัทย่อยรวม 20 ลำ� รวมเป็นวงเงินเอาประกัน 577.50 ล้านบาท (เรือทั้ง 20 ลำ�มีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552 เท่ากับ 566.69 ล้านบาท) และทำ�ประกันภัยรถบรรทุกน้ำ�มัน รถบรรทุกก๊าซ LPG และ
รถบรรทุกแอมโมเนียของบริษทั ย่อยทัง้ 403คันแล้วซึง่ การประกันภัยดังกล่าวได้ครอบคลุมถึงความเสียหายที่
เกิดขึน้ กับบุคคทีส่ ามด้วยทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการลดผลกระทบทีจ่ ะมีตอ่ กลุม่ บริษทั ในกรณีทเ่ี กิดอุบตั เิ หตุหรือเหตุการณ์
ที่ไม่คาดคิดขึ้นดังกล่าวให้น้อยที่สุด
ความเสีย่ งจากการทีส่ ญั ญาเช่าทีด่ นิ ทีค่ ลังเก็บก๊าซ LPG ทีส่ าธุประดิษฐ์ไม่ได้รบั การต่อสัญญา
		 คลังเก็บก๊าซ LPG ของบริษัทและ UGP ทุกแห่งตั้งอยู่บนที่ดินที่เป็นสินทรัพย์ของบริษัทและ UGP
ยกเว้นคลังเก็บก๊าซ LPG ทีส่ าธุประดิษฐ์เพียงแห่งเดียวทีต่ งั้ อยูบ่ นทีด่ นิ เช่า ซึง่ หากเจ้าของทีด่ นิ ไม่ตอ่ อายุ
สัญญาเช่าทีด่ นิ ดังกล่าวให้แก่บริษทั ก็จะทำ�ให้บริษทั ได้รบั ผลกระทบในการดำ�เนินธุรกิจเนือ่ งจากคลังเก็บก๊าซ
LPGทีส่ าธุประดิษฐ์อยูภ่ ายในกรุงเทพฯจึงเป็นจุดได้เปรียบในการเป็นศูนย์กลางในการกระจายผลิตภัณฑ์ของ
บริษทั ให้แก่ลกู ค้าภายในกรุงเทพฯจากการทีม่ สี ถานทีต่ งั้ อยูไ่ ม่ไกลจากโรงแยกก๊าซมีทา่ เรือซึง่ ทำ�ให้การขนส่งก๊าซ
LPG จากโรงแยกก๊าซทีศ่ รีราชาและระยองสามารถดำ�เนินการได้สะดวก รวมทัง้ อยูใ่ กล้ทางด่วนซึง่ ทำ�ให้การ
ขนส่งก๊าซLPGทางบกสามารถดำ�เนินการได้สะดวกโดยสัญญาเช่าฉบับปัจจุบนั มีอายุ3ปีซึง่ จะสิน้ สุดลงในวันที่
31 ธันวาคม 2553 แต่ปัจจุบันบริษัทได้ต่ออายุสัญญาไปอีก 3 ปี โดยสัญญาสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2556
เพือ่ ลดความเสีย่ งทีบ่ ริษทั อาจจะไม่ได้ตอ่ สัญญาเช่าทีด่ นิ ทีส่ าธุประดิษฐ์ในอนาคตและเพือ่ เป็นการรองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจในปี 2551 บริษทั ได้ซอื้ ทีด่ นิ ขนาด 89-3-40 ไร่ ทีอ่ �ำ เภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
เพือ่ ใช้กอ่ สร้างท่าเรือและคลังเก็บก๊าซLPGแห่งใหม่ซงึ่ อยูร่ ะหว่างการทำ�การศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อม(EIA)
ซึ่งคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหา และมีแผนการก่อสร้างเสร็จภายในสิ้นปี 2553
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ความเสีย่ งด้านการบริหารจัดการ
ความเสีย่ งจากกรณีทม่ี กี ลุม่ ผูถ้ อื หุน้ กลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ ถือหุน้ มากกว่าร้อยละ 75
		 ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2551 กลุ่มวีรบวรพงศ์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 66.76
ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำ�ระแล้วซึง่ ทำ�ให้กลุม่ วีรบวรพงศ์มอี �ำ นาจในการควบคุมบริษทั และมีอทิ ธิพลต่อการ
ตัดสินใจของบริษทั ในทุกเรือ่ งทีต่ อ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ยกเว้นเรือ่ งทีก่ ฎหมายหรือข้อบังคับ
บริษทั กำ�หนดให้ตอ้ งได้รบั เสียงส่วน3ใน4ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ รายอืน่ ของบริษทั จึงมีความเสีย่ ง
จากการทีไ่ ม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพือ่ ตรวจสอบและถ่วงดุลเรือ่ งทีผ่ ถู้ อื หุน้ ใหญ่เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
พิจารณา
		 อย่างไรก็ตาม บริษทั ได้แต่งตัง้ กรรมการทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหารจำ�นวน 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบจำ�นวน3ท่านและกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหารอีก1ท่านจากจำ�นวนกรรมการบริษทั ทัง้ หมด
8 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 50 เพือ่ ทำ�หน้าทีถ่ ว่ งดุลอำ�นาจในการบริหาร กลัน่ กรองวาระทีจ่ ะเสนอให้ทป่ี ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ พิจารณารวมทัง้ ตรวจสอบการทำ�งานของกรรมการและผูบ้ ริหารทีเ่ ป็นตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ดว้ ย
ความเสีย่ งจากการได้รบั ผลกระทบจากการดำ�เนินงานและฐานะการเงินของบริษทั ย่อย
		 ผลการดำ�เนินงานของกลุม่ บริษทั นอกจากจะขึน้ อยูก่ บั ผลการดำ�เนินงานของบริษทั แล้วยังขึน้ อยูก่ บั ผลการ
ดำ�เนินงานของบริษทั ย่อยด้วยซึง่ หากบริษทั ย่อยประสบปัญหาในการดำ�เนินงานก็จะส่งผลกระทบต่อผลการดำ�เนิน
งานของบริษทั ในงบการเงินรวมโดยรายได้ของUGPซึง่ เป็นบริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจค้าก๊าซLPGแอมโมเนีย
และผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมีอน่ื คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมของบริษทั ตามงบการเงินรวมในปี2552เท่ากับร้อยละ46.40
และกำ�ไรสุทธิของUGPคิดเป็นสัดส่วนต่อกำ�ไรสุทธิของบริษทั ตามงบการเงินรวมในปี2552เท่ากับร้อยละ56.69
		 อย่างไรก็ตามเมือ่ พิจารณาผลการดำ�เนินงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ในเครือทัง้ หมดในปี2552จะพบว่าส่วน
ใหญ่บริษทั ดังกล่าวมีผลการดำ�เนินงานทีด่ แี ละมีก�ำ ไรยกเว้นLMและSEECโดยSEECยังไม่ได้เริม่ ดำ�เนินธุรกิจใน
ปี2551ยังไม่มรี ายได้เพราะอยูใ่ นช่วงของการทดสอบกระบวนการผลิตและได้เริม่ ดำ�เนินการผลิตเพือ่ จำ�หน่าย
จริงในเดือนมีนาคม 2552
		 นอกจากนีกลุ
้ ม่ บริษทั ยังได้ก�ำ หนดมาตรการในการกำ�หนดนโยบายการดำ�เนินงานของบริษทั ย่อยและบริษทั
ในเครือนโยบายการควบคุมและตรวจสอบการดำ�เนินงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ในเครือรวมทัง้ การส่งตัวแทน
ของบริษทั เข้าไปเป็นกรรมการในบริษทั ย่อยและบริษทั ในเครือเพือ่ กำ�หนดนโยบายและรักษาผลประโยชน์ของกลุม่
บริษทั และบริษทั ได้แต่งตัง้ กรรมการอิสระของUGPจำ�นวน3ท่านเพือ่ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการตรวจสอบในUGPโดย
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของUGPเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบชุดเดียวกันกับของ
บริษทั ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้กลุม่ บริษทั มีการดำ�เนินงานไปในทิศทางเดียวกันซึง่ จะส่งผลไปสูก่ ารบริหารจัดการต้นทุนให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด และการดำ�เนินงานให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
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สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและรายละเอียดการประกอบธุรกิจ
		 บริษัท
ทุนที่เรียกชำ�ระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้น
			
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
1		 UGP
105.00
99.51
					
					
					

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การบรรจุและจำ�หน่ายก๊าซ LPG แอมโมเนีย
และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น โดยได้รับใบอนุญาต
ประกอบการเป็นผู้ค้าก๊าซตามมาตรา 6 (เทียบ
เท่าใบอนุญาตผู้ค้าน้ำ�มันมาตรา 7)

2		 LCR
70.00
99.99
					

การขนส่งก๊าซ LPG และน้ำ�มันทางรถยนต์โดย
ได้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งก๊าซและน้�ำ มัน

3		

SQS

70.00

99.99

การผลิตและจำ�หน่ายถังก๊าซ LPG

4		

SEEC

400.00

70.00

ผลิตและจำ�หน่ายเอทานอล

5		 LMR
65.00
99.99 1
					
6		 CGT
50.00
99.99 2
					
7		 UMR
40.10
99.99 2
					

การขนส่งน้ำ�มันและก๊าซ LPG ทางเรือ โดย
ได้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งก๊าซและน้�ำ มัน
การขนส่งก๊าซ LPG และแอมโมเนียทางรถยนต์
โดยได้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งก๊าซและน้�ำ มัน
การขนส่ ง แอมโมเนี ย ทางเรื อ โดยได้ รั บ ใบ
อนุญาตประกอบการขนส่งก๊าซและน้ำ�มัน

8		 UTD
10.00
99.99 2
					
					

การขนส่ ง ก๊ า ซ LPG ทางเรื อ โดยได้ รั บ ใบ
อนุญาต ประกอบการขนส่งก๊าซและน้ำ�มันการ
รับจ้างบริหารเรือให้กบั UGP UGT UGI และ UGC

9		 UGI
15.82
99.99 2
					

การขนส่ ง ก๊ า ซ LPG ทางเรื อ โดยได้ รั บ ใบ
อนุญาตประกอบการขนส่งก๊าซและน้ำ�มัน

10		 UGC
0.10
99.94 2
					

การขนส่ ง แอมโมเนี ย ทางเรื อ โดยได้ รั บ ใบ
อนุญาตประกอบการขนส่งก๊าซและน้ำ�มัน

11		 SIAMGAS HK
198.46
100.00
					

เป็ น Holding Company และ จำ � หน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

หมายเหตุ 1 บริษทั ถือหุน้ ทางอ้อมผ่าน LCR
			 2 บริษทั ถือหุน้ ทางอ้อมผ่าน UGP
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นายทะเบียน

ชื่อ
ที่อยู่
		
โทรศัพท์
โทรสาร
ผู้ดูแลผลประโยชน์

- ไม่มี -

บริษัทผู้สอบบัญชี

ชื่อ
ที่อยู่
		
โทรศัพท์
โทรสาร
ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชั้น 4, 6-7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(662) 229-2800, (662) 654-5599
(662) 359-1259

ชื่อ
ที่อยู่
		
		
โทรศัพท์
โทรสาร

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด
อาคารรัจนาการ ชั้น 25
183 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
(662) 676-5700
(662) 676-5757

บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำ�กัด
ชั้น 10 อาคารธนภูมิ
1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 		
กรุงเทพฯ
(662) 652-7859-64
(662) 652-7867
รายงานประจำ�ปี 2552
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. ประวัติความเป็นมาและการพัฒนาที่สำ�คัญ
		
บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลั ส์ จำ�กัด (มหาชน) เดิมชือ่ บริษทั วีเอสพีพี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด
จดทะเบียนก่อตัง้ บริษทั ขึน้ เมือ่ วันที่ 17 มกราคม 2544 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริม่ 500,000 บาท มีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ดำ�เนินธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซ LPG) ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า “สยามแก๊ส” ซึง่ บริษทั ได้รบั
อนุญาตให้เป็นตัวแทนค้าต่างของบริษทั อุตสาหกรรมแก๊สสยาม จำ�กัด (SGI) (กลุม่ วีรบวรพงศ์ซงึ่ เป็นผูถ้ อื
หุน้ ใหญ่ของบริษทั เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ใน SGI ในขณะนัน้ ต่อมาเมือ่ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2549 กลุม่ วีรบวรพงศ์ได้
ขายหุน้ SGIทัง้ จำ�นวนให้แก่บคุ คลภายนอกแล้ว)ซึง่ เป็นผูค้ า้ น้�ำ มันตามมาตรา7แห่งพระราชบัญญัตกิ ารค้า
น้�ำ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543 บริษทั เริม่ ประกอบธุรกิจจากธุรกิจสถานีบริการก๊าซ LPG ก่อนทีจ่ ะขยายการ
ประกอบธุรกิจไปสู่การประกอบธุรกิจโรงบรรจุก๊าซ LPG
บริษทั ได้ปรับโครงสร้างทางธุรกิจของบริษทั โดยการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจไปสูก่ ารค้าก๊าซLPG
และผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมประเภทอืน่ รวมทัง้ ธุรกิจอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องเช่นการขนส่งผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมทัง้ ทาง
รถยนต์และทางเรือ ด้วยการเข้าลงทุนในบริษทั ยูนคิ แก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลั ส์ จำ�กัด (มหาชน) (UGP)
ซึง่ ประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG แอมโมเนีย และผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมีอน่ื เมือ่ วันที่ 27 ธันวาคม 2547 และลงทุน
ในบริษทั ลัคกี้ แคร์รเิ ออร์ จำ�กัด (LCR) ซึง่ ประกอบธุรกิจขนส่งน้�ำ มันและก๊าซ LPG ทางรถยนต์ เมือ่ วันที่ 31
มีนาคม2548รวมทัง้ การซือ้ สินทรัพย์หลักทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG จาก SGI ได้แก่ ทีด่ นิ สิทธิ
การเช่าอาคารและสิง่ ปลูกสร้าง เครือ่ งมือ อุปกรณ์ ถังก๊าซ LPG คลังเก็บก๊าซ LPG เครือ่ งหมายการค้า และ
สิทธิบัตร เป็นต้น เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2548
		
ในปี 2548 บริษทั ได้เปลีย่ นชือ่ เป็นบริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลั ส์ จำ�กัด (มหาชน) และได้รบั
อนุญาตให้เป็นผูค้ า้ น้�ำ มันตามมาตรา7ทำ�ให้บริษทั เป็นผูค้ า้ น้�ำ มันตามมาตรา7ทีป่ ระกอบธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียม
เหลว แอมโมเนีย และผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมีอนื่ ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า “สยามแก๊ส” และ “ยูนคิ แก๊ส” และ
ประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซLPGและผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมอืน่ โดยมีบริษทั ย่อยในกลุม่ รวมทัง้ สิน้ 8บริษทั ได้แก่
บริษทั ทีบ่ ริษทั ถือหุน้ ทางตรง คือ บริษทั ยูนคิ แก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลั ส์ จำ�กัด (มหาชน) และ บริษทั ลัคกี้
แคร์รเิ ออร์ จำ�กัด และบริษทั ทีบ่ ริษทั ถือหุน้ ทางอ้อมผ่านทางบริษทั ย่อยของบริษทั อีกจำ�นวน 6 บริษทั คือ
บริษทั ลัคกีมารี
้ นจำ�กัดบริษทั เคมีคลั ส์แก๊สขนส่งจำ�กัดบริษทั ยูนคิ มารีนจำ�กัดบริษทั ยูนคิ แก๊สเทรดดิง้ จำ�กัด
บริษัท ยูนิคแก๊ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด และบริษัท ยูนิคแก๊ส แคร์ริเออร์ จำ�กัด
		
ในปี2551บริษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเริม่ ทำ�การซือ้ ขายหลักทรัพย์
ของบริษัทภายใต้ชื่อ “SGP” เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 และได้มีพัฒนาการที่สำ�คัญดังนี้
• บริษทั ได้จดั ตัง้ บริษทั สยาม ควอลิต้ี สตีล จำ�กัด (SQS) ด้วยทุนจดทะเบียนจำ�นวน 70 ล้านบาท เมือ่ วันที่
27มิถนุ ายน2551เพือ่ ซือ้ สินทรัพย์ทใ่ี ช้ในการประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายถังก๊าซLPGของบริษทั
ถังเหล็กสากล จำ�กัด จากบริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำ�กัด ในราคา 123.20 ล้านบาท
• บริษัทซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จำ�กัด (SEEC) จำ�นวน 28 ล้านหุ้น
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 280 ล้านบาท จากบริษทั ราชบุรพี ลังงาน จำ�กัด บริษทั วีวอง
คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัดและนายกฤตพงษ์พัชรภิญญโญพงศ์ซึง่ ไม่ใช่บคุ คลเกีย่ วโยงกับบริษทั ซึง่ ทำ�ให้บริษทั
เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน และเรียกชำ�ระแล้วของ SEEC เมือ่ วันที่
7 ตุลาคม 2551
• บริษทั ได้ซอื้ ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง เนือ้ ที่ 89 - 3 - 40 ไร่ ตัง้ อยูบ่ า้ นเลขที่ 33 หมู่ 4 ถนนสุขสวัสดิ์
ตำ�บลบางจาก อำ�เภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมือ่ วันที่ 30 ธันวาคม 2551 เพือ่ ก่อสร้าง
ท่าเรือขนส่งก๊าซ LPG คลังเก็บก๊าซ LPG และโรงบรรจุกา๊ ซ LPG จากบริษทั ไทยเกรียงกรุป๊ จำ�กัด
(มหาชน)
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญในปี 2552
•
บริษทั ซือ้ หุน้ สามัญของ Chevron Ocean Gas & Energy Ltd (COGEL) ในสัดส่วนร้อยละ 100 จาก Chevron
ChinaLtdโดยผ่านSiamgasHKLimited(SIAMGASHK)บริษทั ย่อยทางอ้อมทีบ่ ริษทั ถือหุน้ ร้อยละ100ของ
ทุนจดทะเบียน และเรียกชำ�ระแล้วและได้วางเงินมัดจำ�ไว้แล้ว เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552
2.

การประกอบธุรกิจ
บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจพลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้องรวม 4 ธุรกิจ ได้แก่
1) ธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวแอมโมเนียและผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมีอนื่ ซึง่ ดำ�เนินการโดยบริษทั และบริษทั ย่อย
ของบริษัท คือ บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำ�กัด (มหาชน)
2) ธุรกิจค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในต่างประเทศ ซึ่งดำ�เนินการโดยบริษัทและบริษัทย่อย
3) ธุรกิจขนส่งน้�ำ มัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว แอมโมเนีย และผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมีอนื่ ซึง่ ดำ�เนินการโดย
บริษทั ย่อยของบริษทั จำ�นวน 7 แห่ง ได้แก่ บริษทั ลัคกี้ แคร์รเิ ออร์ จำ�กัด บริษทั ลัคกี้ มารีน จำ�กัด
บริษัท เคมีคัลส์แก๊ส ขนส่ง จำ�กัด บริษัท ยูนิค มารีน จำ�กัด บริษัท ยูนิคแก๊ส เทรดดิ้ง จำ�กัด
บริษัท ยูนิคแก๊ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด และ บริษัท ยูนิคแก๊ส แคร์ริเออร์ จำ�กัด
4) ธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว ซึง่ ดำ�เนินการโดยบริษทั ย่อยของบริษทั คือ บริษทั
สยาม ควอลิตี้ สตีล จำ�กัด
5) ธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายเอทานอลดำ�เนินการโดยบริษทั ย่อยของบริษทั คือบริษทั สยามเอทานอลเอ็กซ์ปอร์ท
จำ�กัด

การประกอบธุรกิจของบริษัท
		
บริษทั ประกอบธุรกิจหลักคือธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายใต้เครือ่ งหมายการค้า“สยามแก๊ส”ผ่าน
โรงบรรจุกา๊ ซ LPG ของบริษทั จำ�นวน 22 แห่ง แบ่งออกเป็นโรงบรรจุกา๊ ซ LPG ทีบ่ ริษทั ดำ�เนินการเอง
(โรงบรรจุกา๊ ซประเภท COCO (Company Own - Company Operate)) จำ�นวน 7 แห่ง และโรงบรรจุกา๊ ซ
LPG ทีบ่ ริษทั ให้ผอู้ นื่ เช่าดำ�เนินการ (โรงบรรจุกา๊ ซประเภท CODO (Company Own - Dealer Operate))
จำ�นวน 15 แห่ง และสถานีบริการก๊าซ LPG ของบริษัท (สถานีบริการก๊าซประเภท COCO (Company
Own - Company Operate)) จำ�นวน 21 แห่ง และจำ�หน่ายผ่านตัวแทนค้าต่างของบริษัท (Dealer
Own - Dealer Operate : DODO) จำ�นวน 305 แห่ง แบ่งออกเป็นโรงบรรจุก๊าซ LPG (โรงบรรจุก๊าซ
ประเภท DODO) จำ�นวน 50 แห่ง และสถานีบริการก๊าซ LPG (สถานีบริการก๊าซประเภท DODO) จำ�นวน
255 แห่ง
		
ปัจจุบนั บริษทั มีบริษทั ย่อยในกลุม่ รวม11บริษทั แบ่งออกเป็นบริษทั ทีบ่ ริษทั ถือหุน้ โดยตรงจำ�นวน5
บริษทั คือ บริษทั ยูนคิ แก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคลั ส์ จำ�กัด (มหาชน) บริษทั ลัคกี้ แคร์รเิ ออร์ จำ�กัด บริษทั สยาม
ควอลิตี้ สตีล จำ�กัด บริษัท สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จำ�กัด SIAMGAS HK LTD และบริษัทที่
บริษัทถือหุ้นทางอ้อมผ่านทางบริษัทย่อยของบริษัทอีกจำ�นวน 6 บริษัท คือ บริษัท ลัคกี้ มารีน จำ�กัด,
บริษทั เคมีคลั ส์แก๊ส ขนส่ง จำ�กัด, บริษทั ยูนคิ มารีน จำ�กัด, บริษทั ยูนคิ แก๊ส เทรดดิง้ จำ�กัด, บริษทั ยูนคิ แก๊ส
อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด และบริษัท ยูนิคแก๊ส แคร์ริเออร์ จำ�กัด
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โครงสร้างของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม
SGP
950 ลบ.
99.99%
LCR
70 ลบ.

99.51 %
UGP
105 ลบ.

99.99%
SQS
70 ลบ.

70.00%
SEEC
400 ลบ.

99.99%
LMR
65 ลบ.

99.99%
CGT
50 ลบ.

99.99%
UMR
40.10 ลบ.

99.99%
UTD
10 ลบ.

100.00%
Siamgas HK
198.46 ลบ.
99.99%
UGI
15.82 ลบ.

99.94%
UGC
0.1 ลบ.

การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย
บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำ�กัด (มหาชน) (UGP)
UGP ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 12 มกราคม 2525 ปัจจุบนั มีทนุ จดทะเบียน 200 ล้านบาท และทุนเรียกชำ�ระแล้ว
105ล้านบาทโดยมีบริษทั เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ99.51ของทุนทีเ่ รียกชำ�ระแล้วUGPประกอบธุรกิจค้า
ก๊าซ LPG แอมโมเนีย และผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมีอนื่ โดยดำ�เนินการบรรจุและจำ�หน่ายก๊าซ LPG แอมโมเนีย
และผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมีอนื่ ได้แก่บิวเทนโพรเพนและโพรเพลแลนท์ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า“ยูนคิ แก๊ส”
ซึง่ UGP ได้รบั อนุญาตให้เป็นผูค้ า้ น้�ำ มันเชือ้ เพลิงตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารค้าน้�ำ มันเชือ้ เพลิง
พ.ศ. 2521 (เทียบเท่าใบอนุญาตให้เป็นผูค้ า้ น้ำ�มันเชือ้ เพลิงตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารค้าน้ำ�มัน
พ.ศ. 2543) จากกระทรวงพาณิชย์
ปัจจุบนั UGP มีคลังเก็บก๊าซ LPG จำ�นวน 2 แห่ง และโรงบรรจุกา๊ ซ LPG ประเภท COCO (Company
Own - Company Operate) จำ�นวน 13 แห่ง และมีตวั แทนค้าต่างของ UGP (Dealer Own - Dealer Operate :
DODO) จำ�นวน 159 แห่ง แบ่งออกเป็นโรงบรรจุกา๊ ซ LPG ประเภท DODO จำ�นวน 68 แห่ง และสถานีบริการ
ก๊าซ LPG ประเภท DODO จำ�นวน 91 แห่ง โดยลูกค้าส่วนใหญ่ของ UGP จะเป็นโรงบรรจุกา๊ ซ LPG ร้านค้า
ก๊าซLPGและโรงงานอุตสาหกรรมUGPยังได้รบั อนุญาตให้เป็นผูข้ นส่งน้�ำ มันตามมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติ
ผูค้ า้ น้�ำ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543 ปัจจุบนั UPG มีเรือบรรทุก LPG จำ�นวน 1 ลำ� มีความสามารถในการบรรทุก
1,500 ตัน
บริษัท ลัคกี้ แคร์ริเออร์ จำ�กัด (LCR)
LCR ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่13 สิงหาคม 2534 ปัจจุบนั มีทนุ จดทะเบียนและเรียกชำ�ระแล้ว 70 ล้านบาท โดยมี
บริษทั เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ99.99ของทุนทีเ่ รียกชำ�ระแล้วLCRประกอบธุรกิจขนส่งน้�ำ มันและ
ก๊าซ LPG ทางรถยนต์ โดยได้รบั อนุญาตให้เป็นผูข้ นส่งน้�ำ มันตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัตผิ คู้ า้ น้�ำ มัน
พ.ศ. 2543 LCR ให้บริการขนส่งทัง้ ก๊าซ LPG และน้�ำ มันให้กบั ลูกค้าครอบคลุมพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ โดยลูกค้า
ทีใ่ ช้บริการขนส่งLPGส่วนใหญ่จะเป็นบริษทั ในกลุม่ ได้แก่บริษทั และUGPส่วนลูกค้าภายนอกกลุม่ บริษทั
ได้แก่ บริษทั ปตท. จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับลูกค้าทีใ่ ช้บริการขนส่งน้�ำ มันส่วนใหญ่ คือ ปตท. ปัจจุบนั LCR
มีรถบรรทุกน้�ำ มันจำ�นวน 29 คัน มีความสามารถในการบรรทุกรวม 960,000 ลิตร รถบรรทุกก๊าซ LPG
จำ�นวน 133 คัน มีความสามารถในการบรรทุกรวม 1,404 ตัน
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บริษัท สยามควอลิตี้ สตีล จำ�กัด (SQS)
		
SQS ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 27 มิถนุ ายน 2551 มีทนุ จดทะเบียนและเรียกชำ�ระแล้ว 70 ล้านบาท โดยมี
บริษทั เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ99.99ของทุนทีเ่ รียกชำ�ระแล้วSQSประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่าย
ถังก๊าซ LPG ทัง้ ประเภทถังก๊าซ LPG สำ�หรับใช้ในครัวเรือน และถังก๊าซ LPG ทีใ่ ช้ในรถยนต์ SQS จำ�หน่าย
ถังก๊าซ LPG ส่วนใหญ่ให้แก่บริษัทและ UGP
บริษัท สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จำ�กัด (SEEC)
		
SEEC ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2547 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำ�ระแล้วจำ�นวน
400 ล้านบาท SEEC ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายเอทานอลจากผลผลิตทางการเกษตร เช่น กากน้ำ�ตาล
มันสำ�ปะหลัง เป็นต้น มีโรงงานผลิตเอทานอล 1 แห่ง ตัง้ อยูท่ เ่ี ลขที่ 88 หมูท่ ่ี 8 ตำ�บลหนองละลอก อำ�เภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง มีก�ำ ลังการผลิตเอทานอล 100,000 ลิตรต่อวัน
		
SEEC เริ่มทดลองเดินเครื่องจักรในเดือนพฤศจิกายน 2551 และสามารถดำ�เนินธุรกิจเชิง
พาณิชย์ได้ในเดือนมีนาคม 2552
บริษัท ลัคกี้ มารีน จำ�กัด (LMR)
		
LMR ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2529 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำ�ระแล้ว 65
ล้านบาทโดยมีLCRเป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ99.99ของทุนทีเ่ รียกชำ�ระแล้วLMRประกอบธุรกิจ
การขนส่งน้�ำ มันและก๊าซ LPG ทางเรือทัง้ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยได้รบั อนุญาตให้เป็น
ผูข้ นส่งน้�ำ มันตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัตผิ คู้ า้ น้�ำ มัน พ.ศ. 2543 ลูกค้าทีใ่ ช้ขนส่งก๊าซ LPG ส่วนใหญ่
จะเป็นบริษทั ในกลุม่ ได้แก่ บริษทั และ UGP สำ�หรับลูกค้าทีใ่ ช้บริการขนส่งน้ำ�มัน ได้แก่ บริษทั ปตท.
จำ�กัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน) ปัจจุบัน LMR มีเรือบรรทุกก๊าซ LPG จำ�นวน 7 ลำ�
มีความสามารถในการบรรทุกรวม8,387ตันบรรทุกเรือบรรทุกน้�ำ มันจำ�นวน3ลำ�มีความสามารถในการบรรทุก
รวม 5,000,000 ลิตร และเรือบรรทุกแอมโมเนียจำ�นวน 1 ลำ� มีความสามารถในการบรรทุก 1,050 ตัน
บริษัท เคมีคัลส์แก๊ส ขนส่ง จำ�กัด (CGT)
		
CGT ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 11 ธันวาคม 2535 ปัจจุบนั มีทนุ จดทะเบียน 50 ล้านบาท และทุนเรียกชำ�ระแล้ว
50 ล้านบาท โดยมี UGP เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่เรียกชำ�ระแล้ว CGT
ประกอบธุรกิจการขนส่งก๊าซLPGและแอมโมเนียทางรถยนต์โดยได้รบั อนุญาตให้เป็นผูข้ นส่งน้�ำ มันตามมาตรา12
แห่งพระราชบัญญัตผิ คู้ า้ น้�ำ มัน พ.ศ. 2543 ลูกค้าทีใ่ ช้บริการขนส่งก๊าซ LPG และแอมโมเนียส่วนใหญ่จะเป็น
บริษทั ในกลุม่ ได้แก่ บริษทั และ UGP ปัจจุบนั CGT มีรถบรรทุกก๊าซ LPG จำ�นวน 90 คัน มีความสามารถ
ในการบรรทุกรวม 862 ตัน และรถบรรทุกแอมโมเนียจำ�นวน 24 คัน มีความสามารถในการบรรทุกรวม 260 ตัน
บริษัท ยูนิค มารีน จำ�กัด (UMR)
		
UMRก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่9พฤศจิกายน2535ปัจจุบนั มีทนุ จดทะเบียนและเรียกชำ�ระแล้ว40.10ล้านบาท
โดยมีUGPเป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ99.99ของทุนทีเ่ รียกชำ�ระแล้วUMRประกอบธุรกิจการขนส่ง
ก๊าซ LPG และแอมโมเนียทางเรือ โดยได้รบั อนุญาตให้เป็นผูข้ นส่งน้�ำ มันตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ
ผูค้ า้ น้�ำ มัน พ.ศ. 2543 ลูกค้าทีใ่ ช้บริการขนส่งก๊าซ LPG และแอมโมเนียส่วนใหญ่จะเป็นบริษทั ในกลุม่ ได้แก่
บริษทั และ UGP ปัจจุบนั UMR มีเรือบรรทุกก๊าซ LPG จำ�นวน 4 ลำ� มีความสามารถในการบรรทุก 3,860 ตัน
และเรือบรรทุกแอมโมเนียจำ�นวน 1 ลำ� มีความสามารถในการบรรทุก 700 ตัน
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บริษัท ยูนิคแก๊ส เทรดดิ้ง จำ�กัด (UTD)
UTD ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 6 สิงหาคม 2536 ปัจจุบนั มีทนุ จดทะเบียนและเรียกชำ�ระแล้ว 10 ล้านบาท โดย
มีUGPเป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ99.99ของทุนทีเ่ รียกชำ�ระแล้วUTDประกอบธุรกิจการขนส่งก๊าซ
LPG ทางเรือ โดยได้รบั อนุญาตให้เป็นผูข้ นส่งน้�ำ มันตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัตผิ คู้ า้ น้�ำ มัน พ.ศ. 2543
ลูกค้าทีใ่ ช้บริการขนส่งก๊าซ LPG ส่วนใหญ่จะเป็นบริษทั ในกลุม่ ได้แก่ บริษทั และ UGP ปัจจุบนั UTD
มีเรือบรรทุกก๊าซ LPG จำ�นวน 1 ลำ� มีความสามารถในการบรรทุก 550 ตัน
บริษัท ยูนิคแก๊ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (UGI)
		
UGI ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 24 ตุลาคม 2544 ปัจจุบนั มีทนุ จดทะเบียนและเรียกชำ�ระแล้ว 15.82 ล้านบาท
โดยมีUGPเป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ99.99ของทุนทีเ่ รียกชำ�ระแล้วUGIประกอบธุรกิจการขนส่ง
แอมโมเนียทางเรือโดยได้รบั อนุญาตให้เป็นผูข้ นส่งน้�ำ มันตามมาตรา12แห่งพระราชบัญญัตผิ คู้ า้ น้�ำ มัน
พ.ศ.2543ลูกค้าทีใ่ ช้บริการขนส่งแอมโมเนียส่วนใหญ่จะเป็นบริษทั ในกลุม่ ได้แก่UGPและประกอบธุรกิจ
รับจ้างบริหารเรือให้กับ UGP UGT UGI และ UGC ปัจจุบัน UGI มีเรือบรรทุกแอมโมเนียจำ�นวน 1 ลำ�
มีความสามารถในการบรรทุก 680 ตัน
บริษัท ยูนิคแก๊ส แคร์ริเออร์ จำ�กัด (UGC)
		
UGC ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 2 ธันวาคม 2545 ปัจจุบนั มีทนุ จดทะเบียนและเรียกชำ�ระแล้ว 100,000 บาท
โดยมีUGPเป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ99.94ของทุนทีเ่ รียกชำ�ระแล้วUGCประกอบธุรกิจการขนส่ง
แอมโมเนียทางเรือ โดยได้รบั อนุญาตให้เป็นผูข้ นส่งน้�ำ มันตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัตผิ คู้ า้ น้�ำ มัน
พ.ศ. 2543 ปัจจุบนั ลูกค้าทีใ่ ช้บริการขนส่งแอมโมเนียส่วนใหญ่จะเป็นบริษทั ในกลุม่ ได้แก่ UGP UGC
มีเรือบรรทุกแอมโมเนียจำ�นวน 1 ลำ� มีความสามารถในการบรรทุก 750 ตัน
SIAMGAS HK Limited (SIAMGAS HK)
		
SIAMGASHKจัดตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที20
่ สิงหาคม2552ปัจจุบนั มีทนุ จดทะเบียนและเรียกชำ�ระแล้ว46,500,000
เหรียญฮ่องกงหรือประมาณ198,462,000บาท(อัตราแลกเปลีย่ นเท่ากับ1เหรียญฮ่องกงเท่ากับ4.268บาท)โดยมี
SGPเป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ100ของทุนทีเ่ รียกชำ�ระแล้วSIAMGASHKประกอบธุรกิจเป็นบริษทั
โฮลดิง้ และประกอบธุรกิจค้าผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมโดยจัดตัง้ ขึน้ มาเพือ่ ลงทุนในประเทศจีนโดยการซือ้ หุน้ สามัญ
ของ Chevron Ocean Gas & Energy Ltd. (COGEL) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
และเรียกชำ�ระแล้วจาก Chevron China Ltd. โดยได้ดำ�เนินการวางมัดจำ� เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย
ทุนที่เรียก
สัดส่วนการ
ชำ�ระแล้ว
ถือหุ้น
ลำ�ดับ
บริษัท
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
1.
UGP
105.00
99.51		
						
2.
LCR
70.00
99.99		
						
3.
SQS
70.00
99.99		
4.
SEEC
400.00
70.00		
5.
LMR
65.00
99.99 1
						
6.
CGT
50.00
99.99 2
						
7.
UMR
40.10
99.99 2
8.
UTD
10.00
99.99 2
						
9.
UGI
15.82
99.99 2
10. UGC
0.10
99.94 2
11. SIAMGAS HK
198.46
100.00 		

หมายเหตุ		

1

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การบรรจุและจำ�หน่ายก๊าซ LPG แอมโมเนีย และผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมีอน่ื โดยได้รบั ใบ
อนุญาตประกอบการเป็นผูค้ า้ ก๊าซตามมาตรา 6 (เทียบเท่าใบอนุญาตผูค้ า้ น้ำ�มันมาตรา 7)
การขนส่งก๊าซ LPG และน้�ำ มันทางรถยนต์ โดยได้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งก๊าซ
และน้ำ�มัน
การผลิตและจำ�หน่ายถังก๊าซ LPG
ผลิตและจำ�หน่ายเอทานอล
การขนส่งน้�ำ มันและก๊าซ LPG ทางเรือ โดยได้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งก๊าซ
และน้ำ�มัน
การขนส่งก๊าซLPGและแอมโมเนียทางรถยนต์โดยได้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งก๊าซ
และน้ำ�มัน
การขนส่งแอมโมเนียทางเรือ โดยได้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งก๊าซและน้�ำ มัน
• การขนส่งก๊าซ LPG ทางเรือ โดยได้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งก๊าซและน้�ำ มัน
• การรับจ้างบริหารเรือให้กับ UGP UGT UGI และ UGC
การขนส่งก๊าซ LPG ทางเรือ โดยได้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งก๊าซและน้�ำ มัน
การขนส่งแอมโมเนียทางเรือ โดยได้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งก๊าซและน้�ำ มัน
เป็น Holding Company และจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

บริษัทถือหุ้นทางอ้อมผ่าน LCR

		 2 บริษัทถือหุ้นทางอ้อมผ่าน UGP
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3. โครงสร้างรายได้
		
โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2550 - 2552 แยกตามประเภทธุรกิจดังนี้
ประเภทของรายได้
รายได้จากการขาย
		 ผลิตภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
		 ผลิตภัณฑ์แอมโมเนีย
		 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น
		 ผลิตภัณฑ์ถังก๊าซ LPG
		 ผลิตภัณฑ์เอทานอล
รายได้จากการขาย
รายได้ค่าขนส่ง
				
				
รายได้ค่าบริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้

บริษัทที่ด�ำ เนินการ

บริษัท และ UGP
UGP
UGP
SQS 1
SEEC 2
บริษัท UGP SQS
และ SEEC
LCR LMR CGT
UMR UTD UGI
และ UGC
บริษัทและบริษัทย่อย
บริษัทและบริษัทย่อย
บริษัทและบริษัทย่อย

2550
ร้อยละ
มูลค่า
(ล้านบาท)

2551
มูลค่า
ร้อยละ
(ล้านบาท)

2552
มูลค่า
ร้อยละ
(ล้านบาท)

12,950.48
998.24
348.45
14,297.17

86.69
6.68
2.23
95.71

17,579.82
1,414.67
406.18
7.81
19,408.48

87.19
7.02
2.01
0.04
96.26

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

86.65
6.79
2.29
0.01
0.22
95.96

529.99

3.55

613.17

3.04

629.98

3.24

59.28
52.23
14,938.67

0.40
0.35
100.00

35.93
105.88
20,163.46

0.18
0.53
100.00

33.44
121.98
19,455.30

0.17
0.63
100.00

4. เป้าหมายในการดำ�เนินธุรกิจ
		
บริษทั มีเป้าหมายทีจ่ ะเป็นผูป้ ระกอบธุรกิจพลังงานอันดับต้นๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยในเบือ้ งต้น
บริษทั ได้ลงทุนขยายธุรกิจค้าก๊าซ LPG โดยการเพิม่ จำ�นวนโรงบรรจุกา๊ ซ LPG และสถานีบริการก๊าซ LPG
ภายในประเทศรวมถึงการลงทุนในโครงการก่อสร้างคลังเก็บก๊าซLPGและโรงบรรจุกา๊ ซLPGเพือ่ ประกอบ
ธุรกิจค้าก๊าซ LPG ในประเทศเวียดนาม
		
นอกจากนีบ้ ริษทั ยังได้ขยายการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจพลังงานอืน่ ๆเช่นธุรกิจผลิตและจำ�หน่าย
เอทานอล โดยบริษทั ได้เข้าลงทุนในบริษทั สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จำ�กัด ในสัดส่วนร้อยละ 70 ของ
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำ�ระแล้วของ SEEC เมือ่ วันที่ 7 ตุลาคม 2551 รวมถึงบริษทั ยังขยายการประกอบ
ธุรกิจไปยังต่างประเทศ คือ ประเทศจีน จากการที่บริษัทเข้าไปซื้อหุ้นสามัญของ Chevron Ocean
Gas & Energy Ltd. (COGEL) ซึ่งประกอบธุรกิจค้าขายก๊าซ LPG รายใหญ่รายหนึ่งในประเทศจีน
ในสัดส่วนร้อยละ 100
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ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษทั ไม่มขี อ้ พิพาททางกฎหมาย ซึง่ อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษทั สูงกว่า
ร้อยละ5ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ และไม่มขี อ้ พิพาททางกฎหมายอืน่ ใดทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจ
อย่างมีนัยสำ�คัญ
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โครงสร้างเงินทุน
1. หลักทรัพย์ของบริษัท
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำ�ระแล้วเท่ากับ 950,000,000 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 950,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
2. ผู้ถือหุ้น
		
ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2552 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทมีดังนี้
ลำ�ดับที่

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำ�นวนหุ้น

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

รวมจำ�นวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มตระกูลวีรบวรพงศ์

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

		

3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล
		
บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ40ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภาษี
เงินได้นติ บิ คุ คลของงบการเงินเฉพาะและหลังหักสำ�รองตามกฎหมายอย่างไรก็ตามบริษทั อาจกำ�หนดให้มี
การจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าทีก่ �ำ หนดข้างต้นได้โดยขึน้ อยูก่ บั ผลการดำ�เนินงานฐานะการเงินสภาพคล่อง
ความจำ�เป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำ�เนินงานการขยายธุรกิจและปัจจัยอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องในการ
บริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร
		
สำ�หรับกลุม่ บริษทั ย่อยและบริษทั ย่อยของย่อยคือ UGP LCR LMR CGT UTD UGI UMR UGC SQS
และ SEEC มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกำ�ไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ
ของกลุม่ บริษทั ย่อยหลังหักภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลและสำ�รองตามกฎหมายโดยการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ย่อย
และบริษัทย่อยของย่อย ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
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การจัดการ
1.

โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 สรุปได้ดังนี้
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โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารของบริษทั เป็น
ผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำ หนดไว้
		
รายละเอียดของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการอื่นๆ ของบริษัท เป็นดังต่อไปนี้
2. คณะกรรมการบริษัท
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการบริษทั ประกอบไปด้วยกรรมการจำ�นวน 8 ท่าน ดังต่อไปนี้
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
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
		
กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงลายมือชือ่ แทนบริษทั คือนายวรวิทย์วีรบวรพงศ์นางพัชราวีรบวรพงศ์นายศุภชัย
วีรบวรพงศ์นายสุทธิพงศ์วสุวณิชพันธ์สองในสีท่ า่ นนีล้ งลายมือชือ่ ร่วมกันและประทับตราสำ�คัญของบริษทั
อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
		
คณะกรรมการมีอ�ำ นาจหน้าทีก่ �ำ กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์
ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสรุปอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำ�คัญดังนี้
1) จัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นการประชุมสามัญประจำ�ปีภายใน 4 เดือน นับตัง้ แต่วนั สิน้ สุดรอบ
ระยะเวลาบัญชีของบริษัท
2) จัดให้มีการประชุมกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง
3) จัดให้มกี ารทำ�งบดุลและงบกำ�ไรขาดทุนของบริษทั ณวันสิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีซึง่ ผูต้ รวจสอบบัญชี
ของบริษัทตรวจสอบแล้ว และนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4) พิจารณาและอนุมตั กิ จิ การอืน่ ๆทีส่ �ำ คัญเกีย่ วกับบริษทั หรือทีเ่ ห็นสมควรจะดำ�เนินกิจการนัน้ ๆเพือ่
เกิดประโยชน์กับบริษัท
5) มีอ�ำ นาจมอบหมายแต่งตัง้ กรรมการบริหารขึน้ คณะหนึง่ เพือ่ ดำ�เนินการอย่างหนึง่ อย่างใดหรือหลายอย่าง
แทนคณะกรรมการโดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำ�นาจเพือ่ ให้บคุ คลดังกล่าว
มีอำ�นาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบอำ�นาจนัน้ ๆ ได้เมือ่
เห็นสมควร
		
ทัง้ นีคณะกรรมการบริ
้
ษทั อาจมอบอำ�นาจให้คณะกรรมการบริหารมีอ�ำ นาจหน้าทีใ่ นการปฏิบตั งิ าน
ต่างๆโดยมีรายละเอียดการมอบอำ�นาจตามขอบเขตหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารซึง่ การมอบอำ�นาจ
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นัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบอำ�นาจทีท่ �ำ ให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาอนุมตั ริ ายการ
ทีค่ ณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนื่ ใดทำ�กับบริษทั หรือ
บริษทั ย่อยยกเว้นเป็นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็นนโยบายและหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
ไว้แล้ว
6) กำ�หนดนโยบายและทิศทางการดำ�เนินงาน การบริหารเงิน การบริหารความเสีย่ งของกิจการ และ
จัดให้บริษทั มีระบบการควบคุมดูแลให้ฝา่ ยบริหารดำ�เนินการให้เป็นไปตามนโยบายทีก่ �ำ หนดไว้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเว้นแต่อ�ำ นาจในการดำ�เนินการดังต่อไปนีจ้ ะกระทำ�ได้กต็ อ่ เมือ่ ได้รบั
อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อนดำ�เนินการอันได้แก่เรือ่ งทีก่ ฎหมายกำ�หนดให้ตอ้ งได้มติทปี่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ การเพิม่ ทุนหรือลดทุนของบริษทั การควบหรือเลิกบริษทั การขายหรือโอนกิจการของบริษทั
ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ �ำ คัญให้แก่บคุ คลอืน่ การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อืน่ หรือบริษทั เอกชน
มาเป็นของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น
		
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำ�กับดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำ�
รายการเกีย่ วโยงกันและการซือ้ หรือขายทรัพย์สนิ ทีส่ ำ�คัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท
7) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงานแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารกรรมการผูจ้ ดั การและคณะกรรมการอืน่ ๆ
ตามความเหมาะสม
8) ติดตามผลการดำ�เนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
9) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั
หรือเข้าไปเป็นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือเป็นหุน้ ส่วนไม่จ�ำ กัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจำ�กัด
หรือเป็นกรรมการของบริษทั เอกชน หรือบริษทั อืน่ ทีป่ ระกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่วา่ จะทำ�เพือ่ ประโยชน์ตนหรือเพือ่ ประโยชน์ผอู้ นื่ เว้นแต่จะได้แจ้ง
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
10) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำ�หนด
3.

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการบริหารจำ�นวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้
1. นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์
ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายศุภชัย วีรบวรพงศ์
กรรมการบริหาร
3. นางพัชรา วีรบวรพงศ์
กรรมการบริหาร
4. นายสุทธิพงศ์ วสุวณิชพันธ์ กรรมการบริหาร
อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1) มีอ�ำ นาจในการจัดการและบริหารกิจการของบริษทั ตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกประการ
2) กำ�หนดโครงสร้างองค์กรการบริหารโดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือกการฝึกอบรม
การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษทั รวมทัง้ กำ�หนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสม
กับสภาพการณ์ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
3) มีอ�ำ นาจจัดทำ�เสนอแนะและกำ�หนดเป้าหมายนโยบายแนวทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทั
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รวมถึงการกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจและหน้าทีข่ องกรรมการผูจ้ ดั การเพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ
4) กำ�หนดแผนธุรกิจอำ�นาจการบริหารงานอนุมตั งิ บประมาณสำ�หรับประกอบธุรกิจประจำ�ปีและงบประมาณ
รายจ่ายประจำ�ปีตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั และดำ�เนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์
ทางธุรกิจโดยการดำ�เนินการทัง้ หมดของคณะกรรมการบริหารจะสอดคล้องกับนโยบายและแนวทาง
ธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว
5) มีอ�ำ นาจพิจารณาอนุมตั กิ ารดำ�เนินงานเพือ่ ธุรกรรมตามปกติธรุ กิจของบริษทั เช่น การจัดซือ้ สินค้า
ยานพาหนะ วัสดุ เครือ่ งมืออุปกรณ์ เครือ่ งใช้ การอนุมตั คิ า่ ใช้จา่ ย เป็นต้น ภายในวงเงินสำ�หรับแต่ละ
รายการไม่เกิน 100 ล้านบาท
6) มีอ�ำ นาจพิจารณาอนุมตั กิ ารใช้จา่ ยทางการเงินในด้านสินทรัพย์ฝา่ ยทุน (Capital Expenditure) ของ
บริษัทและบริษัทย่อย ในวงเงิน 200 ล้านบาทและสะสมไม่เกิน 1,000 ล้านบาทต่อปี ในกรณีที่
เกินวงเงินทีก่ �ำ หนดไว้ให้คณะกรรมการบริหารนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาและอนุมตั ิ
7) มีอ�ำ นาจพิจารณาอนุมตั กิ ารขอกูย้ มื หรือการขอสินเชือ่ ใดๆ ของบริษทั และบริษทั ย่อย รวมถึงเป็น
ผู้ค้ำ�ประกันให้แก่บริษัทย่อย ในวงเงิน 200 ล้านบาทและสะสมไม่เกิน 1,000 ล้านบาทต่อปี
ในกรณีทขี่ อกูย้ มื หรือเป็นผูค้ �้ำ ประกันเกินกว่าวงเงินทีก่ �ำ หนดไว้ ให้คณะกรรมการบริหารนำ�เสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
8) มีอำ�นาจพิจารณาอนุมัติการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย โดยวงเงินการกู้ยืมสะสมทั้งหมดไม่เกิน
500 ล้านบาทต่อปี
9) มีอ�ำ นาจในการทำ�ธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในเรือ่ งการเปิดบัญชีกบั ธนาคารสถาบันการเงิน
และการขอหนังสือค้�ำ ประกันจากธนาคาร สถาบันการเงิน ของบริษัทและบริษัทย่อย ในวงเงิน
500 ล้านบาท และสะสมไม่เกิน 1,500 ล้านบาทต่อปี
10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท
		
ทัง้ นีก้ ารอนุมตั กิ ารเข้าทำ�รายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มลี กั ษณะเป็นการอนุมตั กิ ารเข้าทำ�ราย
การทีท่ �ำ ให้คณะกรรมการบริหารหรือผูร้ บั มอบอำ�นาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตั กิ ารเข้าทำ�
รายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทีม่ สี ว่ นได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนื่ ใด
(ตามข้อบังคับของบริษทั และตามทีส่ �ำ นักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กำ�หนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. คณะกรรมการตรวจสอบ
		
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 3 ท่าน ได้แก่
1. นายวิโรจน์ คลังบุญครอง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายหาญ เชี่ยวชาญ
กรรมการตรวจสอบ
3. นางสุดจิต ทิวารี
กรรมการตรวจสอบ
		
โดยมี นางสาวอรนุช วรพันธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
		
คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้มหี น้าทีร่ บั ผิดชอบตรวจสอบ
การดำ�เนินงานของบริษทั และรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้การดำ�เนินงานมีมาตรฐานทีจ่ ะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมีขอบเขตการดูแลดังนี้
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คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีแ่ ละรับผิดชอบตามข้อกำ�หนดและหลักเกณฑ์ของสำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ (สำ�นักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้การดำ�เนินงานมีมาตรฐานทีจ่ ะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมีขอบเขตการกำ�กับดูแลดังนี้
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(InternalAudit)ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระเพือ่ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี า่ ยจัดการ
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษทั ซึง่ รายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ ชือ่ ถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กำ�หนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร
(Charter)
(ซ) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. รายงานการดำ�เนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
8. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
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
อำ�นาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
		
กรรมการผูจ้ ดั การมีอ�ำ นาจดำ�เนินการตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย
ซึง่ อยูภ่ ายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษทั ทัง้ นีก้ ารมอบอำ�นาจดังกล่าวต้องไม่มลี กั ษณะเป็นการ
มอบอำ�นาจทีท่ �ำ ให้สามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งมีสว่ นได้เสียหรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ ใดกับบริษทั หรือบริษทั ย่อยกรรมการผูจ้ ดั การมีขอบเขตอำ�นาจหน้าที่
ดังนี้
1) ดำ�เนินการและบริหารจัดการการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจแผนธุรกิจและกลยุทธ์
ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว
2) มอบอำ�นาจหรือมอบหมายให้บคุ คลอืน่ ใดทีก่ รรมการผูจ้ ดั การเห็นสมควรทำ�หน้าทีแ่ ทนกรรมการผูจ้ ดั การ
ในเรือ่ งทีจ่ �ำ เป็นและสมควร โดยให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของกรรมการผูจ้ ดั การซึง่ อยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์
ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท
3) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
ในแต่ละคราว
4) ดำ�เนินการและบริหารจัดการดำ�เนินธุรกิจตามปกติของบริษทั และสามารถอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็นธุรกรรม
ตามปกติของบริษทั เช่น การจัดซือ้ สินค้า ยานพาหนะ วัสดุ เครือ่ งมืออุปกรณ์ เครือ่ งใช้ การอนุมตั ิ
ค่าใช้จา่ ยการอนุมตั กิ ารขายเช่าซือ้ การอนุมตั กิ ารตัดหนีส้ ญู (โดยให้เป็นไปตามนโยบายและขัน้ ตอน
ของบริษทั ) และการว่าจ้างทีป่ รึกษาด้านต่างๆ เป็นต้น ทีม่ มี ลู ค่าสำ�หรับแต่ละรายการทีไ่ ม่เกิน 50
ล้านบาทได้
5) มีอ�ำ นาจพิจารณาอนุมตั กิ ารใช้จา่ ยทางการเงินในด้านสินทรัพย์ฝา่ ยทุน (Capital Expenditure) ของ
บริษทั และบริษทั ย่อยในวงเงิน100ล้านบาทและสะสมไม่เกิน500ล้านบาทต่อปีในกรณีทเี่ กินวงเงิน
ที่กำ�หนดไว้ให้น�ำ เสนอคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
6) มีอ�ำ นาจพิจารณาอนุมตั กิ ารให้เงินกูย้ มื แก่บริษทั ย่อยแต่ละครัง้ ไม่เกิน 50 ล้านบาท หรือจำ�นวน
เทียบเท่า โดยทัง้ นีว้ งเงินการกูย้ มื สะสมทัง้ หมดไม่เกิน 100 ล้านบาท ต่อปี หรือจำ�นวนเทียบเท่า
6. การสรรหากรรมการบริษัท
		
บริษทั ไม่มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการสรรหาในการคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะมาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือ
ผูบ้ ริหารอย่างไรก็ตามบริษทั มีกระบวนการสรรหากรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั โดยให้ผหู้ นุ้ รายใหญ่
และ/หรือตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่แต่ละกลุม่ ผูท้ รงคุณวุฒติ ามสายงานทีเ่ กีย่ วข้องและกรรมการอิสระ
พร้อมทัง้ ให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ร่วมกันเสนอรายชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ วุฒิประสบการณ์ศักยภาพ
ในการสนับสนุนงานของบริษทั และมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามเกณฑ์ของพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน
จำ�กัดพ.ศ.2535เพือ่ ร่วมกันกลัน่ กรองรายชือ่ เบือ้ งต้นและนำ�เสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณา แล้วทำ�การคัดเลือก
ตามข้อบังคับบริษัทดังนี้
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คณะกรรมการบริษัท
1) คณะกรรมการของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย5คนและกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของ
จำ�นวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
(2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั้ หมดตาม(1)เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคน
เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมาเป็นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่าจำ�นวน
กรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลำ�ดับ
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำ�นวนทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็นประธาน
ในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3) ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตำ�แหน่ง1ใน3ถ้าจำ�นวนกรรมการทีจ่ ะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ทสี่ ดุ กับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการทีจ่ ะต้อง
ออกจากตำ�แหน่งในปีแรกและปีทสี่ องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก
ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการทีอ่ ยูใ่ นตำ�แหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็นผูอ้ อกจากตำ�แหน่งกรรมการซึง่
พ้นจากตำ�แหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
4) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำ�แหน่งให้ยนื่ ใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ทีใ่ บลาออก
ไปถึงบริษัท
5) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำ�แหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ้
นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง

คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
		
บริษทั มีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรือ่ งการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้
ทีอ่ อกใหม่ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เป็นผูอ้ นุมตั กิ ารจัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ(AuditCommittee)
และกำ�หนดให้คณะกรรมการตรวจสอบอยูใ่ นวาระคราวละ3ปีโดยกรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็น
กรรมการอิสระและมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้
1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึง่ ของจำ�นวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วมหรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทัง้ นีไ้ ด้นบั รวมการถือหุน้ ของผูเ้ กีย่ วข้องกับกรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ด้วย
2) ไม่เป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจำ�หรือผูม้ อี �ำ นาจ
ควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำ�ดับเดียวกัน หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจ
มีความขัดแย้ง
3) ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะ
ทีเ่ ป็นบิดามารดาคูส่ มรสพีน่ อ้ งและบุตรรวมทัง้ คูส่ มรสของบุตรของผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ผูม้ อี �ำ นาจควบคุมหรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั
หรือบริษัทย่อย
4) ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่บริษทั ย่อยบริษทั ร่วมหรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทัง้ ไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
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5)

6)

7)
8)
9)

กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผูบ้ ริหารของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ไม่เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่บริษทั ย่อยบริษทั ร่วมหรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งและ
ไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระผูบ้ ริหารหรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของสำ�นักงาน
สอบบัญชีซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่บริษทั ย่อยบริษทั ร่วมหรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้งสังกัดอยู่
ไม่เป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน
ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษทั ใหญ่บริษทั ย่อยบริษทั ร่วมหรือนิตบิ คุ คล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ทัง้ นีใ้ นกรณีทผี่ ใู้ ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิตบิ คุ คลให้รวมถึงการเป็นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระผูบ้ ริหารหรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้
ด้วย
ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูถ้ อื หุน้
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ �ำ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกีย่ วกับการดำ�เนินงานของบริษทั
ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดั สินใจในการดำ�เนินกิจการของบริษทั
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำ�ดับเดียวกัน หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งและ
ไม่เป็นกรรมการของบริษทั จดทะเบียนทีเ่ ป็นบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำ�ดับ
เดียวกัน

		
นอกจากนี้ กรรมการอิสระทีด่ �ำ รงตำ�แหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรูแ้ ละ
ประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
7.

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(ก) กรรมการ
ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร 1/
นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์
นางพัชรา วีรบวรพงศ์
นายศุภชัย วีรบวรพงศ์
นายสุทธิพงศ์ วสุวณิชพันธ์
นายวิโรจน์ คลังบุญครอง 2/
นายหาญ เชี่ยวชาญ 2/
นางสุดจิต ทิวารี 2/
      รวม
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80,000
90,000
90,000
90,000
90,000
160,000
160,000
140,000
900,000

หมายเหตุ :

1/

			

2/
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ปี 2552 (ม.ค. - ธ.ค.)

บริษัทกำ�หนดค่าตอบแทนรายปีนอกเหนือจากเบี้ยประชุมให้แก่ พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร จำ�นวน
2,778,300 บาท ในปี 2552
บริษทั กำ�หนดค่าตอบแทนรายปีนอกเหนือจากเบีย้ ประชุมให้แก่กรรมการตรวจสอบท่านละ694,575บาท
ในปี 2552

(ข) ผู้บริหาร
ค่าเบี้ยตอบแทน (บาท)
จำ�นวน (คน)
- เงินเดือน
- โบนัส
- เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
- อื่นๆ
  รวม

ปี 2552 (ม.ค. - ธ.ค.)
5
14,800,200
4,428,273
592,726.60
63,600
19,884,849.60

(2) ค่าตอบแทนอื่นๆ
		
ไม่มี
8. การกำ�กับดูแลกิจการ
		
คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารกำ�หนดหลักการการกำ�กับดูแลกิจการซึง่ เป็นการปฏิบตั ติ ามแนวทางการ
กำ�กับดูแลกิจการทีด่ กี �ำ หนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยหลักการการกำ�กับดูแลกิจการของบริษทั
ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
		
บริษทั ตระหนักและให้ความสำ�คัญในสิทธิพนื้ ฐานต่างๆ ของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ในฐานะของนักลงทุนใน
หลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษทั เช่น สิทธิในการซือ้ ขาย หรือโอน หลักทรัพย์ทตี่ นถืออยู่ สิทธิในการ
ทีจ่ ะได้รบั ส่วนแบ่งผลกำ�ไรจากบริษทั สิทธิในการได้รบั ข้อมูลของบริษทั อย่างเพียงพอสิทธิตา่ งๆในการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ สิทธิในการแสดงความคิดเห็นสิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรือ่ งสำ�คัญของบริษทั เช่นการจัดสรรเงินปันผล
การแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี การอนุมตั ธิ รุ กรรมทีส่ �ำ คัญและมีผลต่อทิศทาง
ในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น
		
นอกเหนือจากสิทธิพนื้ ฐานต่างๆข้างต้นแล้วบริษทั ยังได้ด�ำ เนินการในเรือ่ งต่างๆทีเ่ ป็นการส่งเสริม
และอำ�นวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1. บริษทั จะจัดให้มกี ารประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีทกุ ปีโดยจะจัดภายใน4เดือนนับจากวันสิน้ สุดรอบบัญชี
ในแต่ละปีในการจัดประชุมดังกล่าวบริษทั จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบการประชุม
ตามวาระต่างๆให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม7วันก่อนการประชุมและลงประกาศหนังสือ
พิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา3วันติดต่อกันก่อนทีจ่ ะถึงวันประชุมโดยในแต่ละวาระการ
ประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วย
2. ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองบริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆเข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึง่ แบบใด
ที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
3. ก่อนการประชุมบริษทั จะเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถส่งความคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อซักถามได้ลว่ งหน้า
ก่อนวันประชุม
4. ในการประชุมบริษทั จะเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถซักถามหรือแสดงความเห็นต่อทีป่ ระชุมในประเด็น
ต่างๆอย่างเท่าเทียมกันทัง้ นีใ้ นการประชุมผูถ้ อื หุน้ จะมีกรรมการและผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องเข้าร่วมประชุม
เพือ่ ตอบคำ�ถามในทีป่ ระชุมรวมทัง้ จะมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นทีส่ �ำ คัญไว้ในรายงาน
การประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
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5.

ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จบริษทั จะจัดทำ�รายงานการประชุมโดยให้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
		
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึน้ กับผูถ้ อื หุน้ ทุกรายทุกกลุม่ โดยในการดำ�เนิน
การประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ละครัง้ บริษทั จะให้โอกาสแก่ผถู้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกันทุกรายโดยก่อนเริม่ การประชุม
ประธานจะแจ้งข้อมูลสำ�คัญให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ ก่อนทีจ่ ะเริม่ ดำ�เนินการประชุม ได้แก่ การแนะนำ�กรรมการ
ผูบ้ ริหารและผูเ้ กีย่ วข้องทีเ่ ข้าร่วมประชุมประธานในทีป่ ระชุมกล่าวเปิดประชุมโดยแจ้งจำ�นวน/สัดส่วนผูถ้ อื หุน้
และผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้าร่วมประชุมประธานทีป่ ระชุมจะแจ้งวิธปี ฏิบตั ใิ นการลงคะแนนเสียงและนับคะแนน
เสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนได้ได้อย่างเท่าเทียมกัน
		
การดำ�เนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับบริษทั ตามลำ�ดับวาระการประชุมมีการเสนอรายละเอียด
ในแต่ละวาระครบถ้วนมีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจนรวมทัง้ จะไม่เพิม่ วาระการประชุม
ทีไ่ ม่แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้าโดยไม่จ�ำ เป็นโดยเฉพาะวาระทีม่ คี วามสำ�คัญทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องใช้เวลาในการ
ศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจทัง้ นีใ้ นกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองบริษทั เปิดโอกาส
ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆเข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือ
มอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
		
บริษทั จัดทำ�บันทึกข้อตกลงการรักษาความลับของบริษทั สำ�หรับพนักงาน ผูร้ บั จ้าง ผูข้ ายสินค้า
ผูใ้ ห้บริการรวมทัง้ ผูท้ เี่ ข้าเยีย่ มชมกิจการของบริษทั เพือ่ ป้องกันการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารอันเป็น
ความลับของบริษทั และบริษทั ย่อยและมีบทลงโทษสำ�หรับผูท้ นี่ �ำ ข้อมูลภายในไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน
หรือใช้ในทางทีท่ �ำ ให้บริษทั ได้รบั ความเสือ่ มเสียหรือเสียหายรวมทัง้ ต้องไม่ท�ำ การซือ้ ขายโอนหรือรับโอน
หลักทรัพย์ของบริษทั โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในและ/หรือเข้าทำ�นิตกิ รรมอืน่ ใดโดยใช้ความลับ
และ/หรือข้อมูลภายในของบริษทั อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม
		
บริษทั ได้ก�ำ หนดมาตรการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ(InsiderTrading)ของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
ซึง่ หมายถึงกรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานในหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลภายใน(รวมทัง้ คูส่ มรสและบุตร
ทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของบุคคลดังกล่าว)โดยห้ามบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องทำ�การซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ภายใน
1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำ�ปี
		
บริษทั ได้ให้ขอ้ มูลแก่กรรมการและผูบ้ ริหารเกีย่ วกับหน้าทีท่ ผี่ บู้ ริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ใน
บริษทั และบทกำ�หนดโทษตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกรณีทกี่ รรมการหรือผูบ้ ริหารมีการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั
ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษทั ของตนเองคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะตามมาตรา59แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำ�การให้ส�ำ นักงาน ก.ล.ต. ทราบ
เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป
		
ทัง้ นีบ้ ริษทั ได้ก�ำ หนดโทษทางวินยั สำ�หรับผูแ้ สวงหาผลประโยชน์จากการนำ�ข้อมูลภายในของบริษทั
ไปใช้หรือนำ�ไปเปิดเผยจนอาจทำ�ให้บริษทั ได้รบั ความเสียหายโดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณีได้แก่
การตักเตือนด้วยวาจาการตักเตือนเป็นหนังสือการภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงาน
ด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
		
บริษทั ได้ให้ความสำ�คัญต่อสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็นผูม้ สี ว่ นได้เสียภายในได้แก่
พนักงานและผูบ้ ริหารของบริษทั หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอกเช่นคูแ่ ข่งลูกค้าเป็นต้นโดยบริษทั ตระหนักดีวา่
การสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ จะเป็นประโยชน์ในการดำ�เนินงานและการพัฒนาธุรกิจ
ของบริษทั ดังนัน้ บริษทั จะปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกำ�หนดทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้สทิ ธิของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ดังกล่าวได้รบั การดูแลเป็นอย่างดีนอกจากนีบริ
้ ษทั ยังส่งเสริมให้มคี วามร่วมมือระหว่างบริษทั และกลุม่ ผูม้ สี ว่ น
ได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทตามแนวทางดังต่อไปนี้
ผู้ถือหุ้น : บริษทั มุง่ มัน่ เป็นตัวแทนทีด่ ขี องผูถ้ อื หุน้ ในการดำ�เนินธุรกิจเพือ่ สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่
ผูถ้ อื หุน้ โดยคำ�นึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษทั ในระยะยาวรวมทัง้ การดำ�เนินการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้
พนักงาน : บริษทั ตระหนักถึงความสำ�คัญของพนักงานบริษทั ซึง่ เป็นทรัพยากรทีม่ คี า่ ยิง่ ของบริษทั บริษทั
จึงมุง่ ให้การสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
แก่บริษทั อีกทัง้ ยังส่งเสริมให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีด่ มีี การทำ�งาน
เป็นทีม และเสริมสร้างบรรยากาศและความรู้สึกปลอดภัยในการทำ�งาน
คู่แข่ง : บริษทั ปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่งขันตามกรอบกติกาการแข่งขันทีเ่ ป็นธรรมโดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึง
ปฏิบัติในการแข่งขัน
ลูกค้า : บริษทั มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะตอบสนองและให้บริการทีด่ เพื
ี อ่ สร้างความพึงพอใจและความเชือ่ มัน่
ให้กับลูกค้า
		
ทัง้ นีบ้ ริษทั จะปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้สทิ ธิของ
ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
		
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสำ�คัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทีม่ คี วามถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส
ทัง้ รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัว่ ไปตามหลักเกณฑ์ของสำ�นักงานก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยตลอดจนข้อมูลอืน่ ทีส่ �ำ คัญทีม่ ผี ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ซึง่ ล้วนมีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั โดยบริษทั ได้เผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศของบริษทั ต่อผูถ้ อื หุน้
นักลงทุนและสาธารณชนผ่านช่องทางและสือ่ การเผยแพร่ขอ้ มูลต่างๆของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ website ของบริษัท คือ www.siamgas.com
		
ในส่วนของงานด้านผูล้ งทุนสัมพันธ์นนั้ บริษทั ยังไม่ได้มกี ารจัดตัง้ หน่วยงานเฉพาะแต่ได้มอบหมายให้
นายศุภชัย วีรบวรพงศ์ และนางจินตณา กิง่ แก้ว ทำ�หน้าทีต่ ดิ ต่อสือ่ สารกับผูล้ งทุนสถาบัน ผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้
นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
		
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อยและสารสนเทศ
ทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจำ�ปีงบการเงินดังกล่าวจัดทำ�ขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป
ในประเทศไทยโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม่�ำ เสมอรวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอในงบการเงินซึง่ ในการนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้ อบทานคุณภาพของรายงานทาง
การเงินและระบบควบคุมภายในรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
		
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยบุคคลซึง่ มีความรูค้ วามสามารถโดยเป็นผูม้ บี ทบาทสำ�คัญในการ
กำ�หนดนโยบายและภาพรวมขององค์กรตลอดจนมีบทบาทสำ�คัญในการกำ�กับดูแลตรวจสอบและ
ประเมินผลการดำ�เนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ
		
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารจำ�นวน4ท่านและ
มีคณุ สมบัตเิ ป็นกรรมการอิสระจำ�นวน3ท่านซึง่ จะทำ�ให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณา
เรือ่ งต่างๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ทำ�หน้าทีส่ อบทาน
การบริหารงานบริษัทด้วย
		
ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทั มีจ�ำ นวน8ท่านประกอบด้วยกรรมการบริษทั ทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร
ุ สมบัตเิ ป็นกรรมการอิสระจำ�นวน3ท่านและกรรมการบริษทั ทีม่ าจากฝ่ายบริหารจำ�นวน
4ท่านและมีคณ
4 ท่าน
		
ตามข้อบังคับของบริษทั กำ�หนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญประจำ�ปี กรรมการต้องออกจาก
ตำ�แหน่งหนึง่ ในสามถ้าจำ�นวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำ�นวน
ใกล้ทสี่ ดุ กับส่วนหนึง่ ในสามกรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตำ�แหน่งในปีแรกและปีทสี่ องภายหลังจดทะเบียน
บริษทั นัน้ ให้ใช้วธิ จี บั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออกส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยูใ่ นตำ�แหน่งนานทีส่ ดุ
นัน้ เป็นผูอ้ อกจากตำ�แหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการทีอ่ อกตามวาระนัน้ อาจได้รบั เลือกเข้ามาดำ�รง
ตำ�แหน่งใหม่ก็ได้
		
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษทั ยังได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆได้แก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารเพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ฉพาะเรือ่ งและเสนอเรือ่ งให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาหรือรับทราบซึง่ คณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีสทิ ธิหน้าทีต่ ามทีไ่ ด้ก�ำ หนดไว้ในอำ�นาจหน้าที่
ของคณะกรรมการแต่ละชุด
		
บริษทั ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทั กับผูบ้ ริหารอย่าง
ชัดเจนโดยคณะกรรมการบริษทั ทำ�หน้าทีใ่ นการกำ�หนดนโยบายและกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของ
ผูบ้ ริหารในระดับนโยบายขณะทีผ่ บู้ ริหารทำ�หน้าทีบ่ ริหารงานของบริษทั ในด้านต่างๆให้เป็นไปตาม
นโยบายทีก่ �ำ หนดดังนัน้ ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ ดั การจึงเป็นบุคคลคนละคนกันโดย
ทัง้ สองตำ�แหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้ได้บคุ คลทีม่ คี วามเหมาะสมทีส่ ดุ
		
ทัง้ นีบ้ ริษทั มีเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ซึง่ ทำ�หน้าทีใ่ ห้ค�ำ แนะนำ�ด้านกฎเกณฑ์ตา่ งๆที่
คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทัง้ ประสานงาน
ให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
		
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยบุคคลทีม่ คี วามรู้ทักษะและความเชีย่ วชาญทีห่ ลากหลาย
และมีภาวะผูน้ �ำ ซึง่ เป็นทีย่ อมรับโดยคณะกรรมการบริษทั จะมีสว่ นร่วมในการกำ�หนดวิสยั ทัศน์ภารกิจ
กลยุทธ์นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจและกำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั ให้เป็นไปตาม
กฎหมายวัตถุประสงค์ขอ้ บังคับและมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ประโยชน์ในการติดตามและกำ�กับดูแล
การดำ�เนินงานของบริษทั อย่างใกล้ชดิ คณะกรรมการบริษทั จึงได้จดั ตัง้ คณะกรรมการชุดต่างๆเพือ่ ติดตาม
และดูแลการดำ�เนินงานของบริษัท
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นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
		
บริษทั ได้จดั ให้มนี โยบายการกำ�กับดูแลกิจการของบริษทั เป็นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ ทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทัง้ นีค้ ณะ
กรรมการจะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ�
จรรยาบรรณธุรกิจ
		
บริษทั ได้ก�ำ หนดหลักปฏิบตั เิ กีย่ วกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการฝ่ายบริหารและพนักงาน
เพือ่ ให้ผเู้ กีย่ วข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามภารกิจของบริษทั ด้วยความซือ่ สัตย์สุจริต
และเทีย่ งธรรมทัง้ การปฏิบตั ติ อ่ บริษทั ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ สาธารณชนและสังคมรวมทัง้ การกำ�หนด
ระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ�
		
ทัง้ นีบ้ ริษทั ได้มกี ารประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดรวมถึง
ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าวโดยบริษทั ได้แจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบตั อิ ย่าง
เคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		
คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำ หนดนโยบายเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการทีว่ า่
การตัดสินใจใดๆในการดำ�เนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำ�เพือ่ ผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั เท่านัน้ และ
ควรหลีกเลีย่ งการกระทำ�ทีก่ อ่ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยกำ�หนดให้ผทู้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
หรือเกีย่ วโยงกับรายการทีพ่ จิ ารณาต้องแจ้งให้บริษทั ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกีย่ วโยงของตนใน
รายการดังกล่าวและต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มอี �ำ นาจอนุมตั ใิ นธุรกรรมนัน้ ๆ
		
คณะกรรมการตรวจสอบจะนำ�เสนอคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและรายการ
ทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่ ได้มกี ารพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ทตี่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทัง้ จะได้มกี ารเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปี
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56 - 1) ด้วย
ระบบการควบคุมภายใน
		
บริษทั ได้ให้ความสำ�คัญต่อระบบควบคุมภายในทัง้ ในระดับบริหารและระดับปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้มี
ประสิทธิภาพ จึงได้กำ�หนดภาระหน้าที่ อำ�นาจการดำ�เนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็น
ลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจนมีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ให้เกิดประโยชน์และมีการ
แบ่งแยกหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านผูต้ ดิ ตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษทั ได้มกี ารแต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ ทำ�หน้าทีใ่ นการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
การบริหารความเสี่ยง
		
ในปี 2552 บริษทั ได้มกี ารทำ�การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทีม่ อี ยู่ เพือ่
พิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบตั งิ านให้ผลการดำ�เนินงานมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
รายงานของคณะกรรมการ
		
คณะกรรมการตรวจสอบจะทำ�หน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและ
ผูส้ อบบัญชีมาประชุมร่วมกันและนำ�เสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษทั ทุกไตรมาสโดย
รายงานประจำ�ปี 2552
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คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อยรวมทัง้ สารสนเทศ
ทางการเงิน(รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน)ทีป่ รากฏในรายงาน
ประจำ�ปีงบการเงินดังกล่าวจัดทำ�ขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีรบั รองและตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทีส่ �ำ คัญ ทัง้ ข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน ดำ�เนินการ
บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่�ำ เสมอด้วย
3.

การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีการกำ�หนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำ�ทุก3เดือนและอาจมีการประชุมพิเศษ
เพิม่ เติมตามความจำ�เป็นโดยมีการกำ�หนดวาระทีช่ ดั เจนนำ�ส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าเพือ่ ให้
คณะกรรมการได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมเี หตุจ�ำ เป็นเร่งด่วน
และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานทีร่ บั รองแล้วเพือ่ ใช้ในการอ้างอิง
และสามารถตรวจสอบได้
		
ในการประชุมประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ ดั การเป็นผูร้ ว่ มกันกำ�หนดวาระการประชุม
และพิจารณาเรือ่ งเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถ
เสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้
		
ในการพิจารณาเรือ่ งต่างๆประธานกรรมการบริษทั ซึง่ ทำ�หน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมจะเปิดโอกาส
ให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระโดยในบางวาระอาจมีผบู้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย
เพือ่ ให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์เพิม่ เติมในฐานะผูท้ เี่ กีย่ วข้องรวมทัง้ จะได้รบั ทราบ
นโยบายโดยตรงเพือ่ ให้สามารถนำ�ไปปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพทัง้ นีใ้ นการลงมติในทีป่ ระชุมคณะ
กรรมการบริษทั ให้ถอื มติของเสียงข้างมากโดยให้กรรมการคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ เสียงโดยกรรมการทีม่ สี ว่ น
ได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
		
ในปี2552บริษทั ได้จดั ประชุมคณะกรรมการทัง้ สิน้ 9ครัง้ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม
ของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร
นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์
นางพัชรา วีรบวรพงศ์
นายศุภชัย วีรบวรพงศ์
นายสุทธิพงศ์ วสุวณิชพันธ์
นายวิโรจน์ คลังบุญครอง
นายหาญ เชี่ยวชาญ
นางสุดจิต ทิวารี

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

การเข้าร่วมประชุม
ปี 2552
8/9
9/9
9/9
9/9
9/9
9/9
9/9
8/9

		
ทัง้ นีใ้ นการประชุมแต่ละครัง้ บริษทั ได้จดั ส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าเพือ่ ให้
กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ
		
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั แต่ละครัง้ เลขานุการคณะกรรมการได้เข้าร่วมการประชุมด้วย
โดยเป็นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุมและจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษทั พิจารณาลงลายมือชือ่ รับรอง
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ความถูกต้องโดยเสนอให้ทปี่ ระชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครัง้ ถัดไปรวมทัง้ เป็นผูจ้ ดั เก็บข้อมูล
หรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
4. ค่าตอบแทน
		
บริษทั มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารทีจ่ งู ใจในระดับทีเ่ หมาะสมโดยคำ�นึงถึงผล
การดำ�เนินงานของบริษทั และความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกันรวมถึงความเหมาะสมกับ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริหารแต่ละท่านโดยอยูใ่ นรูปของค่าตอบแทนกรรมการ
เบี้ยประชุม และ/หรือ เงินเดือน และโบนัส
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร 1/
นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์
นางพัชรา วีรบวรพงศ์
นายศุภชัย วีรบวรพงศ์
นายสุทธิพงศ์ วสุวณิชพันธ์
นายวิโรจน์ คลังบุญครอง 2/
นายหาญ เชี่ยวชาญ 2/
นางสุดจิต ทิวารี 2/

		

รวม

หมายเหตุ :

1/

			

2/

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

บริษัทกำ�หนดค่าตอบแทนรายปีนอกเหนือจากเบี้ยประชุมให้แก่ พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร จำ�นวน
2,778,300 บาท ในปี 2552
บริษทั กำ�หนดค่าตอบแทนรายปีนอกเหนือจากเบีย้ ประชุมให้แก่กรรมการตรวจสอบท่านละ694,575บาท
ในปี 2552

ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร
		
บริษทั ใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารของบริษทั และบริษทั ย่อยให้อยูใ่ นระดับ
ทีเ่ หมาะสมโดยเป็นอัตราทีแ่ ข่งขันได้ในกลุม่ ธุรกิจเดียวกันเพือ่ ทีจ่ ะดูแลและรักษาผูบ้ ริหารทีม่ คี ณุ ภาพไว้
ผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั มอบหมายหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเพิม่ ขึน้ จะได้รบั ค่าตอบแทนเพิม่ ทีเ่ หมาะสมกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น
5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
		
คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอำ�นวยความสะดวกให้มกี ารฝึกอบรมและการให้ความรูแ้ ก่
กรรมการผูเ้ กีย่ วข้องในระบบการกำ�กับดูแลกิจการของบริษทั เช่นกรรมการกรรมการตรวจสอบผูบ้ ริหาร
เป็นต้นเพือ่ ให้มกี ารปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ งและในกรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงกรรมการหรือ
กรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการ จะจัดให้มเี อกสารและข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
กรรมการใหม่รวมถึงการจัดให้มกี ารแนะนำ�ลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ให้แก่
กรรมการใหม่
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9.9 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
		
บริษทั มีระเบียบข้อบังคับให้กรรมการและผูบ้ ริหารพนักงานและลูกจ้างต้องรักษาความลับ
และ/หรือข้อมูลภายในของบริษทั ไม่น�ำ ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษทั ไปเปิดเผยหรือ
แสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพือ่ ประโยชน์แก่ผอู้ นื่ ไม่วา่ โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมและไม่วา่
จะได้รบั ผลตอบแทนหรือไม่กต็ ามรวมทัง้ ต้องไม่ท�ำ การซือ้ ขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษทั
โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในและ/หรือเข้าทำ�นิตกิ รรมอืน่ ใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูล
ภายในของบริษทั อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้
กรรมการผูบ้ ริหารพนักงานและลูกจ้างซึง่ อยูใ่ นหน่วยงานทีไ่ ด้รบั ข้อมูลภายในของบริษทั ต้องไม่ใช้
ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสูส่ าธารณชน และห้ามบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องทำ�การซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ของบริษทั ภายใน1เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำ�ปี
ทัง้ นีข้ อ้ บังคับดังกล่าวให้รวมถึงคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของกรรมการผูบ้ ริหารและลูกจ้าง
ของบริษัทด้วย
		
นอกจากนีบริ
้ ษทั ได้แจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริหารเข้าใจในภาระหน้าทีใ่ นการรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ของตนเองคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะในบริษทั ตลอดจนการเปลีย่ นแปลงการ
ถือหลักทรัพย์ดงั กล่าวต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา59
และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
		
ทัง้ นีบ้ ริษทั ได้ก�ำ หนดโทษทางวินยั สำ�หรับผูแ้ สวงหาผลประโยชน์จากการนำ�ข้อมูลภายในของบริษทั
ไปใช้หรือนำ�ไปเปิดเผยจนอาจทำ�ให้บริษทั ได้รบั ความเสียหายโดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี
ได้แก่การตักเตือนด้วยวาจาการตักเตือนเป็นหนังสือการภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็น
พนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น
9.10 บุคลากร
จำ�นวนพนักงาน
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษทั UGP และบริษทั ในกลุม่ มีพนักงาน (ไม่รวมผูบ้ ริหาร) จำ�นวน
ทั้งสิ้น 1,916 คน แบ่งเป็นพนักงานฝ่ายต่างๆ ของบริษัท UGP และบริษัทในเครือ ดังนี้
จำ�นวนพนักงานของบริษัทแบ่งตามฝ่ายต่างๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ฝ่าย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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สำ�นักกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายขาย LPG
ฝ่ายเทคนิค
ฝ่ายสารสนเทศ
ฝ่ายกฎหมายและนิติกรรม
ฝ่ายคลังสินค้า - โรงบรรจุก๊าซ
ฝ่ายบัญชี / การเงิน
ฝ่ายจัดหา LPG
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ายลงทุนสัมพันธ์
ฝ่ายขายถ่านหิน
ฝ่ายต่างประเทศ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
  รวม

จำ�นวน (คน)
4
8
18
5
3
432
34
1
7
7
1
2
5
1
528

พนักงานของ UGP แบ่งตามฝ่ายต่างๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ฝ่าย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
		

ฝ่ายคลังสินค้า
ฝ่ายขาย - LPG
ฝ่ายขาย - NH3
ฝ่ายขายอุตสหกรรม
ฝ่ายบริหารงานส่วนกลาง - ปฏิบัติการ
ฝ่ายงานปฏิบัติการคลัง/สาขา
ฝ่ายจัดหา - จัดซื้อ
ฝ่ายบัญชีและสต๊อกถัง
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ายกฎหมาย และนิติกรรม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายขนส่งทางเรือ
รวม

จำ�นวน (คน)
144
288
4
4
5
1
10
35
5
11
5
3
5
1
2
17
540

พนักงานของกลุ่มบริษัทย่อยอื่นๆ คือ LCR CGT LMR UMR UGT UGI UGC SQS และ SEEC
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีพนักงานของกลุ่มบริษัทย่อยรวมกันทั้งสิ้น 848 คน
ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่นับรวมผู้บริหาร)
		
ในปี 2552 บริษทั จ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานทัง้ กลุม่ บริษทั 1,916 คน รวมเป็นเงิน 464.21
ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เบีย้ เลีย้ ง เงินกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ โบนัส และอืน่ ๆ
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
		
บริษทั ได้จดั ตัง้ กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพเมือ่ วันที่20เมษายน2549ภายใต้การจัดการของบริษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุนทิสโก้จำ�กัดโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างขวัญและกำ�ลังใจให้แก่พนักงานและ
เพือ่ จูงใจให้พนักงานทำ�งานกับบริษทั ในระยะยาวทัง้ นีบ้ ริษทั ได้เริม่ สมทบเงินเข้ากองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ
ให้แก่พนักงานตั้งแต่เดือนเมษายน 2549
นโยบายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
		
บริษทั ตระหนักถึงความสำ�คัญของพนักงานเนือ่ งจากพนักงานทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถเหมาะสม
กับตำ�แหน่งงานเป็นกลไกสำ�คัญในการนำ�ความสำ�เร็จมาสูอ่ งค์กรโดยรวมดังนัน้ บริษทั จึงมีการดำ�เนินการ
ทีจ่ ะส่งเสริมให้พนักงานมีความรูความสามารถ
้
ทักษะและประสบการณ์เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารปฏิบตั งิ านได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยบริษทั มีการฝึกอบรมพนักงานในทุกระดับชัน้ ตามโครงการการฝึกอบรมประจำ�ปี
หลายๆ โครงการ ซึ่งจัดอย่างเป็นระบบตามระเบียบปฏิบัติการฝึกอบรมพนักงานของบริษัท
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10. การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความสำ�คัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนือ่ งโดยมอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝา่ ยตรวจสอบภายในรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทำ�การสอบทานระบบการควบคุมภายในโดยพิจารณาว่าบริษทั ได้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบ
การควบคุมภายในทีว่ างไว้อย่างเพียงพอเหมาะสมหรือไม่รวมทัง้ สอบทานการปฏิบตั งิ านของบริษทั ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าทีใ่ นการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรวมถึงเสนอค่าตอบแทน
ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ในกรณีทเี่ กิดรายการเกีย่ วโยงหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
ในรอบปี2552คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกัน8ครัง้ โดยฝ่ายบริหารของบริษทั เข้าร่วมประชุม
ด้วยทุกครัง้ คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบได้ท�ำ การประเมินระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆคือ
องค์กรและสภาพแวดล้อมการบริหารความเสีย่ งการควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝ่ายบริหารระบบสารสนเทศและ
การสือ่ สารข้อมูลและระบบการติดตามโดยมีความเห็นว่าบริษทั มีระบบการควบคุมภายในในเรือ่ งการทำ�ธุรกรรมกับ
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่กรรมการผูบ้ ริหารหรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นอย่างเพียงพอแล้วสำ�หรับการควบคุม
ภายในหัวข้ออืน่ ของระบบควบคุมภายในคณะกรรมการเห็นว่าปัจจุบนั บริษทั มีความเพียงพอและความเหมาะสมของ
ระบบควบคุมภายในและการติดตามควบคุมดูแลการดำ�เนินงานของบริษทั ร่วมว่าสามารถป้องกันทรัพย์สนิ ของบริษทั
และบริษัทร่วมจากการที่ผู้บริหารนำ�ไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำ�นาจได้
รายงานทางการเงินของบริษทั จัดทำ�ขึน้ ตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองโดยทัว่ ไปการเปิดเผยข้อมูลในรายงาน
ทางการเงินมีความถูกต้องเชือ่ ถือได้ การดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำ�กัด (มหาชน)

11. รายการระหว่างกัน
		

สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ปี 2551 และ 2552
ลักษณะของรายการระหว่างกัน
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกัน โดยเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรม ดังนี้

บุคคล/
นิติ บุคคล เกี่ยวข้อง
ความสัมพันธ์
1.1 บริษัท ถัง 		
เหล็ก		
สากล		
จำ�กัด		
(UMD)		
ประกอบธุรกิจ		
ผลิตและซ่อม		
ถังก๊าซ		
			
			
			
			
			
			
			
			
			

ลักษณะรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ
ที่ระหว่างกัน (พันบาท)
2551
2552

• บริษัทและ			
5,092
ค่าซื้อถังก๊าซและยอดเจ้าหนี้การค้า
UMD มีผู้ถือหุ้น				
เป็นยอดเจ้าหนีก้ ารค้าทีเ่ กิดจากการทีบ่ ริษทั และ UGP สัง่ ซือ้ ถังก๊าซ LPG จาก UMD
และกรรมการ
โดยทีผ่ า่ นมาบริษทั และUGPจะให้ผผู้ ลิตถังก๊าซLPGแต่ละรายเสนอราคาขายมายังบ
ร่วมกันโดย
ริษทั เพือ่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาราคาเสนอขายดังกล่าวอย่างไรก็ตามหาก
ครอบครัว
ไม่มผี ผู้ ลิตถังก๊าซLPGรายใดเสนอราคาบริษทั จะคิดราคาตามต้นทุนทีใ่ ช้ในการผลิตแล
วีรบวรพงศ์ซึ่งเป็น
ะซ่อมถังทีเ่ กิดขึน้ จริงบวกด้วยกำ�ไรซึง่ ฝ่ายบริหารของบริษทั และUGPพิจารณาแล้ว
ผู้ถือหุ้นใหญ่ใน
เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม
บริษัทได้ถือหุ้น
ใน UMD
		
จำ�นวน 193,749			
5,821
ค่าซ่อมถังและยอดเจ้าหนี้การค้า
หุ้นคิดเป็นร้อยละ
บริษทั และUGPจ้างUMDซ่อมถังบรรจุกา๊ ซLPGของบริษทั และUGPโดยค่าซ่อมถังก๊าซLPG
77.49 ของ
ที่ UMD คิดกับบริษทั เป็นราคาที่บริษทั ได้น�ำ เสนอต้นทุนการซ่อมถังในขนาดต่างๆ
ทุนจดทะเบียน
ให้แก่คณะกรรมการ ตรวจสอบเพื่อการเปรียบเทียบ
และเรียกชำ�ระ			
แล้ว และมี
กรรมการ 2 ท่าน
ที่เป็นกรรมการ			

ยอดคงค้าง
(พันบาท)
2551
2552

ความจำ�เป็นและเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกัน

-

-

-

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ายอดเจ้าหนี้
คงค้างดังกล่าวเกิดจากการสัง่ ซือ้ ถังก๊าซLPG
ทีบ่ ริษทั และ UGP ซือ้ จาก UMD ซึง่ ราคาที่
UMDคิดกับบริษทั และUGPเป็นราคาทีบ่ ริษทั
และUGPได้พจิ ารณาจากการเปรียบเทียบราคา
กับผู้ผลิตถังก๊าซ LPG รายอื่นๆ และ/หรือ
พิจารณาจากต้นทุนทีใ่ ช้ในการผลิตและซ่อมถัง
เปรียบเทียบกับราคาที่ UMD เสนอมาแล้ว

-

-

-

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว
เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นราคาตามต้นทุน
ในการผลิตถังก๊าซขนาด 4 กิโลกรัม - 48
กิโลกรัมทีเ่ กิดขึน้ จริงและกำ�ไรทีUMD
่ บวกเพิม่
ซึง่ อยูใ่ นอัตราระหว่างร้อยละ6.00-14.00เป็น
อัตราที่เหมาะสม

รายงานประจำ�ปี 2552

61

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าราคา
ค่าซ่อมถังเป็นราคาทีเ่ หมาะสม เปรียบเทียบ
กับต้นทุนทีฝ่ า่ ยบริหารได้น�ำ มาแสดงเพือ่ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาโดยอัตรา
กำ�ไรที่บวกเพิ่มสำ�หรับการซ่อมหูซ่อมขา
พร้อมซ่อมสีถังก๊าซ LPG สำ�หรับถังก๊าซ
ขนาด 4 กิโลกรัม - 48 กิโลกรัม อยูร่ ะหว่าง
ร้ อ ยละ 8 - ร้ อ ยละ 15 คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผล

62
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บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำ�กัด (มหาชน)
บุคคล/
นิติบุคคล เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการระหว่างกัน

รายได้ขายก๊าซและยอดลูกหนี้การค้า
ของบริษัทและ
บริษทั ขายก๊าซLPGให้UMDเพือ่ ใช้ในขัน้ ตอนการเชือ่ มส่วนประกอบถังก๊าซLPG
เป็นกรรมการใน
UMD คือ คุณวรวิทย์ โดยราคาที่บริษัทขายให้กับ UMD เป็นราคาที่บริษัทขายให้กับลูกค้าทั่วไป
วีรบวรพงศ์ และ
คุณพัชรา วีรบวรพงศ์
(สิน้ สุดความสัมพันธ์เมือ่
วันที่ 8 สิงหาคม 2551
เป็นต้นไป)
เงินมัดจำ�ค่าผลิตถังก๊าซ LPG
บริษทั และ UGP ได้วางเงินมัดจำ�ล่วงหน้าให้แก่ UMD เพือ่ เป็นการจ้างให้ UMD
ผลิตถังก๊าซLPGให้แก่บริษทั และUGPทัง้ นีเ้ นือ่ งจากUMDเป็นบริษทั ทีอ่ ยูภ่ ายใต้ก
ารปรับโครงสร้างหนีจ้ งึ ไม่มเี งินทุนหมุนเวียนเพียงพอทีจ่ ะใช้ในการดำ�เนินงานและมีคว
ามจำ�เป็นทีจ่ ะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนเพือ่ ใช้ในการซือ้ เหล็กมาผลิตถังก๊าซLPGอย่าง
ไรก็ตามบริษทั ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าบริษทั ซือ้ ถังก๊าซกับUMDมานานแล้วและถังก๊าซ
LPG ที่ UMD ผลิตให้กบั บริษทั และ UGP เป็นถังก๊าซ LPG ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และ UMD
ยังสามารถจัดส่งสินค้าให้กบั บริษทั และUGPได้ตามจำ�นวนและทันเวลาทีบ่ ริษทั และ
UGP ต้องการใช้

มูลค่ารายการ
ที่ระหว่างกัน (พันบาท)
2551
2552
299
-

-

-

ยอดคงค้าง
(พันบาท)
2551
2552
-

-

-

ความจำ�เป็นและเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกัน
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการ
ลู ก หนี้ ก ารค้ า ดั ง กล่ า วเกิ ด จากการขาย
ก๊ า ซ LPG ให้ แ ก่ UMD เพื่ อ นำ � ไปใช้
ในกระบวนการผลิตและซ่อมถังของ UMD
โดยราคาทีบ่ ริษทั คิดกับ UMD เป็นราคาขาย
ก๊าซ LPG ปกติที่บริษัทคิดกับลูกค้าทั่วไป
รายการดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมและ
สมเหตุสมผล
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการเงิน
มัดจำ�ล่วงหน้าดังกล่าว เป็นการจ่ายให้แก่
UMDเพือ่ นำ�ไปใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการ
ผลิตถังก๊าซ LPG ให้แก่บริษัทและ UGP
อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้บริษัทและ UGP
มีความมัน่ ใจในเรือ่ งการได้รบั ถังก๊าซ LPG
ตามจำ�นวนและในเวลาที่บริษัทและ UGP
ต้องการใช้ โดยที่ผ่านมาบริษัทและ UGP
มีการจ่ายเงินมัดจำ�ให้แก่ UMD ประมาณ
ร้อยละ 50 ของยอดสัง่ ซือ้ แต่ละงวด ดังนัน้
จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม
และสมเหตุสมผลทัง้ นีป้ จั จุบนั บริษทั และUGP
ไม่มนี โยบายทีจ่ ะจ่ายเงินมัดจำ�ในการผลิต
ถังก๊าซ LPG อีกต่อไป

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำ�กัด (มหาชน)
บุคคล/
นิติบุคคล เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์
ของบริษัทและ
เป็นกรรมการใน
UMD คือ คุณวรวิทย์
วีรบวรพงศ์ และ
คุณพัชรา วีรบวรพงศ์
(สิน้ สุดความสัมพันธ์เมือ่
วันที่ 8 สิงหาคม
2551 เป็นต้นไป)

ลักษณะรายการระหว่างกัน
รายได้จากการบริการขนส่ง
UMDว่าจ้างให้บริษทั ย่อยของบริษทั คือLCRเพือ่ ขนส่งถังก๊าซLPGเปล่าของUMD
ทีผ่ ลิตหรือซ่อมแล้วเสร็จไปส่งให้แก่ลกู ค้าของUMDโดยราคาค่าขนส่งทีLCR
่ คิดกับ
UMD เป็นราคาที่ LCR คิดกับลูกค้าทั่วไป

มูลค่ารายการ
ที่ระหว่างกัน (พันบาท)
2551
2552
5
-

ยอดคงค้าง
(พันบาท)
2551
2552
-

ความจำ�เป็นและเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกัน
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การที่
LCR รับจ้างขนส่งถังก๊าซ LPG เปล่าให้แก่
UMD เป็นการดำ�เนินธุรกิจปกติของ LCR
อีกทั้งราคาค่าขนส่งที่ LCR คิดกับ UMD
ก็เป็นราคาปกติที่ LCR คิดกับลูกค้าทั่วไป
จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่
สมเหตุสมผลและราคามีความเหมาะสม

รายงานประจำ�ปี 2552

ค่าขนส่งถังก๊าซ LPG
บริษทั และUGPจ้างให้UMDนำ�ถังก๊าซใหม่และ/หรือถังก๊าซLPGทีผ่ า่ นการซ่อมแซ
มของบริษทั ไปส่งให้แก่โรงบรรจุกา๊ ซLPGของบริษทั โดยราคาทีUMD
่ คิดกับบริษทั เ
ป็นราคาตลาดที่สามารถเปรียบเทียบได้

159

-

-

-

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าราคา
ค่าขนส่งถังก๊าซ LPG ที่ UMD เรียกเก็บจาก
บริษทั และUGPเป็นราคาตลาดและสามารถ
เปรียบเทียบได้จึงเห็นว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและราคามีความเหมาะสม

ค่าใช้จ่ายอื่น
เป็นรายการทีบ่ ริษทั และบริษทั ย่อยซือ้ ตาข่ายกันกระแทกจากUMDเพือ่ พันรอบถังก๊าซ
LPGกันการกระแทกโดยค่าตาข่ายที่UMDคิดกับบริษทั และUGPเป็นราคาที่UMD
คิดกับลูกค้าทั่วไป

333

-

-

-

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าราคาที่
บริษทั ซือ้ ตาข่ายจากUMDเป็นราคาที่UMD
คิดกับลูกค้าทัว่ ไปคณะกรรมการตรวจสอบ
จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม
และสมเหตุสมผล

63

64

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2552

บุคคล/
นิติบุคคล เกี่ยวข้อง
1.2 บริษัท
พรหมมหาราช
พัฒนาที่ดิน
จำ�กัด (“พรหม”)
ประกอบธุรกิจ

ความสัมพันธ์
ของบริษัท
และเป็นกรรมการใน
UMD คือ คุณวรวิทย์
วีรบวรพงศ์ และ
คุณพัชรา วีรบวรพงศ์
(สิ้นสุดความสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม
2551 เป็นต้นไป)
เป็นร้อยละ 94.66
ของทุนจดทะเบียน
และเรียกชำ�ระแล้ว
และถือหุ้นในพรหม
รวมกัน 1,146,000 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 81.86
ของทุนจดทะเบียนและ
เรียกชำ�ระแล้ว
• บริษัทและ พรหมมี
กรรมการร่วมกันจำ�นวน
4 ท่าน โดย
มีกรรมการของพรหม
2 ท่าน คือ คุณวรวิทย์
วีรบวรพงศ์
และคุณพัชรา
วีรบวรพงศ์
ดำ�รงตำ�แหน่งเป็น
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
และธุรกิจโรงแรม

ลักษณะรายการระหว่างกัน
รายได้ขายก๊าซ LPG และยอดลูกหนี้การค้า
บริษทั พรหมมหาราชพัฒนาทีด่ นิ จำ�กัด (“พรหม”) ได้ซอื้ ก๊าซ LPG จากบริษทั เพือ่
ใช้ในส่วนของศูนย์อาหารของอาคารศูนย์การค้าและครัวของโรงแรมซึง่ พรหมดำ�เนิน
กิจการอยู่โดยบริษทั กำ�หนดราคาค่าก๊าซLPGทีข่ ายให้แก่พรหมในราคาเดียวกันกับ
ที่ขายให้แก่ลูกค้าทั่วไป

มูลค่ารายการ
ที่ระหว่างกัน (พันบาท)
2551
2552
7,332
6,180

ยอดคงค้าง
(พันบาท)
2551
2552
1,441 1,167

ดอกเบี้ยรับ (จากเงินให้กู้ยืม)
บริษทั UGP ให้เงินกูย้ มื ระยะสัน้ แก่พรหมเนือ่ งจากขาดสภาพคล่องทางการเงินใน
ไตรมาสสองและสาม เป็นจำ�นวนเงิน 30 และ 10 ล้าน โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรา
เงินฝากออมทรัพย์บวกด้วยร้อยละ 0.25 ต่อปี ซึง่ เงินกูย้ มื ดังกล่าวได้ช�ำ ระคืนภายใน
ไตรมาสที่ได้กู้ยืม

56

-

-

-

รายได้อื่นและลูกหนี้อื่น
รายได้คา่ อบรม เป็นรายได้อนื่ และลูกหนีอ้ นื่ ทีเ่ กิดจากการทีบ่ ริษทั ฯและบริษทั ย่อย
ได้เรียกเก็บค่าบริการอืน่ เช่นรายได้คา่ บริการจัดอบรมและสัมนาทีท่ างพรหมมหาราช
ได้มาใช้บริการกับทางบริษัทฯและบริษัทย่อย

-

4

-

4

เงินประกันอาคาร/เงินประกันพื้นที่
บริษทั และบริษทั ย่อยของบริษทั คือUGPLCRและLMRได้เช่าพืน้ ทีอ่ าคารสำ�นักงาน
ของพรหมเพือ่ ใช้เป็นสำ�นักงานในการดำ�เนินธุรกิจบริษทั และบริษทั ย่อยจึงต้องชำ�ระเงิ
นประกันอาคารไว้เป็นประกันในการเช่าพืน้ ทีส่ �ำ นักงานดังกล่าวโดยพรหมกำ�หนดอัต
ราการวางเงินประกันอาคารทีบ่ ริษทั UGPLCRและLMRจะจ่ายชำ�ระเท่ากับ1เดือน
ซึ่งตามปกติพรหมมหาราชกำ�หนดอัตราเงินประกันอาคารเท่ากับค่าเช่า 2 เดือน
ทั้งนี้เงินประกันการเช่าที่พรหมคิดเป็นการคิดตามปกติในการทำ�สัญญาเช่า
เช่นเดียวกับอาคารทัว่ ไปนอกจากนีอ้ ตั ราการวางเงินประกันการเช่าก็เป็นอัตราต่�ำ กว่า
ที่พรหมคิดกับผู้เช่ารายอื่นภายในอาคารเดียวกัน

-		

1,462

3,311

ความจำ�เป็นและเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกัน
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการค้าปกติของบริษทั และ
มีการกำ�หนดราคาเช่นเดียวกับทีบ่ ริษทั ขาย
ให้แก่ลกู ค้าทัว่ ไป จึงเห็นว่ารายการดังกล่าว
มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการวางเงิน
ประกันอาคารของบริษัทและบริษัทย่อย
ในการเช่าพืน้ ทีส่ �ำ นักงานเพือ่ ใช้ในการดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นการ
วางเงินมัดจำ�ในการเช่าพื้นที่อาคารสำ�นัก
งานซึง่ เป็นเรือ่ งปกติในการทำ�สัญญาเช่าพืน้ ที่
อีกทั้งอัตราเงินมัดจำ�อาคารที่พรหม คิด
แก่ บ ริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยก็ เ ป็ น อั ต ราต่ำ �
กว่าทีพ่ รหมคิดกับผูเ้ ช่ารายอืน่ ภายในอาคาร
เดียวกัน จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผล

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำ�กัด (มหาชน)
บุคคล/
นิติบุคคล เกี่ยวข้อง
1.2 บริษัท
พรหมมหาราช
พัฒนาที่ดิน
จำ�กัด (“พรหม”)
ประกอบธุรกิจ

ความสัมพันธ์
กรรมการของบริษัท
และกรรมการของ
พรหมอีก 2 ท่าน คือ
คุณศุภชัย วีรบวรพงศ์
และ คุณสุทธิพงศ์
วสุวณิชพันธ์ ดำ�รง
ตำ�แหน่งเป็น กรรมการ
กรรมการบริหาร และ
ผู้บริหารของบริษัท

ลักษณะรายการระหว่างกัน
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
บริษัทฯได้ว่าจ้างพรหมให้ติดตั้งระบบวงจรปิดในส่วนของสำ�นักงาน

จ่ายค่าเช่าและยอดเจ้าหนี้การค้า
เป็นค่าเช่าและยอดเจ้าหนีก้ ารค้าทีเ่ กิดจากการทีบ่ ริษทั และบริษทั ย่อยของบริษทั คือ
UGPLCRและLMRได้เช่าพืน้ ทีอ่ าคารสำ�นักงานของพรหมรวมรวมพืน้ ที่3,105.12
ตารางเมตร ค่าเช่าตารางเมตรละ 450 - 550 ซึ่งสัญญาสิ้นสุด ณ เดือน กรกฎาคม
2552 และทำ�การต่อสัญญาใหม่เริม่ 1 สิงหาคม 2552 รวมพืน้ ที่ 3,547.12 ตารางเมตร
ค่าเช่าตารางเมตรละ 467.50 - 572.50 เพื่อใช้เป็นสำ�นักงานในการดำ�เนิน ธุรกิจ
(โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 2 ข้อ 5.4 สัญญาเช่าทรัพย์สินต่างๆ หน้า [•]) โดย
อัตราค่าเช่าอาคารเป็นอัตราทีส่ งู กว่าอาคารทีอ่ ยูใ่ นบริเวณใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม
อาคารใกล้เคียงดังกล่าวไม่สามารถจัดหาพืน้ ทีท่ ม่ี ขี นาดเพียงพอกับทีบ่ ริษทั และบริษทั
ย่อยต้องการใช้พนื้ ทีไ่ ด้อีกทัง้ พรหมได้ให้ขอ้ เสนอทีด่ กี ว่าอาคารอืน่ ๆด้านให้บริการ
ส่วนกลาง เช่น ให้สิทธิการจอดรถในจำ�นวนที่มากกว่าและหากบริษัทมีความ
ต้องการทีจ่ อดรถเกินสิทธิทไี่ ด้พรหมก็คดิ ค่าจอดรถในอัตราทีถ่ กู ว่าอาคารอืน่ มากและ
คิดค่าบริการระบบปรับอากาศนอกเวลาทำ�การในอัตราเดียวกับในเวลาทำ�การทัง้ นีบ้ ริษทั
ได้น�ำ เสนอราคาค่าเช่าสำ�นักงานในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงกับอาคารสำ�นักงานของพรหมเพือ่ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

มูลค่ารายการ
ที่ระหว่างกัน (พันบาท)
2551
2552
50
89

ยอดคงค้าง
(พันบาท)
2551
2552
-

13,816

1,151

15,737

1,345

ความจำ�เป็นและเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกัน
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คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการเช่า
พืน้ ทีส่ �ำ นักงานเพือ่ ใช้ในการดำ�เนินธุรกิจของ
บริษทั และบริษทั ย่อย เป็นการเช่าพืน้ ทีเ่ พือ่
ใช้ดำ�เนินธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัท
ย่อย แม้วา่ อัตราค่าเช่าทีพ่ รหมคิดแก่บริษทั
และบริษัทย่อยก็เป็นอัตราค่าเช่าที่สูงกว่า
อาคารที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน แต่เมื่อ
พิจารณาถึงขนาดพืน้ ทีท่ มี่ ขี นาดเพียงพอกับ
พืน้ ทีท่ บี่ ริษทั และบริษทั ย่อยต้องการใช้แล้ว
ขนาดพืน้ ทีอ่ าคารอืน่ ๆ บริเวณใกล้เคียงกัน
นัน้ มีขนาดเล็กกว่าไม่เหมาะสมทีจ่ ะใช้เป็น
พืน้ ทีส่ �ำ หรับสำ�นักงานของบริษทั และบริษทั
ย่อยประกอบกับพรหมได้เสนอที่ดีกว่า
อาคารอืน่ ๆ ในบริเวณใกล้เคียง ด้านบริการ
ส่วนกลางเช่นให้สทิ ธิการจอดรถในจำ�นวน
ทีม่ ากกว่าและหากบริษทั มีความต้องการที่
จอดรถเกินสิทธิทไี่ ด้พรหมก็คดิ ในอัตราทีถ่ กู
ว่าอาคารอื่นมาก และคิดค่าบริการระบบ
ปรับอากาศนอกเวลาทำ�การในอัตราเดียวกับ
ในเวลาทำ � การ เป็ น ต้ น คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผล และมีราคาที่
เหมาะสม

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำ�กัด (มหาชน)
66
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บุคคล/
นิติบุคคล เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการระหว่างกัน
จ่ายค่าบริการส่วนกลางและยอดเจ้าหนี้การค้า
บริษทั และบริษทั ย่อยของบริษทั คือUGPLCRและLMRได้เช่าพืน้ ทีอ่ าคารสำ�นักงาน
ของพรหมเพือ่ ใช้เป็นสำ�นักงานในการดำ�เนินธุรกิจโดยบริษทั และบริษทั ย่อยต้องชำ�ระ
ค่าบริการส่วนกลางให้แก่พรหมตามสัญญาเช่าทัง้ นีค้ า่ บริการส่วนกลางทีพ่ รหมคิดเป็น
การคิดตามปกติในการทำ�สัญญาเช่าเช่นเดียวกับอาคารทัว่ ไปอีกทัง้ ค่าบริการส่วนกลาง
ทีพ่ รหมคิดแก่บริษทั และบริษยั อ่ ยเป็นราคาเดียวกับทีพ่ รหมคิดกับลูกค้ารายอืน่ ๆ

ค่าใช้จ่ายอื่นและยอดเจ้าหนี้อื่น
เป็นค่าใช้จา่ ยอืน่ และยอดเจ้าหนีอ้ นื่ ทีเ่ กิดจากการทีบ่ ริษทั และบริษทั ย่อยได้ใช้บริการ
โรงแรมของพรหมในหลายบริการเช่นบริษทั ให้พรหมจัดเตรียมอาหารกลางวันให้
แก่พนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อยในวันทำ�งานการเลีย้ งรับรองลูกค้าของบริษทั
และบริษทั ย่อยทีห่ อ้ งอาหารโรงแรมของพรหมการจองห้องพักโรงแรมของพรหมให้
กับลูกค้าของบริษทั และบริษทั ย่อย เป็นต้น ทัง้ นีค้ า่ บริการทีพ่ รหมคิดแก่บริษทั และ
บริษัทย่อย เป็นค่าบริการที่คิดเช่นเดียวกันกับที่พรหมคิดกับลูกค้าทั่วไป

มูลค่ารายการ
ที่ระหว่างกัน (พันบาท)
2551
2552
3,748
3,748

7,059

6,083

ยอดคงค้าง
(พันบาท)
2551
2552
332
332

1,868

781

ความจำ�เป็นและเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกัน
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการจ่าย
ค่าบริการส่วนกลางของบริษทั และบริษทั ย่อย
เป็นการจ่ายค่าบริการส่วนกลางเมือ่ บริษทั และ
บริษทั ย่อยเช่าพืน้ ทีอ่ าคารสำ�นักงานซึง่ เป็น
เรื่องปกติในการทำ�สัญญาเช่าพื้นที่ อีกทั้ง
ค่าบริการส่วนกลางทีพ่ รหมคิดแก่บริษทั และ
บริษทั ย่อยก็เป็นราคาเดียวกับทีพ่ รหมคิดแก่
ผู้เช่ารายอื่นๆ ภายในอาคารเดียวกัน จึง
เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและ
สมเหตุสมและราคามีความเมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการ
ที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้บริการโรงแรม
ของพรหมในเรื่ อ งการจั ดเตรีย มอาหาร
ให้แก่พนักงานการเลี้ยงรับรองลูกค้าการ
ให้บริการ ห้องพักให้แก่ลูกค้าและบริการ
อื่นๆ นั้น เป็นการใช้บริการในธุรกิจปกติ
ของพรหม ซึ่งประกอบธุรกิจศูนย์การค้า
และโรงแรม และค่าบริการ ที่พรหมคิดแก่
บริษัทก็เป็นค่าบริการที่พรหมคิดกับลูกค้า
ทั่วไปจึงมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผลและราคามีความเหมาะสม

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำ�กัด (มหาชน)
บุคคล/
นิติบุคคล เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการระหว่างกัน
ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและยอดเจ้าหนี้เงินกู้ยืม
ในปลายปี 2547 บริษัทได้ลงทุนซื้อกิจการ UGP ซึ่งประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG
แต่บริษทั มีแหล่งเงินทุนไม่เพียงพอจึงกูย้ มื เงินจากพรหมซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ขอ
งบริษัทจำ�นวน 600 ล้านบาท ซึ่งเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินกู้ที่พรหมกู้ยืมมาจาก
ธนาคารผูใ้ ห้สนิ เชือ่ แล้วนำ�มาปล่อยกูใ้ ห้บริษทั อีกทอดหนึง่ เพือ่ มาซือ้ กิจการ UGP
โดยบริษัททำ�สัญญาเงินกู้กับพรหมใน อัตราดอกเบี้ย MLR + 0.25% และมี
เงือ่ นไขว่าบริษทั สามารถชำ�ระหนีเ้ งินต้นให้แก่พรหมได้ตอ่ เมือ่ บริษทั ชำ�ระหนีเ้ งินต้น
และดอกเบีย้ ให้แก่ธนาคารผูใ้ ห้สนิ เชือ่ ครบตามจำ�นวนแล้วเท่านัน้ อย่างไรก็ตามบริษทั
ได้แจ้งไปยังธนาคารผูใ้ ห้สนิ เชือ่ ตามจดหมายที่ SGP 01-09/07 ลงวันที่ 20 กันยายน
2550 เพือ่ ขอเปลีย่ นแปลงผูก้ ทู้ กี่ ยู้ มื เงินจำ�นวน 600 ล้านบาท จากเดิมทีก่ โู้ ดยพรหม
มาเป็นบริษทั ซึง่ จะทำ�ให้อตั ราดอกเบีย้ เงินกูด้ งั กล่าวต่�ำ กว่าอัตราดอกเบีย้ ทีบ่ ริษทั กูจ้ ากพ
รหม ต่อมาเมือ่ วันที่ 6 มีนาคม 2551 บริษทั ได้ท�ำ สัญญากูย้ มื เงินจำ�นวน 600 ล้านบาท
กับธนาคารผูใ้ ห้สนิ เชือ่ ในอัตราดอกเบีย้ MLRดังนัน้ บริษทั จึงไม่มรี ายการระหว่างกันกับ
พรหมในเรื่องรายการเงินกู้ยืมอีกต่อไป
จ่ายค่าไฟฟ้าและค่าน้�ำ
บริษทั และบริษทั ย่อยชำ�ระค่าไฟฟ้าและค่าน้�ำ ซึง่ เกิดจากการใช้ไฟฟ้าและน้�ำ ในส
ำ�นักงานของบริษทั และบริษทั ย่อย ทัง้ นีค้ า่ ไฟฟ้าและค่าน้�ำ ทีพ่ รหมคิดแก่บริษทั เ
ป็นค่าไฟฟ้าทีพ่ รหมคิดตามทีบ่ ริษทั และบริษทั ย่อยใช้จริง และเป็นอัตราเดียวกับ
ที่พรหมคิดกับผู้เช่าพื้นที่รายอื่นๆ ภายในอาคาร

มูลค่ารายการ
ที่ระหว่างกัน (พันบาท)
2551
2552
7,880
-

1,297

1,539

ยอดคงค้าง
(พันบาท)
2551
2552
-

217

261

ความจำ�เป็นและเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกัน
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการกูย้ มื เ
งินจากพรหมเกิดขึน้ จากความจำ�เป็นในการซื้
อกิจการของ UGP เนือ่ งจากบริษทั ไม่มแี หล่ง
เงิ น ทุ น เพี ย งพอจึ ง ขอกู้ ยื ม จากพรหม
และพรหมได้ขอกูย้ มื จากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึง่ เพ่ื
อนำ�มาปล่อยกูใ้ ห้แก่บริษทั อีกทอดหนึง่ การให้กยู้ มื ดังก
ล่าวพรหมคิดอัตราดอกเบย้ี เทา่ กับอัตราดอกเบย้ี MLR
บวกร้อยละ 0.25 เนื่องจากพรหมมีภาระค่า
ธรรมเนียมและภาษีที่เกิดจากการกู้ยืมเงิน
ดังกล่าว โดยพรหมมีภาระ ที่ต้องจ่ายอัตรา
ดอกเบีย้ เงินกูด้ งั กล่าวทีก่ จู้ ากสถาบันการเงิน
เท่ากับอัตราดอกเบี้ย MLRคณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุ
สมผลและอั ต ราดอกเบี้ย ดั ง กล่ า วมี ค วาม
เหมาะสม
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คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัท
และบริษทั ย่อยจ่ายชำ�ระค่าไฟฟ้าให้แก่พรหม
ตามทีบ่ ริษทั และบริษทั ย่อยใช้จริงและค่าไฟฟ้า
ทีพ่ รหมคิดกับบริษทั ก็เป็นอัตราเดียวกันกับที่
พรหมคิดกับผูเ้ ช่าพืน้ ทีร่ ายอืน่ ๆภายในอาคาร
จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม
และสมเหตุสมผล
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ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
1.

งบการเงิน
1.1 ผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชี
ปี		
ชื่อผู้สอบบัญชี อนุ
บริษัทผู้สอบบัญชี
			
ญาตเลขที่
2550 นายมนตรี พาณิชกุล
3461
บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด
2551 นายมนตรี พาณิชกุล
3461
บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด
2552 นายมนตรี พาณิชกุล
3461
บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด
สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีปี 2550 ถึงปี 2552
ปี 2550
		ผูส้ อบบัญชีได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไปโดยให้ความเห็นว่างบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษทั แสดงฐานะการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย และของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2549และ2550ผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสดสำ�หรับปีสน้ิ สุดวันเดียวกันของแต่ละปีโดยถูกต้องตามที่
ควรในสาระสำ�คัญตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไปนอกจากนีง้ บการเงินสำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที31
่ ธันวาคม2550
บริษทั ได้เปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีส�ำ หรับเงินลงทุนในบริษทั ย่อยจากวิธสี ว่ นได้เสียมาเป็นวิธรี าคาทุนในงบ
การเงินเฉพาะบริษทั เพือ่ ให้เป็นไปตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีและเปลีย่ นแปลงการบันทึกบัญชีเกีย่ วกับการ
รวมธุรกิจของ SGI ในงบการเงินทีน่ �ำ เสนอจากวิธซี อ้ื กิจการมาเป็นวิธกี ารบัญชีทค่ี ล้ายคลึงกับวิธกี ารรวมส่วนได้เสีย
และเปลีย่ นแปลงวิธกี ารบันทึกบัญชีเกีย่ วกับการวัดมูลค่าทีด่ นิ จากราคาทุนเป็นราคาทีต่ ใี หม่และได้มกี ารปรับ
ย้อนหลังงบกำ�ไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดสำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที31
่ ธันวาคม2549และงบดุลณวันที31
่ ธันวาคม
2549 สำ�หรับการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีและการบัญทึกบัญชีดงั กล่าว
ปี 2551
ผูส้ อบบัญชีได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไปโดยให้ความเห็นว่างบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั แสดงฐานะการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อยและของบริษทั ณวันที31
่ ธันวาคม
2550 และ 2551 ผลการดำ�เนินงาน และกระแสเงินสด สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันเดียวกันของแต่ละปี โดยถูกต้อง
ตามทีค่ วรในสาระสำ�คัญตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไปนอกจากนีง้ บการเงินสำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที31
่ ธันวาคม
2551 บริษทั ได้เปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีส�ำ หรับค่าความนิยมและเครือ่ งหมายการค้า จากเดิมตัดจำ�หน่าย
เป็นค่าใช้จา่ ยโดยวิธเี ส้นตรงในระยะเวลา20ปีเป็นการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมและเครือ่ งหมายการค้า
แทนโดยใช้วธิ กี ารเปลีย่ นทันทีเป็นต้นไป
ปี 2552
ผูส้ อบบัญชีได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไปโดยให้ความเห็นว่างบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั แสดงฐานะการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อยและของบริษทั ณวันที31
่ ธันวาคม
2551และ2552ผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสดสำ�หรับปีสน้ิ สุดวันเดียวกันของแต่ละปีโดยถูกต้องตามที่
ควรในสาระสำ�คัญตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไป
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1.2 การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีที่สำ�คัญปี 2551
		
การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรือ่ งการรวมธุรกิจและมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 51
(ปรับปรุง2550)เรือ่ งสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนกำ�หนดให้คา่ ความนิยมและสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีอ่ ายุการให้ประโยชน์
ไม่ทราบแน่นอนต้องมีการทดสอบการด้อยค่าเป็นประจำ�ทุกปีและไม่อนุญาตให้ตดั จำ�หน่ายอีกต่อไปการเปลีย่ น
แปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวไม่มผี ลให้ตอ้ งปรับย้อนหลังกับงบการเงินปีกอ่ นดังนัน้ บริษทั จึงได้หยุดการตัด
จำ�หน่ายค่าความนิยมและเครือ่ งหมายการค้าจากเดิมทีต่ ดั จำ�หน่ายเป็นค่าใช้จา่ ยโดยวิธเี ส้นตรงในระยะเวลา20ปี
เป็นการทดสอบการด้อยค่า โดยใช้วธิ กี ารเปลีย่ นทันทีเป็นต้นไป
1.3 ตารางสรุปงบการเงิน
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำ�กัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 - 2552
ณ 31 ธ.ค. 50
จำ�นวน
%
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
208,876
5.6
เงินลงทุนชั่วคราว		
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับสุทธิ
354,478
9.5
ลูกหนี้การค้าบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
7,301
0.2
สินค้าคงเหลือสุทธิ		
57,764
1.6
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- ดอกเบี้ยค้างรับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืน
- รายได้ค้างรับ		
2,775
0.1
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าผลิตถังแก๊ส
1,913
0.1
- ลูกหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
152
0.0
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
6,348
0.2
- อื่นๆ		
3,344
0.1
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
642,951
17.3
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย		 2,230,990
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
สินทรัพย์เพื่อให้เช่า - สุทธิ
47,908
1.3
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
766,985
20.6
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ด�ำ เนินงาน
2,900
0.1
ค่าสิทธิการเช่ารอตัดบัญชี
4,109
0.1
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
154
0.0
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
19,165
0.5
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
3,072,211
82.7
รวมสินทรัพย์
3,715,162
100.0

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ 31 ธ.ค. 51
จำ�นวน
%

หน่วย : พันบาท
ณ 31 ธ.ค. 52
จำ�นวน
%

174,844
10,000
298,898
9,199
88,008
10,000

3.3
0.2
5.7
0.2
1.7
0.2

311,217
355,465
10,645
96,490
100,000

5.0
5.7
0.2
1.5
1.6

1,074
2,095
49
7,754
6,443
608,364

0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
11.5

1,892
25,613
954
165
9,745
74,191
986,377

0.0
0.4
0.0
0.0
0.2
1.2
15.7

60.1 2,524,624
100,000
1.9
44,631
0.8
1,972,000
37.4
2,900
0.1
10,166
0.2
85
0.0
8,664
0.2
4,663,070
88.5
5,271,434
100.0

47.9 2,726,164435.
115,000
1.8
2,402,995
38.3
9,025
0.1
76
0.0
27,849
0.4
5,281,109
84.3
6,267,486
100.0
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บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำ�กัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 - 2552
ณ 31 ธ.ค. 50
จำ�นวน
%

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ 31 ธ.ค. 51
จำ�นวน
%

หน่วย : พันบาท
ณ 31 ธ.ค. 52
จำ�นวน
%

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า		
510,208
13.7
503,181
9.6
516,345
เจ้าหนี้การค้าบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
33,126
0.9
36,570
0.7
28,911
ส่วนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกำ�หนดใน 1 ปี
228,000
6.1
120,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
20,000
0.4
เจ้าหนี้อื่น		
13,602
0.4
19,585
0.4
19,942
หนี้สินหมุนเวียนอื่น							
- เจ้าหนี้อื่นบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
776
0.0
1,722
0.0
1,297
- ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
66,210
1.8
123,659
2.4
127,182
- เจ้าหนี้กรมสรรพากร		
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
7,134
0.2
17,695
0.3
12,069
- อื่นๆ		
28,695
0.8
44,875
0.9
9,349
รวมหนี้สินหมุนเวียน
887,751
23.9
767,287
14.6
844,034
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
1,621,500
43.6
1,218,000
23.1
825,000
เงินกู้ยืมระยะยาว		
604,500
16.3
390,000
เงินมัดจำ�ค่าถังแก๊ส		
171,881
4.6
213,864
4.1
258,155
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
1,350
0.0
2,001
0.0
2,038
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
2,399,231
64.6
1,433,865
27.2
1,475,193
2,201,152
41.8
2,319,227
รวมหนี้สิน
3,286,982
88.5
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8.2
0.5
1.9
0.3
0.0
2.0
8,9390.1
0.2
0.1
13.5
13.2
6.2
4.1
0.0
23.5
37.0

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำ�กัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 - 2552
ณ 31 ธ.ค. 50
จำ�นวน
%
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ 950 ล้านหุ้น@ 1 บาท
950,000
25.6
ทุนชำ�ระแล้ว - หุ้นสามัญ 950 ล้านหุ้น @ 1 บาท
670,000
18.0
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
270,080
7.3
ผลต่างจากการซือ้ สินทรัพย์จากการรวมกิจการภายใต้กลุม่ กิจการเดียวกัน (660,734)
(7.8)
กำ�ไรสะสม - จัดสรรสำ�รองตามกฎหมาย
7,345
0.2
กำ�ไรสะสม - จัดสรรสำ�รองหุ้นทุนซื้อคืน
กำ�ไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร
141,485
3.8
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
428,176
11.5
หุ้นทุนซื้อคืน				
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ
428,176
11.5
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
3,715,158
100.0

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ 31 ธ.ค. 51
จำ�นวน
%

ณ 31 ธ.ค. 52
จำ�นวน
%

950,000
950,000
1,874,482
270,081
(660,734)
38,851
597,602
3,070,282
3,070,282
5,271,434

950,000
950,000
1,874,482
281,220
(660,734)
116,864
272,143
1,386,427
4,220,402
(272,143)
3,948,259
6,267,486

18.0
18.0
35.6
5.1
(2.5)
0.7
11.3
58.2
58.2
100.0

15.2
15.2
29.9
4.5
(0.5)
1.9
4.3
22.1
67.3
(4.3)
63.0
100.0
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บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 - 2552
ณ 31 ธ.ค. 50
จำ�นวน
%

งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 51
จำ�นวน
%

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
542,915
9.4
738,026
9.2
เงินลงทุนชั่วคราว		
15,145
0.2
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับสุทธิ
968,537
16.7
925,851
11.6
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1,287
0.0
1,441
0.0
สินค้าคงเหลือสุทธิ		
244,961
4.2
414,906
5.2
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น					
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
44,975
0.6
- รายได้ค้างรับ		
3,664
0.1
2,953
0.0
- ลูกหนี้กรมสรรพากร		
984
0.0
4,019
- ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืน
- ลูกหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
38
0.0
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าผลิตถังแก๊ส
1,913
0.0
- ลูกหนี้ค่าสินไหมทดแทนประกันภัย
18,567
0.2
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
18,559
0.3
17,679
0.2
- อื่นๆ		
24,391
0.4
23,230
0.3
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
1,807,249
31.2
2,206,792
27.6
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว		
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
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ด�ำ เนินงาน
53,400
0.9
53,400
0.7
เครื่องหมายการค้า		
532,950
9.2
532,950
6.7
ค่าความนิยมรอตัดบัญชี
547,871
9.5
513,196
6.4
ค่าสิทธิการเช่ารอตัดบัญชี
17,548
0.3
20,794
0.3
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
6,698
0.1
6,643
0.1
เงินมัดจำ�ค่าซื้อเงินลงทุน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
25,378
0.4
15,251
0.2
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
3,983,706
68.8
5,796,697
72.4
8,003,489
100.0
รวมสินทรัพย์
5,790,955
100.0

72

รายงานประจำ�ปี 2552

หน่วย : พันบาท
ณ 31 ธ.ค. 52
จำ�นวน
%

1,331,089
10,111
1,021,005
1,167
392,304
1,145
0.1
25,613
4
24,159
21,039
97,891
2,925,527
200
5,251,690
50,500
532,950
513,196
18,290
6,730
165,521
41,157
6,580,234
9,505,761

14.0
0.1
10.7
0.0
4.1
-0.0
-0.3
0.0
0.3
0.2
1.0
30.8
0.0
55.2
0.5
5.6
5.4
0.2
0.1
1.7
0.4
69.2
100.0

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 - 2552
ณ 31 ธ.ค. 52
จำ�นวน
%

0.0
16.0
4.8
0.1
0.7

22,784
970,113
13,667
158
86,530

0.3
12.1
0.2
0.0
1.1

20,000
1,047,862
186,059
66
54,021

0.3
15.8
2.8
0.0
0.8

0.0

3,568

0.0

2,720

0.0

0.0
2.9
0.5
0.4
25.4

8,400
259,229
75,650
27,476
1,467,575

0.1
3.2
0.9
0.3
18.3

101
327,875
49,119
18,109
1,722,405

0.0
5.0
16,4730.2
0.7
0.3
26.0

10.4
11.2
0.3
35.5
9,154
57.5
82.9

161,667
66
6,808
2,150,541
0.2
2,329,902
3,797,477

2.0
0.0
0.1
26.9
10,820
29.1
47.4

747,736
2,254,070
0.1
3,007,319
4,729,724

11.3
34.0
5,5130.1
45.4
71.4

ณ 31 ธ.ค. 50
จำ�นวน
%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
2,183
เจ้าหนี้การค้า		
925,774
ส่วนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกำ�หนดใน1ปี
276,100
ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำ�หนดภายใน 1 ปี
3,757
เจ้าหนี้อื่น		
38,341
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
- เจ้าหนี้อื่นบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
2,341
- ส่วนของดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระในหนึ่งปี
2,600
- ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
168,712
- เจ้าหนี้กรมสรรพากร		
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
28,655
- อื่นๆ		
23,351
รวมหนี้สินหมุนเวียน
1,471,814
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
600,000
เงินกู้ยืมระยะยาว		
647,555
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อระยะยาว
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงิน
16,724
เงินมัดจำ�ค่าถังแก๊ส		
2,054,914
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
3,328,347
รวมหนี้สิน
4,800,161

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 51
จำ�นวน
%
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บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 - 2552
ณ 31 ธ.ค. 50
จำ�นวน
%
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน-หุ้นสามัญ950 ล้านหุ้น@ 1 บาท
950,000
16.4
ทุนชำ�ระแล้ว-หุ้นสามัญ 950 ล้านหุ้น @ 1 บาท
670,000
11.6
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
270,081
4.7
ผลต่างจากการซื้อสินทรัพย์จากกิจการภายใต้กลุ่มกิจการเดียวกัน (660,734) (11.4)
ผลต่างจากการรวมส่วนได้เสียจากการรวมกิจการภายใต้
กลุ่มกิจการเดียวกัน		
22,583
0.4
กำ�ไรสะสม - จัดสรรสำ�รองตามกฎหมาย
7,345
0.1
กำ�ไรสะสม - จัดสรรสำ�รองหุ้นทุนซื้อคืน			
กำ�ไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร
681,518
11.8
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
990,793
17.1
หุ้นทุนซื้อคืน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ - สุทธิ
990,793
17.1
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
990,793
17.1
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
5,790,954
100.0
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งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 51
จำ�นวน
%

หน่วย : พันบาท
ณ 31 ธ.ค. 52
จำ�นวน
%

950,000
950,000
1,874,482
270,081
(660,734)

11.9
11.9
23.4
3.4
(8.3)

950,000
950,000
1,874,482
310,444
(660,734)

14.3
14.3
28.3
4.7
(10.0)

22,583
38,851
1,602,683
4,097,946
4,097,946
108,067
4,206,013
8,003,490

0.3
0.5
20.0
51.2
51.2
1.4
52.6
100.0

22,583
(2,950)
116,864
272,143
2,081,718
( 272,143)
1,809,575
83,630
1,893,205
6,622,929

0.3
(0.0)
1.8
4.1
31.4
( 4.1)
27.3
1.3
28.6
100.0

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 - 2552
ณ 31 ธ.ค. 50
จำ�นวน
%
รายได้จากการดำ�เนินงาน
รายได้จากการขาย		
รายได้ค่าขนส่ง		
รายได้ค่าบริการ		
รายได้เงินปันผลรับ		
รายได้อื่น		
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน
ต้นทุนขาย		
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย
และภาษีเงินได้นิติบุคคล
ดอกเบี้ยจ่าย		
ภาษีเงินได้นิติบุคคล		
กำ�ไรก่อนรายการพิเศษ
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการตีราคาที่ดิน
กำ�ไรสุทธิ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ 31 ธ.ค. 51
จำ�นวน
%

หน่วย : พันบาท
ณ 31 ธ.ค. 52
จำ�นวน
%

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

97.8
1.3
0.7
0.2
100.0

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

97.6
1.3
0.7
0.4
100.0

10,112,648
122,646
69,747
993,382
52,540
11,350,963

89.1
1.1
0.6
8.8
0.5
100.0

7,363,630
169,491
7,533,121
433,765

92.4
2.1
94.6
5.4

9,926,144
196,863
10,123,007
935,846

89.8
1.8
91.5
8.5

9,315,637
231,217
9,546,854
1,804,109

82.1
2.0
84.1
15.9

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

(1.8)
1.1
4.8
(0.7)
4.1

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

(0.6)
(2.1)
5.7
5.7

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

(0.2)
(1.9)
13.7
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บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 - 2552

จำ�นวน
รายได้จากการดำ�เนินงาน
รายได้จากการขาย		
รายได้ค่าขนส่ง		
รายได้ค่าบริการ		
รายได้อื่น		
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน
ต้นทุนขาย		
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กำ�ไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
และภาษีเงินได้นิติบุคคล
ดอกเบี้ยจ่าย		
ภาษีเงินได้นิติบุคคล		
กำ�ไรก่อนรายการพิเศษ
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการตีราคาที่ดิน
กำ�ไรสุทธิ
การแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
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ปี 2550

%

งบการเงินรวม
ปี 2551
จำ�นวน
%

หน่วย : พันบาท
ปี 2552
จำ�นวน
%

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

95.7
3.5
0.4
0.3
100.0

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

96.3
3.0
0.2
0.5
100.0

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

96.0
3.2
0.2
0.6
100.0

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

90.8
3.1
94.0
6.0

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

89.5
2.3
91.9
8.1

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

88.0
2.6
90.6
9.4

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

(0.9)
(1.8)
3.3
(0.4)
3.0

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

(0.3)
(2.4)
5.4
5.4

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

(0.2)
(2.9)
6.3
6.3

442,423
-

3.0
-

1,095,171
(2,637)

5.4
(0.0)

1,254,596
(24,437)

6.4
(0.1)

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 - 2552
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรสุทธิ
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้		
236,669
ปรับรายการกระทบกำ�ไรสุทธิเป็นเงินสดรับ
(จ่าย) จากการดำ�เนินงาน
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินเพื่อให้เช่า
0
ค่าเสื่อมราคา - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
39,988
ค่าตัดจำ�หน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
67
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
985
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (รายการโอนกลับ)
0
ภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มตัดบัญชี
1,047
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
0
(กำ�ไร) ขาดทุนจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์
286
การตัดจำ�หน่ายอุปกรณ์		
กำ�ไรจากการตีราคาที่ดิน
0
กำ�ไรจากการขายและเช่ากลับคืน
0
ขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน
54,437
สิทธิการเช่าตัดบัญชี		
551
เครื่องหมายการค้าตัดจ่าย
0
ค่าความนิยมตัดบัญชี		
0
รายได้อื่น		
0
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย		
0
เงินปันผลรับ		
0
ดอกเบี้ยจ่าย 		
142,660
กำ�ไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำ�เนินงานก่อนการ
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
476,690

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552

866,849 1,776,489

713,362 1,572,524 1,790,871

0
0
42,233
50,323
69
49
(56)
(547)
0
0
0
0
0
357
(4,210)
(30)
0
0
0 (21,090)
0
0
0
0
442
1,142
0
0
0
0
0
0
0
0
0 (993,382)
58,312
12,584

3,235
349,674
462
984
(75)
2,612
10
417
55
0
(61)
54,437
3,717
31,350
32,170
0
0
0
135,727

963,639

0
369,165
471
8,954
1,198
2,659
816
(2,426)
1,631
0
0
0
3,254
0
0
(19,464)
299
0
38,855

0
415,903
967
727
1,584
0
(415)
(667)
2,141462,
(20,740)
0
0
2,504
0
0
0
0
0
18,387

825,948 1,329,652 1,978,446 2,211,587
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บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 - 2552
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน (ต่อ)
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
(71,383)
55,637 (56,436) (117,360)
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
(926)
(1,897)
(1,446)
(597)
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินค้าคงเหลือ
(7,594) (30,243)
(8,483)
17,400
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในดอกเบี้ยค้างรับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
26,678
(7,304) (69,832)
15,892
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
(9,703) (10,501) (19,186) (9,517)
หนี้สินจากการดำ�เนินงานเพิ่ม (ลดลง)
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
(23,731)
3,444
(7,659) (2,031)
(เพิ่มขึ้น )ลดลงในเจ้าหนี้การค้า
90,188
(7,028)
13,148 125,150
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้อื่น
(2,519)
5,843
147 (2,268)
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
965
12,050
(4,100) (7,550)
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเงินมัดจำ�ถังแก๊ส
20,928
41,982
44,291
55,114
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
293
651
37
26
เงินสดรับจากการดำ�เนินงาน
499,886 1,047,273 716,429 1,403,911
จ่ายดอกเบี้ย		
(133,163) (42,675) (44,522) (136,029)
จ่ายภาษีเงินได้		
(29,225) (179,278) (238,310) (173,496)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
337,498 825,320 433,597 1,094,386
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33,731
(153)
(155,664)
(7,542)
8,554

(96,320)
273
21,017
(40,133)
( 27,865)

(8,004)
230
43,262
78,455
45,068
750
(3,059) (19,652)
95,627 103,528
2,405
(5,306)
2,032,671 2,226,564
(43,677) (33,494)
(389,473) (517,679)
1,599,521 1,675,391

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 - 2552
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552

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
00
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์เพื่อให้เช่า
(92)
0
0
(92)
0
0
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
919
10,397
2,441
1,019
3,611
4,380
จ่ายเงินมัดจำ�ค่าซื้อเงินลงทุน
0
0
0
0
0 (165,520)
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
(161,275) (,245,597) (378,943) (402,362) (,639,069) (959,736)
เงินสดจ่ายสำ�หรับต้นทุนเพื่อการกู้ยืม
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)
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บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 - 2552
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี		
0
0
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
(100,000)
0
จ่ายชำ�ระคืนเงินกู้ยืมกรรมการ
0
0
จ่ายชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
0
0
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
0
20,000
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน1,270,000 395,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(936,700) (798,500)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
0
600,000
จ่ายชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
(336,000) (1,432,500)
จ่ายชำ�ระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
0
0
เงินสดรับจากการออกหุ้น
0
280,000
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
0 1,874,482
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนคืน
0
0
จ่ายเงินปันผล		
0 (142,500)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
(102,700)
795,982
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
0
0
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
0
0
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
73,271
(34,032)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
135,606
208,877
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
208,877
174,845

80

รายงานประจำ�ปี 2552

0
0
0
(20,000)
0
825,000
(1,218,000)
600,000
(90,000)
0
0
0
(272,143)
(421,286)
(596,429)
0
0
136,373
174,845
311,218

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552

0
(2,106) (2,784)
(100,000)
0
0
0
(64)
0
0
0
0
0
0
0
600,000
0
0
(600,000) (600,000)
0
28,355
600,000 873,930
(426,439) (1,518,322) (115,468)
(23,707)
(3,797)
(158)
0
280,000
0
0 1,874,482
0
0
0 (272,144)
0 (142,500) (425,404)
(521,791)
487,693 57,971
0
0 (2,950)
0
0
767
165,422
194,612 593,563
377,494
542,916 737,528
542,916
737,528 1,331,091

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2550 - 2552
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
0.72
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
0.64
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
0.39
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
23.20
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
15.52
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
94.61
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
3.81
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)
14.11
ระยะเวลาชำ�ระหนี้เฉลี่ย (วัน)
25.52
วงจรเงินสด (วัน)		
(6.19)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำ�กำ�ไร
(Profitability Ratio)
อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%)		
อัตราส่วนกำ�ไรจากการดำ�เนินงาน (%)
5.50
อัตรากำ�ไรสุทธิ (%)		
1.84
อัตราตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
37.88
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
4.00
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
23.80
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
2.17
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
7.68
อัตราส่วนความสามารถในการชำ�ระดอกเบี้ย (เท่า)
3.96
อัตราส่วนความสามารถในการชำ�ระภาระผูกพัน (เท่า)
0.22
ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าหุ้นตามบัญชี		
0.64
กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น		
0.22

งบการเงินรวม
ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552

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

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

1.23
1.03
0.78
15.91
22.63
52.47
6.86
14.96
24.06
5.43

1.50
1.13
1.09
21.11
17.06
54.73
6.58
19.03
18.92
4.71

1.70
1.37
1.05
19.80
18.43
42.42
8.60
15.89
22.98
4.06

6.72
8.46
5.70
36.02

9.26
17.63
13.75
44.46

8.99
6.09
2.96
49.11

8.53
8.05
5.42
42.94

9.8082.1
9.51
6.45
27.94

14.02
47.49
2.46

27.04
72.84
1.97

7.76
28.49
2.62

15.84
39.22
2.92

14.33
34.05
2.22

0.72
19.21
0.22

0.59
24.53
0.23

4.84
11.07
1.15

0.90
54.53
0.46

0.99
52.25
1.56

3.23
0.66

4.16
1.64

1.48
0.66

4.31
1.15

5.20
1.37
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คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงิน
1.

ผลการดำ�เนินงาน
รายได้
		
รายได้ของบริษทั และบริษทั ย่อยส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขายซึง่ ประกอบด้วยธุรกิจค้าก๊าซLPGแอมโมเนีย
ผลิตภัณฑ์ปโิ ครเคมีอนื่ รายได้จากการจำ�หน่ายถังแก๊ส LPG ติดรถยนต์ และรายได้จากการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
เอทานอล คิดเป็นรายได้เฉลีย่ 3 ปี ย้อนหลังตัง้ แต่ปี 2550-2552 เท่ากับร้อยละ 95.97 ของรายได้รวม รองลงมา
ได้แก่รายได้จากธุรกิจขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวและผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมีอนื่ เฉลีย่ ร้อยละ3.28ของรายได้รวมรายได้
ค่าบริการและรายได้อนื่ เฉลีย่ ร้อยละ0.75ของรายได้รวมรายได้รวมของบริษทั และบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ จาก14,938.67
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
แอนไฮดรัส(“แอมโมเนีย”)(3)รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมีอนื่ (4)รายได้จากการจำ�หน่ายถังก๊าซ
LPG ติดรถยนต์ และ (5) รายได้จากการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เอทานอล
		

ตารางที่ 1 : รายได้จากการขายก๊าซ LPG แอมโมเนีย และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น ของงบการเงินรวม
ตั้งแต่ปี 2550-2552
(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2550 ร้อยละ ปี 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
รายได้จากการจำ�หน่ายถังก๊าซ LPG ติดรถยนต์
0.00 0.00
7.81 0.04
2.16 0.01
รายได้จากการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เอทานอล
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 ซึ่งถือเป็นรายได้หลักที่
สำ�คัญ ดังจะเห็นได้จากรายได้รวมในปี 2552 ร้อยละ 86.65 มาจากรายได้จากการขายก๊าซ LPG ซึง่ บริษทั
และ UGP ได้จ�ำ หน่ายก๊าซ LPG ให้แก่ตวั แทนค้าต่างของแต่ละบริษทั เพือ่ บรรจุถงั ก๊าซ LPG ขายให้กบั
ลูกค้า และจำ�หน่ายโดยตรงให้กบั ตัวแทนจำ�หน่าย โรงงานอุตสาหกรรม สถานีบริการก๊าซ LPG สำ�หรับ
รถยนต์ เป็นต้น
		

ตารางที่ 2 : โครงสร้างรายได้การจำ�หน่ายก๊าซ LPG ตามลักษณะประเภทลูกค้าและช่องทางจัดจำ�หน่ายปี
2550-2552
(หน่วย : ล้านบาท)
ลูกค้าที่นำ�ไปใช้งานในครัวเรือน
ลูกค้าที่นำ�ไปใช้เป็นเชื้อเพลิง
ลูกค้าที่นำ�ไปใช้งานด้านอุตสาหกรรม
ลูกค้าต่างประเทศ
รวม
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ปี 2550
7,721.83
3,812.30
1,416.35
0.00
12,950.48

ร้อยละ
59.63
29.44
10.94
0.00
100.00

ปี 2551 ร้อยละ ปี 2552
9,292.14 52.86 9,152.96
6,343.83 36.09 5,314.00
1,943.85 11.06 1,806.09
0.00 0.00 585.51
17,579.82 100.00 16,858.55

ร้อยละ
54.29
31.52
10.71
3.47
100.00

ยอดขายก๊าซLPGมีการปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ มากจาก12,950.48ล้านบาทในป2550เพิม่ ขึน้ เป็น17,579.82
ล้านบาทในปี 2551เนือ่ งจากความต้องการใช้กา๊ ซ LPGเพิม่ สูงขึน้ ในทุกกลุม่ อันเป็นผลสืบเนือ่ งมาจากการ
ปรับตัวเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งของราคาน้�ำ มันเชือ้ เพลิงส่งผลทำ�ให้ผบู้ ริโภคหันมาใช้กา๊ ซLPGเพือ่ เป็นเชือ้ เพลิงใน
รถยนต์เพิม่ ขึน้ จาก266.07ล้านกิโลกรัมในปี2550เพิม่ ขึน้ เป็น389.07ล้านกิโลกรัมในปี2551เพือ่ ใช้เป็นส่วนหนึง่
ในการผลิตเพิม่ ขึน้ จาก98.24ล้านกิโลกรัมปี2550เป็น122.87ล้านกิโลกรัมในปี2551เพือ่ นำ�ไปใช้ในครัวเรือน
เพิม่ ขึน้ จาก567.64ล้านกิโลกรัมในปี2550 เป็น 628.42ล้านกิโลกรัมในปี2551นอกจากนีก้ ารปรับตัวเพิม่ ขึน้
ของยอดขายมีสาเหตุมาจากการปรับขึน้ ราคาขายเฉลีย่ ต่อกิโลกรัมจาก13.90บาทในปี 2550เป็น 15.42บาท
ในปี 2551 สำ�หรับในปี 2552 มีการปรับตัวลดลงจาก 17,579.82 ล้านบาท ในปี 2551 เป็น 16,858.55 ล้านบาท
ในปี 2552 สาเหตุ เ นื่ อ งมาจากราคาน้ำ � มั น มี ก ารปรั บ ตั ว ลดลงอย่ า งมาก ต่ อ เนื่ อ งมาถึ ง ปี 2552
ส่งผลให้อัตราการเติบโตของการใช้ LPG ในรถยนต์ชะลอตัวลง
รายได้จากการขายแอมโมเนียแอนไฮดรัส (แอมโมเนีย)
รายได้จากการขายแอมโมเนียมาจากผลการดำ�เนินงานของ UGP โดย UGP จะนำ�เข้าแอมโมเนียจาก
ต่างประเทศเพือ่ จำ�หน่ายให้กบั ลูกค้าประเภทโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทีใ่ ช้แอมโมเนียเป็นวัตถุดบิ เช่น
โรงงานผลิตผงชูรส อุตสาหกรรมยาง เป็นต้น
UGPมีรายได้จากการจำ�หน่ายแอมโมเนียเท่ากับ998.24ล้านบาทในปี2550ปรับเพิม่ สูงขึน้ เป็น1,414.67
ล้านบาทในปี2551มาจากปริมาณขายทีเ่ พิม่ สูงขึน้ โดยเฉพาะในลูกค้ากลุม่ ผูผ้ ลิตผงชูรสและมาจากการปรับ
ขึน้ ของราคาขายต่อหน่วยทีป่ รับขึน้ ตามต้นทุนขายทีส่ งู ขึน้ สำ�หรับในปี2552มีรายได้อยูท่ 1,320.84
ี่
ล้านบาท
ปรับตัวลดลงอันเนือ่ งมาจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมทีต่ อ่ เนือ่ งมาจากปี2551จนถึงช่วง6เดือนแรกของปี2552
ซึง่ ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมเกิดการชะลอตัวส่งผลต่อปริมาณการใช้แอมโมเนียเพราะแอมโมเนียมีการใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักแต่ส�ำ หรับช่วง6เดือนหลังของปี2552นัน้ ปริมาณขายเริม่ ปรับตัวสูงขึน้ มาได้จาก
55.88 ล้านกิโลกรัมในปี 2551 เพิ่มขึ้นเป็น 62.78 ล้านกิโลกรัมในปี 2552
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมีอนื่ ได้แก่บิวเทนโพรเพนโพรเพลแลนท์น้�ำ มันดีเซลถ่านหิน
เป็นต้นซึง่ อยูภ่ ายใต้การดำ�เนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อยรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมีอนื่ ในปี
2550-2552 เฉลีย่ คิดเป็นเพียงร้อยละ 2.29 เมือ่ เทียบกับรายได้รวม โดยมีคา่ เท่ากับ 348.45 ล้านบาท ในปี
2550 เพิ่มขึ้นเป็น 406.18 ล้านบาท ในปี 2551 และเท่ากับ 445.15 ล้านบาทในปี 2552
รายได้จากการจำ�หน่ายถังก๊าซ LPG ติดรถยนต์
รายได้จากการจำ�หน่ายถังก๊าซLPGติดรถยนต์ซงึ่ ดำ�เนินงานโดยSQSซึง่ เป็นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ได้ตงั้ ขึน้
มาในช่วงกลางปี 2551 มีรายได้จากการจำ�หน่ายถังก๊าซ LPG ติดรถยนต์เท่ากับ 7.81 ล้านบาท ในปี 2551
แต่ในปี 2552 ลดลงเท่ากับ 2.16 ล้านบาท สาเหตุเนือ่ งมาจากในช่วงปลายปี 2551 ราคาน้ำ�มันมีการปรับตัว
ลดลงอย่างมาก ต่อเนือ่ งมาถึงปี 2552 ส่งผลให้อตั ราการเติบโตของการใช้ LPG ในรถยนต์ชะลอตัวลง
รายได้จากการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เอทานอล
รายได้จากการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เอทานอล ซึง่ ดำ�เนินงานโดย SEEC ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ได้
เข้าไปซือ้ หุน้ สามัญในสัดส่วนร้อยละ70ในช่วงไตรมาสที่4ของปี2551ซึง่ เป็นโรงงานผลิตเอทานอล95%
ทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเป็นโรงงานทีส่ ร้างขึน้ ใหม่ทำ�ให้ในช่วงปลายปี2551ยังไม่มรี ายได้ในส่วนนี้
เพราะอยูใ่ นช่วงของการทดสอบกระบวนการผลิตและเริม่ ทำ�การผลิตเพือ่ จำ�หน่ายจริงในเดือนมีนาคมของปี
รายงานประจำ�ปี 2552
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2552และเริม่ มีรายได้เข้ามาในส่วนของผลิตภัณฑ์เอทานอลตัง้ แต่ไตรมาสที2่ ของปี2552และมีรายได้เท่ากับ
43.20 ล้านบาทในปี 2552
(2)  รายได้ค่าขนส่ง
รายได้คา่ ขนส่งมาจากการดำ�เนินงานของ 2 กลุม่ คือ 1) บริษทั ย่อยของ UGP จำ�นวน 5 บริษทั ได้แก่
CGT UMR UGT UGI และ UGC และ 2) LCR และ LMR ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของ LCR ทัง้ นีธ้ รุ กิจขนส่งของ
กลุม่ บริษทั ดังกล่าวให้บริการขนส่งทัง้ บริษทั และ UGP และลูกค้าภายนอก ซึง่ รายได้คา่ ขนส่งตามงบ
การเงินรวมแสดงเฉพาะรายได้คา่ ขนส่งทีเ่ กิดจากการให้บริการแก่ลกู ค้าภายนอกเท่านัน้ โดยรายได้คา่ ขนส่งให้
แก่ลกู ค้าภายนอกมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ จาก 529.98 ล้านบาท ในปี 2550 เป็นเท่ากับ 613.17 ล้านบาท ปี 2551
และเท่ากับ629.98ล้านบาทในปี2552โดยแบ่งออกเป็นรายได้คา่ ขนส่งทางรถยนต์และรายได้คา่ ขนส่งทางเรือ
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 3 : รายได้การขนส่งทางรถยนต์และทางเรือแก่ลูกค้าภายนอกกลุ่ม ปี 2550-2552
(หน่วย: ล้านบาท)
ลูกค้าภายนอกกลุ่ม
รายได้การขนส่งทางรถยนต์
รายได้ค่าขนส่งทางเรือ
รวมรายได้ค่าขนส่ง

ปี 2550
จำ�นวน ร้อยละ

ปี 2551
จำ�นวน ร้อยละ

ปี 2552
จำ�นวน ร้อยละ

402.50 75.95
127.48 24.05
529.98 100.00

522.53 85.22
90.64 14.78
613.17 100.00

498.44 79.12
131.54 20.88
629.98 100.00

รายได้คา่ ขนส่งทางรถยนต์มาจากการดำ�เนินงานของLCRและCGTซึง่ ให้บริการทัง้ ขนส่งก๊าซLPG
และน้�ำ มัน เท่ากับ 402.50 ล้านบาท ในปี 2550 เพิม่ ขึน้ เป็น 522.53 ล้านบาท ในปี 2551 และเท่ากับ 498.44
ล้านบาทในปี2552ทัง้ นีก้ ารลดลงของรายได้จากการขนส่งทางรถยนต์ลดลงเนือ่ งมาจากปริมาณการขนส่งลดลง
จากปริมาณความต้องการใช้ LPG เกิดการชะลอตัวลงในภาครถยนต์ และภาคอุตสาหกรรม
รายได้คา่ ขนส่งทางเรือมาจากการดำ�เนินงานของ 5 บริษทั ได้แก่ LMR UMR UGT UGI และ UGC
แบ่งออกเป็นรายได้จากการขนส่งก๊าซLPGและรายได้จากการขนส่งน้�ำ มันโดยให้บริการขนส่งทัง้ ภายในและ
ต่างประเทศรายได้คา่ ขนส่งทางเรือเท่ากับ 127.48 ล้านบาท ในปี 2550 ลดลงเหลือ 90.64 ล้านบาท ในปี 2551
และเท่ากับ 131.54 ล้านบาท ในปี 2552 ทัง้ นีก้ ารลดลงของรายได้คา่ ขนส่งทางเรือปี 2551 ลดลงเหลือ 90.64
ล้านบาทเนือ่ งจากรายได้โดยรวมจากการขายก๊าซLPGแอมโมเนียและผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมีอนื่ ของบริษทั และ
UGPในปี2551เพิม่ สูงขึน้ ทำ�ให้การให้บริการขนส่งทางเรือส่วนใหญ่เป็นการให้บริการแก่บริษทั ภายในกลุม่
ประกอบกับมีเรืออีก2ลำ�ทีจ่ อดรอซ่อมบำ�รุง ส่งผลทำ�ให้ความสามารถในการรับงานลดลงและเป็นเหตุให้
รายได้จากการให้บริการขนส่งทางเรือแก่บุคคลภายนอกลดลงเมื่อเทียบจากปีก่อน
สำ�หรับในปี2552รายได้คา่ ขนส่งทางเรือเพิม่ ขึน้ เท่ากับ131.54ล้านบาทเนือ่ งจากมีการซือ้ เรือเพิม่ ขึน้
จำ�นวน 2 ลำ� เพื่อใช้ในการขนส่งระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
(3)  รายได้ค่าบริการ
รายได้คา่ บริการเท่ากับ 59.28 ล้านบาท ในปี 2550 มีรายได้จากการให้บริการเช่าเรือแก่ผเู้ ช่าเพือ่ ใช้
เก็บสินค้าจำ�นวน30.12ล้านบาทเพิม่ เข้ามาในส่วนนี้ส่วนรายได้บริการอืน่ ๆมีจ�ำ นวนใกล้เคียงกันเมือ่ เทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี 2551 สำ�หรับปี 2551 รายได้คา่ บริการลดลงเหลือ 35.93 ล้านบาท เนือ่ งจากบริษทั
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ไม่มรี ายได้จากการให้เช่าเรือเพือ่ ใช้เก็บสินค้าเช่นเดียวกับปี 2550 และในปี 2552 มีรายได้คา่ บริการเท่ากับ
33.44 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้คา่ ผ่านท่า 19.89 ล้านบาท รายได้คา่ SERVICE CHARGE 7.29 ล้านบาท
รายได้คา่ ทดสอบถังเก็บแอมโมเนีย0.95ล้านบาทรายได้จากการซ่อมถัง0.84ล้านบาทและรายได้อนื่ ๆ4.47
ล้านบาท
(4)  รายได้อื่น
รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ยรับ รายได้ค่าเช่า กำ�ไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้กำ�ไรจากการขายทรัพย์สนิ และรายได้คา่ สาธารณูปโภคจากลูกค้าทีเ่ ช่าโรงอัดบรรจุของบริษทั
ซึง่ มีจ�ำ นวนเท่ากับ 52.22 ล้านบาท ในปี 2550 เพิม่ ขึน้ เป็น 105.88 ล้านบาท ในปี 2551 สาเหตุหลักมาจาก
การเพิม่ ขึน้ ของรายได้ดอกเบีย้ รับของบริษทั จาก 2.01 ล้านบาท ในปี 2550 เป็น 19.19 ล้านบาท ในปี 2551
เนือ่ งจากบริษทั ได้รบั ชำ�ระเงินค่าหุน้ ทีอ่ อกใหม่เสนอต่อประชาชนจำ�นวน280ล้านหุน้ หรือคิดเป็นจำ�นวนเงินรวม
2,240ล้านบาทในเดือนพฤษภาคม2551ซึง่ ภายหลังการรับชำ�ระเงินค่าหุน้ ในช่วงแรกบริษทั ได้จดั สรรเงิน
บางส่วนไปชำ�ระคืนหนีเ้ งินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนทีเ่ หลือยังไม่ได้รบั การจัดสรรตามแผนทีว่ าง
ไว้ในทันทีดังนัน้ บริษทั จึงได้น�ำ เงินทีไ่ ด้รบั ชำ�ระค่าหุน้ บางส่วนไปลงทุนในพันธบัตรตัว๋ สัญญาใช้เงินเพือ่ ให้การ
บริหารเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นเหตุให้ดอกเบีย้ รับเพิม่ สูงขึน้ ในปี2551อีกทัง้ ในช่วงกลางปี2551
SQSได้รบั โอนเครือ่ งจักรทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการผลิตถังก๊าซLPGโดยไม่คดิ มูลค่าจากบริษทั ถังเหล็กสากลจำ�กัด
ซึง่ ได้มกี ารรับรูเ้ ป็นรายได้ของ SQS จำ�นวน 18.72 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษทั และบริษทั ย่อยมีก�ำ ไรจาก
อัตราแลกเปลีย่ นเพิม่ ขึน้ 6.37ล้านบาทรายได้คา่ เช่าของบริษทั และบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ 3.61ล้านบาทและอืน่ ๆ
สำ�หรับปี 2552 รายได้อนื่ ๆ ประกอบด้วย รายได้คา่ เช่า รายได้จากดอกเบีย้ กำ�ไร (ขาดทุน) จากการ
จำ�หน่ายสินทรัพย์เพิม่ ขึน้ เป็น 121.98 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ 16.09 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายของบริษทั และบริษทั ย่อย สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ ต้นทุนจากการขาย
และต้นทุนค่าขนส่ง เพิม่ ขึน้ จาก 13,566.46 ล้านบาท เป็น 18,058.68 ล้านบาท และลดลงเท่ากับ 17,620.80
ล้านบาท ในปี 2550-2552

(1)  ต้นทุนจากการขาย
ต้นทุนจากการขายตามงบการเงินรวมประกอบด้วย ต้นทุนขายก๊าซ LPG ต้นทุนขายแอมโมเนีย
ต้นทุนขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น
ต้นทุนขายก๊าซLPGและแอมโมเนียของบริษทั และบริษทั ย่อยสูงขึน้ จาก12,940.54ล้านบาทในปี2550
เพิม่ ขึน้ เป็น17,329.18ล้านบาทในปี2551และลดลงเท่ากับ16,320.36ล้านบาทในปี2552สาเหตุทเี่ พิม่ ขึน้ ในปี
2551มาจากการเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนก๊าซLPGตามปริมาณการขายทีเ่ พิม่ สูงขึน้ คือจาก931.95ล้านกิโลกรัมในปี
2550 เป็น 1,140.36 ล้านกิโลกรัมในปี 2551 นอกจากนีห้ ากพิจารณาต้นทุนขายรวมเฉลีย่ ต่อกิโลกรัมของ
บริษทั และ UGP พบว่าเพิม่ ขึน้ จาก 13.20 บาท ต่อกิโลกรัมในปี 2550 เป็น 14.20 บาท ต่อกิโลกรัมในปี 2551
ทัง้ นีเ้ ป็นผลมาจากต้นทุนการขนส่งก๊าซLPGเข้าคลังหรือระหว่างคลังเพิม่ สูงขึน้ ตามต้นทุนน้�ำ มันทีป่ รับตัวสูง
ขึน้ สำ�หรับปี 2552 สาเหตุทลี่ ดลงมาจากการลดลงของต้นทุนก๊าซ LPG ตามปริมาณการขายทีล่ ดลง คือ จาก
1,140.36 ล้านกิโลกรัมในปี 2551 เป็น 1,081.61 ล้านกิโลกรัมในปี 2552
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมีอนื่ เท่ากับ 268.83 ล้านบาทในปี 2550 เพิม่ ขึน้ เป็น 315.82 ล้านบาทในปี
รายงานประจำ�ปี 2552
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2551 และเท่ากับ 319.97 ล้านบาทในปี 2552 สำ�หรับต้นทุนขายถังก๊าซ LPG ติดรถยนต์ของปี 2552 เท่ากับ
1.80 ล้านบาท สำ�หรับต้นทุนขายผลิตภัณฑ์เอทานอลของปี 2552 เท่ากับ 53.82 ล้านบาท
(2)  ต้นทุนขายจากธุรกิจขนส่ง
ต้นทุนขายจากธุรกิจขนส่งของ LCR CGT LMR UMR UGT UGI และ UGC ให้แก่ลูกค้าภายในกลุ่ม
(บริษัท และ UGP) และลูกค้าภายนอกประกอบด้วยค่าน้�ำ มันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าซ่อมแซมบำ�รุงรักษารถและเรือค่าเสือ่ มราคาค่าสาธารณูปโภคและอืน่ ๆต้นทุนขายจากธุรกิจขนส่งสามารถ
แบ่งเป็นต้นทุนขายค่าขนส่งทางรถยนต์ และต้นทุนค่าขนส่งทางเรือ
ต้นทุนขายจากธุรกิจขนส่งเท่ากับ 352.46 ล้านบาท ในปี 2550 เท่ากับ 410.08 ล้านบาท ในปี 2551 และเท่ากับ
378.59ล้านบาทในปี2552สาเหตุหลักในปี2552ทีล่ ดลงมาจากการปรับตัวลดลงของต้นทุนน้�ำ มันเชือ้ เพลิง
และปริมาณการใช้น�้ำ มันที่ลดลงตามปริมาณการขนส่งที่ลดลง
ต้นทุนการขนส่งทางรถยนต์
ต้นทุนการขนส่งทางรถยนต์เท่ากับ 264.73 ล้านบาทในปี 2550 เพิม่ ขึน้ เป็น 361.53 ล้านบาท ในปี
2551และลดลงเป็น286.29ล้านบาทในปี2552ตามปริมาณการขนส่งทีล่ ดลงอย่างไรก็ตามสัดส่วนต้นทุนค่า
ขนส่งทางรถยนต์ตอ่ รายได้จากการขนส่งทางรถยนต์ส�ำ หรับปี2550เท่ากับ65.77เพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ69.19
ในปี 2551 และลดลงเหลือร้อยละ 57.44 ในปี 2552 สาเหตุหลักมาจากต้นทุนค่าขนส่งลดลงตามทิศทาง
การลดลงของน้�ำ มันเชือ้ เพลิง และแปรผันไปตามปริมาณการขนส่งทีล่ ดลงจากการใช้ LPG ทีช่ ะลอตัวลง
ต้นทุนขนส่งทางเรือ
ต้นทุนขนส่งทางเรือเท่ากับ 87.73 ล้านบาท ในปี 2550 ลดลงเหลือ 48.55 ล้านบาท ในปี
2551 และเพิ่มขึ้นเท่ากับ 92.30 ล้านบาท ในปี 2552 ทั้งนี้การลดลงของต้นทุนขนส่งทางเรือในปี
2551 ต้นทุนขนส่งทางเรือยังลดลง ถึงแม้ว่าปริมาณการขนส่งทั้งภายในกลุ่มและนอกกลุ่มในปี 2551
เพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับปี 2550 แต่การเพิม่ ขึน้ ของปริมาณการขนส่งดังกล่าวทำ�ให้ตน้ ทุนคงทีต่ อ่ หน่วยลดลง
แต่เนือ่ งจากการให้บริการขนส่งในปี2551ส่วนใหญ่เป็นการให้บริการภายในกลุม่ บริษทั SGPจึงทำ�ให้ปริมาณ
การขนส่งแก่ลกู ค้าภายนอกลดลง และส่งผลต่อเนือ่ งทำ�ให้ตน้ ทุนขนส่งให้แก่ลกู ค้าภายนอกกลุม่ โดยรวมลดลง
อย่างมากในปี 2551 สำ�หรับปี 2552 การเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนขนส่งทางเรือสาเหตุหลักมาจากการทีซ่ อื้ เรือ
เพิม่ จำ�นวน 2 ลำ� ทำ�ให้คา่ ใช้จา่ ยในการซ่อมบำ�รุงรักษาเรือจาก 3.99 ล้านบาท ในปี 2551 เพิม่ ขึน้ เป็น 13.11
ล้านบาทในปี2552ค่าใช้จา่ ยพนักงานเพิม่ ขึน้ จาก10.66ล้านบาทในปี2551เพิม่ ขึน้ เป็น17.25ล้านบาทในปี
2552ค่าเสือ่ มราคาจาก5.57ล้านบาทในปี2551เพิม่ ขึน้ เป็น9.59ล้านบาทในปี2552และต้นทุนค่าน้�ำ มันจาก
20.08 ล้านบาทในปี 2551 เพิม่ ขึน้ เป็น 38.67 ล้านบาทในปี 2552 จากการซือ้ เรือเพือ่ ขนส่งระหว่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารและค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั และบริษทั ย่อยประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าเสื่อมราคา ค่าเช่า เครื่องหมายการค้าตัดจ่าย สิทธิการเช่าตัดจ่าย
ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าสาธารณูปโภคอืน่ ๆโดยค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้
จาก 468.68 ล้านบาท ในปี 2550 เป็น 472.97ล้านบาท ในปี 2551 ซึง่ สาเหตุหลักๆ มาจากการเพิม่ ขึน้ ของ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าสาธารณูปโภค และอื่น ๆ
ในปี 2552 ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารและค่าตอบแทนกรรมการเพิม่ ขึน้ เป็น 498.79 ล้านบาท
หรือเพิม่ ขึน้ 25.82 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น สาเหตุหลักเนือ่ งจากมีคา่ ใช้จา่ ยเกีย่ วกับ
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การตลาด ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ค่าบริการวิชาชีพ และค่าบริจาคการกุศลสาธารณะเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตามหากพิจารณาสัดส่วนค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารและค่าตอบแทนกรรมการของ
บริษทั และบริษทั ย่อยต่อรายได้รวมพบว่ามีสดั ส่วนลดลงต่อเนือ่ งจากร้อยละ 3.14 ร้อยละ 2.35 ในปี 2550-2551
และเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.56 ในปี 2552 ตามลำ�ดับ เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายใช้ทรัพยากร
ทีม่ อี ยูอ่ ย่างประหยัดและก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดมีผลทำ�ให้คา่ ใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงานค่าสาธารณูปโภค
มีอตั ราการเพิม่ ขึน้ ไม่เท่ากับอัตราการขยายตัวทีเ่ พิม่ ขึน้ ของยอดขาย ประกอบกับในปี 2552 บริษทั และ
บริษัทย่อยได้บริจาคการกุศลให้กับองค์กรและหน่วยงานสาธารณะเพิ่มขึ้น
ดอกเบี้ยจ่าย และค่าธรรมเนียมธนาคาร
ดอกเบีย้ จ่ายเท่ากับ 135.73 ล้านบาท ในปี 2550 ลดลงเหลือ 38.86 ล้านบาท ในปี 2551 เนือ่ งจากเงินต้น
ของเงินกูย้ มื ลดลงซึง่ บริษทั ได้น�ำ เงินจากการออกและเสนอขายหุน้ สามัญให้แก่ประชาชนทัว่ ไปส่วนหนึง่ ไป
จ่ายชำ�ระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวของบริษทั ทัง้ จำ�นวนเมือ่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2551 จึงทำ�ให้ชว่ งครึง่ ปีหลัง
2551บริษทั ไม่มภี าระดอกเบีย้ จ่ายจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินประกอบกับในปี2551ได้มกี ารจัด
ประเภทรายการใหม่โดยนำ�ค่าธรรมเนียมธนาคารเท่ากับ23.34ล้านบาทมารวมกับดอกเบีย้ จ่ายซึง่ ถือเป็นต้นทุน
ทางการเงินเพือ่ ให้เป็นไปตามมาตราฐานบัญชีใหม่ สำ�หรับปี 2552 ดอกเบีย้ จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร
ลดลงเหลือ43.63ล้านบาทสาเหตุหลักมาจากบริษทั ได้ท�ำ สัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ กับธนาคารพาณิชย์
เพือ่ ซือ้ อัตราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ4.95ต่อปีและดอกเบีย้ จ่ายบางส่วนถูกนำ�ไปบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานและกำ�ไรสุทธิ
บริษทั มีก�ำ ไรขัน้ ต้นรวมเท่ากับ1,260.70ล้านบาทในปี2550เพิม่ ขึน้ เป็น1,962.98ล้านบาทในปี2551
และเท่ากับ 2,177.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำ�ไรขัน้ ต้นร้อยละ 8.50 ร้อยละ 9.80 และร้อยละ 11.28 ในปี
2550 - 2552 ตามลำ�ดับ
เมือ่ นำ�กำ�ไรขัน้ ต้นบวกด้วยรายได้คา่ บริการและรายได้อนื่ แล้วนำ�มาหักค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
จะได้ก�ำ ไรจากการดำ�เนินงานซึง่ มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ จาก 903.53 ล้านบาทในปี 2550 เป็น 1,634.72 ล้านบาท
ในปี 2551 และ 1,834.50 ล้านบาท ในปี 2552 หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 6.05
เป็นร้อยละ 8.11 และร้อยละ 9.42 ในปี 2551-2552 ตามลำ�ดับ
แต่เมื่อพิจารณากำ�ไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนรายการพิเศษพบว่ามีจำ�นวนลดลงเหลือเท่ากับ 496.86
ล้านบาทในปี 2550 เท่ากับ 1,092.53 ล้านบาท ในปี 2551 และเท่ากับ 1,230.16 ล้านบาท ในปี 2552 หรือ
คิดเป็นกำ�ไรสุทธิกอ่ นรายการพิเศษต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 3.33 ร้อยละ 5.42 และร้อยละ 6.32 ในปี
2550-2552ตามลำ�ดับซึง่ สาเหตุหลักในปี2550-2551มาจากภาระต้นทุนทางการเงินทีเ่ กิดจากบริษทั ได้กยู้ มื เงิน
จากสถาบันการเงินและพรหม เมือ่ ปี 2547 เพือ่ ลงทุนใน UGP รวม 1,700 ล้านบาท และกูเ้ งินจากสถาบัน
การเงินเพิม่ เติมอีก800ล้านบาทในปี2548เพือ่ ซือ้ สินทรัพย์ในการดำ�เนินงานหลักของSGIส่งผลให้บริษทั
มีภาระดอกเบีย้ จ่ายเป็นจำ�นวนมาก สำ�หรับปี 2551 ภาระต้นทุนทางการเงินลดลงอย่างรวดเร็วจาก 62.20
ล้านบาท ในปี 2551 เหลือ 43.63 ล้านบาท ในปี 2552 เนือ่ งจากบริษทั ได้ช�ำ ระคืนหนีเ้ งินกูย้ มื ระยะยาวให้
แก่สถาบันการเงินทัง้ จำ�นวนในเดือนพฤษภาคม2551จึงมีผลทำ�ให้ภาระดอกเบีย้ จ่ายลดลงอย่างมากแต่อย่างไร
ก็ตามเนือ่ งจากผลกำ�ไรจากการดำ�เนินงานในปี 2552 เพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับปี 2551 จึงมีผลทำ�ให้บริษทั ต้อง
จ่ายภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลเพิม่ ขึน้ จาก479.99ล้านบาทเป็น560.71ล้านบาทจึงมีผลทำ�ให้ก�ำ ไรสุทธิในปี2552
เท่ากับ 1,230.16 ล้านบาท
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2.

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์รวมของบริษทั และบริษทั ย่อยมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ในช่วง3ปีทผี่ า่ นมาเท่ากับ5,790.95ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เท่ากับ 7,999.47 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และเท่ากับ 9,505.76
ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ทัง้ นี้ สินทรัพย์รวมส่วนใหญ่ประกอบด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนถึง
ร้อยละ68-72ของสินทรัพย์ทงั้ หมดเนือ่ งจากธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวและธุรกิจขนส่งเป็นธุรกิจทีต่ อ้ ง
ใช้เงินลงทุนสูงเพือ่ ลงทุนในคลังเก็บก๊าซLPGโรงบรรจุกา๊ ซLPGสถานีบริการก๊าซLPGรวมถึงยานพาหนะ
เป็นต้น และส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 28-32 ของสินทรัพย์ทั้งหมด เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้
สินทรัพย์หมุนเวียน
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - สุทธิ
ลูกหนีก้ ารค้าและตัว๋ เงินรับสุทธิเท่ากับ 968.54 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เท่ากับ 925.85
ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และเท่ากับ 1,021.01 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ตารางที่ 4 : ลูกหนี้การค้าสุทธิแยกตามอายุ ตามงบการเงินรวม
		
		
ภายในกำ�หนดชำ�ระ
หนี้ค้างชำ�ระ :
 	 - น้อยกว่า 3 เดือน
- มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน
- มากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน
- 12 เดือนขึ้นไป
รวมลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ประมาณการค่าลดหนี้
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ตั๋วเงินรับ - สุทธิ
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - สุทธิ

(หน่วย: พันบาท)

ณ 31 ธ.ค. 50
จำ�นวน ร้อยละ
736,921 85.15

งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 51
จำ�นวน
ร้อยละ
735,230 89.39

65,716
7.59
23,465
2.71
3,768
0.44
35,614
4.11
865,484 100.00
(33,569) (3.88)
(18,014) (2.08)
813,901 94.04
154,636
968,537 94.04

26,066
3.17
170
0.02
2,147
0.26
58,925
7.16
822,538 100.00
(42,523) (5.17)
(16,751) (2.04)
763,264 92.79
162,587
925,851 92.79

ณ 31 ธ.ค. 52
จำ�นวน ร้อยละ
835,366 88.28
48,199
5,633
196
56,893
946,287
(41,143)
(16,751)
888,393
132,612
1,021,005

5.09
0.60
0.02
6.01
100.00
(4.35)
(1.77)
93.88
93.88

จากตารางข้างต้นพบว่าลูกหนีก้ ารค้าและตัว๋ เงินรับของบริษทั และบริษทั ย่อยในปี2552ร้อยละ88.28
เป็นลูกหนีภ้ ายในกำ�หนดชำ�ระ ส่วนทีเ่ หลือแบ่งเป็นลูกหนีอ้ ายุนอ้ ยกว่า 3 เดือน เฉลีย่ ร้อยละ 5.09 อายุ 3 - 6
เดือน เฉลี่ยร้อยละ 0.60 อายุ 6 -12 เดือน คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 0.02 และ มากกว่า 12 เดือน เฉลี่ยร้อยละ
6.01 ของลูกหนีก้ ารค้ารวม ทัง้ นีส้ �ำ หรับลูกหนีท้ มี่ อี ายุเกินกว่า 12 เดือน บริษทั และบริษทั ย่อยได้ตงั้ สำ�รอง
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญแล้วทัง้ จำ�นวนโดยแบ่งเป็นค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญสำ�หรับลูกค้าทัว่ ไป41.14ล้านบาท
และประมาณการค่าลดหนี16.75
้ ล้านบาทบริษทั และบริษทั ย่อยได้มกี ารเจรจาและคาดว่าจะเรียกเก็บเงินได้
ทัง้ นีบ้ ริษทั และบริษทั ย่อยมีนโยบายการตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญจากลูกหนีท้ คี่ าดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ดงั นี้
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บริษทั มีนโยบายตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญจากยอดลูกหนีก้ ารค้าณวันสิน้ งวดโดยพิจารณาจากประสบการณ์
ในการเก็บหนีแ้ ละพิจารณาจากฐานะปัจจุบนั ของลูกหนีแต่
้ ละรายทีเ่ รียกเก็บเงินไม่ได้เกินกว่า1ปีขึน้ ไปโดย
บริษัทจะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำ�นวน
ประมาณการลดหนี้จ�ำ นวน 18.01 ล้านบาท ในปี 2550 เป็นการตั้งสำ�รองเพิ่มเติมจากค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญเนือ่ งจากลูกหนีเ้ หล่าหนีถ้ กู จัดอยูใ่ นกลุม่ ทีม่ อี ายุคา้ งชำ�ระไม่เกิน12เดือนทัง้ นีส้ าเหตุการประมาณ
การลดหนีด้ งั กล่าวมีสาเหตุมาจากในอดีตUGPมีการออกใบแจ้งหนีเ้ พือ่ เรียกเก็บจากลูกหนีก้ ารค้าสูงเกินไป
เนือ่ งจากผูบ้ ริหารเดิมของUGPก่อนทีบ่ ริษทั จะซือ้ มาได้มนี โยบายปรับเพิม่ ราคาขายก๊าซLPGสำ�หรับถังก๊าซ
LPGขนาด4กิโลกรัมให้กบั ลูกค้ากลุม่ ทีเ่ ป็นโรงบรรจุกา๊ ซLPGในขณะทีล่ กู ค้ากลุม่ ดังกล่าวไม่ยอมรับเงือ่ นไข
การปรับราคาดังกล่าวและปัจจุบนั กลุม่ ลูกค้าดังกล่าวยังไม่จา่ ยชำ�ระหนีเ้ ฉพาะส่วนของราคาสินค้าทีป่ รับเพิม่
ขึน้ และยังคงมีรายการค้ากับUGPตามปกติอย่างไรก็ตามผูบ้ ริหารของUGPชุดปัจจุบนั ได้ตดั สินใจให้UGP
ลดหนีค้ า่ สินค้าทีเ่ พิม่ ขึน้ ให้กลุม่ ลูกค้าดังกล่าวโดยในปี2551และปี2552ประมาณการลดหนีถ้ กู จัดอยูใ่ นกลุม่
ทีค่ า้ งชำ�ระนานเกิน 12 เดือน และมีจ�ำ นวนลดลงเล็กน้อยเหลือ 16.75 ล้านบาท เนือ่ งจาก UGP สามารถจับ
คูอ่ า้ งอิงเลขทีใ่ บกำ�กับภาษีเพือ่ ออกใบลดหนีใ้ ห้ถกู ต้องตามประมวลรัษฎากรได้บางส่วนและส่วนทีเ่ หลือUGP
ยังคงบันทึกมูลค่าลดหนี้ที่คาดว่าจะให้ลูกหนี้การค้าดังกล่าวในบัญชีประมาณการการลดหนี้
เมือ่ พิจารณาระยะเวลาในการเก็บหนีเ้ ฉลีย่ ของบริษทั และบริษทั ย่อยในช่วงปี2550-2552ทีผ่ า่ นมาจะ
พบว่ามีระยะเวลาในการเรียกเก็บหนีเ้ ฉลีย่ ลดลงจาก23วันในปี2550เหลือ17วันในปี2551ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากตัง้ แต่
ปี2550เป็นต้นมาบริษทั และบริษทั ย่อยมีนโยบายในการบริหารลูกหนีใ้ ห้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ โดยพยายาม
เรียกเก็บเงินจากลูกหนีบ้ างรายทีเ่ คยได้เงือ่ นไขการชำ�ระเงินค่อนข้างนานให้เร็วขึน้ เช่นลูกหนีก้ ารค้าประเภท
อุตสาหกรรม ตัวแทนค้าต่าง เป็นต้น สำ�หรับปี 2552 ระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 18 วัน
สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือของบริษทั และบริษทั ย่อยในปี 2551 ส่วนใหญ่เป็นสินค้าสำ�เร็จรูป ได้แก่ ก๊าซ LPG และ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น ร้อยละ 29.06 และแอมโมเนียร้อยละ 25.76 ผลิตภัณฑ์น�้ำ มันร้อยละ 4.01
สินค้าสำ�เร็จรูปร้อยละ7.34วัสดุอะไหล่และอืน่ ๆร้อยละ5.56วัตถุดบิ คงเหลือร้อยละ4.16และสินค้าระหว่าง
ทางส่วนใหญ่เป็นก๊าซLPGแอมโมเนียและผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมีอนื่ ร้อยละ21.96และงานระหว่างผลิตร้อยละ
2.15 โดยมีระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลี่ยประมาณ 6 - 8 วัน

รายงานประจำ�ปี 2552

89

		

ตารางที่ 5 : สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

			
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ก๊าซ LPG และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น
แอมโมเนีย
ผลิตภัณฑ์น�้ำ มัน
สินค้าสำ�เร็จรูป
วัตถุดิบคงเหลือ
วัสดุอะไหล่และอื่นๆ
สินค้าระหว่างทาง
งานระหว่างผลิต
รวมสินค้าคงเหลือ
หัก ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

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

การเงินรวม
31 ธ.ค. 50 31 ธ.ค. 51
123,254
121,155
60,611
107,375
22,823
16,714
0
30,576
0
17,336
31,287
23,182
7,727
91,557
0
8,949
245,702
416,844
(741)
(1,938)
244,961
414,906

31 ธ.ค. 52
125,788
47,482
36,168
45,792
23,732
42,598 		
59,548
14,719
395,827
(3,523)
392,304

สินค้าคงเหลือสุทธิของบริษทั และบริษทั ย่อยเท่ากับ 244.96 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
เพิม่ ขึน้ เป็นจำ�นวน 414.91 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของมูลค่า
แอมโมเนีย ซึง่ มีปริมาณสินค้าคงเหลือในปี 2551 ใกล้เคียงกับปี 2550 แต่ราคาต้นทุนนำ�เข้าแอมโมเนีย
ต่อหน่วยได้เพิม่ สูงขึน้ ถึงร้อยละ 68.33 เมือ่ เทียบกับปี 2550 และสำ�หรับปี 2552 สินค้าคงเหลือลดลงเหลือ
392.30ล้านบาทเนือ่ งจากแอมโมเนียมีจ�ำ นวนลดลงจาก107.38ล้านบาทเหลือ47.48ล้านบาทอย่างไรก็ตาม
ในปี2552มีรายการผลิตภัณฑ์น�้ำ มันซึง่ เป็นของUGPเพิม่ เติมจากเดิมขึน้ มาจำ�นวน36.17ล้านบาทเนือ่ งจาก
UGPทำ�การซือ้ น้�ำ มันจากผูจ้ �ำ หน่ายในปริมาณมากเพือ่ ประโยชน์ในการบริหารต้นทุนและส่วนใหญ่น�ำ ไป
จำ�หน่ายต่อให้แก่บริษัทภายในกลุ่มสยามแก๊ส
นอกจากนีผ้ ลิตภัณฑ์ของบริษทั และบริษทั ย่อยส่วนใหญ่เฉลีย่ ปี 2550 - 2552 ร้อยละ 62.49 เป็นก๊าซ
LPGแอมโมเนียน้�ำ มันและผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมีอนื่ ซึง่ เป็นผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่คอ่ ยล้าสมัยบริษทั และบริษทั ย่อย
จึงมีการตั้งสำ�รองเฉพาะสินค้าที่ใช้การไม่ได้แล้วและสินค้าที่มีมูลค่าที่จะได้รับต่ำ�กว่าราคาทุนเท่านั้น
ซึ่งจะมีจำ�นวนน้อยมาก เท่ากับ 0.74 ล้านบาท เท่ากับ 1.94 ล้านบาท และเท่ากับ 3.52 ล้านบาท ณ
วันสิ้นงวดของปี 2550 - 2552 ตามลำ�ดับ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ ประกอบด้วย ดอกเบีย้ ค้างรับบริษทั ย่อยและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันลูกหนี้
กรมสรรพากรลูกหนีก้ จิ การอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกันเงินมัดจำ�ซือ้ ทรัพย์สนิ ค่าใช้จา่ ยล่วงหน้ารายได้คา้ งรับและอืน่ ๆ
รายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 6 : แสดงรายละเอียดสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(หน่วย : พันบาท)

			
		
		
		
		
		
		
		
		
		

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 50 31 ธ.ค. 51 31 ธ.ค. 52
ดอกเบี้ยค้างรับบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
0
1,074
1,892
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืน
0
0
25,613
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
152
49
165
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
0
0
0
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าผลิตถังแก๊ส
1,913
0
0
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
6,348
7,754
9,745
รายได้ค้างรับ		
2,775
2,095
ลูกหนี้ค่าสินไหมทดแทนประกันภัย
0
0
0
อื่นๆ		
3,344
6,443
74,191
รวม
14,532
17,415
112,560

31 ธ.ค. 50
0
0
38
0
1,913
18,559
954
0
24,391
48,565

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 51 31 ธ.ค. 52
0
0
0
25,613
0
4
44,975
0
0
0
17,679
21,039
3,664
2,953 145,
18,567
24,159
23,230
97,891 		
107,404
169,851

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเท่ากับ 48.57 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ลดลงเหลือ 107.40
ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และเพิม่ ขึน้ เป็น 169.85 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 สาเหตุที่
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ เพิม่ ขึน้ อย่างมาก ณ สิน้ ปี 2551 และ ปี 2552 เนือ่ งจากเมือ่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2551
UMRได้ด�ำ เนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษทั ประกันวินาศภัยเกีย่ วกับเรือทีเ่ กิดความเสียหายและ
ต้องหยุดเดินเรือชัว่ คราวเนือ่ งจากเกิดเพลิงไหม้จากสาเหตุของไฟฟ้าลัดวงจรเมือ่ วันที่20พฤศจิกายน2551
UMRได้บนั ทึกค่าความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จริงจากเหตุการณ์ดงั กล่าวเป็นลูกหนีค้ า่ สินไหมทดแทนประกันภัย
จำ�นวน 18.57 ล้านบาท และ 24.16 ล้านบาท ตามลำ�ดับ อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษทั ย่อย
อยูร่ ะหว่างการเจรจาเกีย่ วกับค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนฝ่ายบริหารเห็นว่าวงเงินประกันครอบคลุม
ความเสียหายทัง้ หมดจึงไม่ได้บนั ทึกค่าเผือ่ ความเสียหายดังกล่าวนอกจากนีย้ งั เกิดจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
จำ�นวน 44.98 ล้านบาท ณ สิน้ ป 2551 ซึง่ ส่วนหนึง่ เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าน้�ำ มันของ UGP จำ�นวน
43.21 ล้านบาท และ ณ สิ้นปี 2552 มีเงินทดรองจ่ายเพื่อดำ�เนินการซื้อสินทรัพย์ถาวรจำ�นวน 46.24
ล้านบาท และภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืนจำ�นวน 25.61 ล้านบาท
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์หลักทีใ่ ช้ในการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั และบริษทั ย่อยได้แก่ทีด่ นิ คลังและอุปกรณ์เก็บก๊าซ
LPG ถังก๊าซ LPG เรือบรรทุกก๊าซ LPG ยานพาหนะและอื่นๆ
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ตารางที่ 7 : รายละเอียดทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิของบริษทั และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
ถึง 2552
(หน่วย : ล้านบาท)
ประเภท /  ลักษณะทรัพย์สิน

ณ 31 ธ.ค. 50

ณ 31 ธ.ค. 51

ณ 31 ธ.ค. 52

482.11

1,759.60

1,873.67

35.36

45.66

48.46

109.52

285.07

307.46

0.00

0.00

0.06

327.34

314.66

342.64

1

ที่ดิน		

2

ส่วนปรับปรุงที่ดิน

3

อาคาร		

4

ส่วนปรับปรุงอาคาร

5

ยานพาหนะ

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

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์

21.97

17.15

14.58

15

เครื่องใช้ส�ำ นักงาน

15.45

16.93

15.33

16

งานระหว่างก่อสร้าง

51.52

166.17

231.93

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)

2,799.66

4,657.16

5,251.69

รวม

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายการทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์เท่ากับ2,799.66ล้านบาทณวันที่31ธันวาคม
2550 เพิ่มขึ้นเป็น 4,657.16 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีสาเหตุหลักดังนี้
1. การเพิม่ ขึน้ ของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ของSEECและSQSทีบ่ ริษทั ได้เข้าซือ้ เงินลงทุนในช่วงไตรมาส
ที่ 4 และจากการทีบ่ ริษทั ได้กอ่ ตัง้ บริษทั SQS เป็นบริษทั ย่อยเพือ่ ทำ�ธุรกิจเกีย่ วกับถังก๊าซ ตามลำ�ดับ
รวมจำ�นวนสุทธิ 557.60 ล้านบาท
2. การเพิม่ ขึน้ ของทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทั และบริษทั ย่อย ทีไ่ ด้ซอื้ เพิม่ เติมเข้ามาระหว่าง
ปีจ�ำ นวน 1,669.48 ล้านบาท ซึง่ รายการซือ้ เพิม่ ส่วนใหญ่เป็นของบริษทั คิดเป็นจำ�นวน 1,251.06
ล้านบาท โดยแบ่งเป็นซือ้ ทีด่ นิ จำ�นวน 6 แปลงเพือ่ สร้างท่าเรือ 1 แห่ง คลังก๊าซ 2 แห่ง โรงบรรจุกา๊ ซ
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1 แห่ง และสถานีบริการ 2 แห่ง เป็นจำ�นวนเงินรวม 1,117.27 ล้านบาท อาคาร เครื่องใช้
สำ�นักงานและยานพาหนะ 15.35 ล้านบาท คลังและอุปกรณ์เก็บแก๊ส 15.14 ล้านบาท ถังบรรจุแก๊ส
47.68 ล้านบาท และงานระหว่างก่อสร้าง 55.62 ล้านบาท
3. ในระหว่างปี 2551 บริษทั และบริษทั ย่อยมีการจำ�หน่ายและตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์สทุ ธิ 3.31 ล้านบาท
และมีการตัดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ระหว่างปี 369.17 ล้านบาท
		 ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2552 ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ สุ ท ธิ เ พิ่ ม ขึ้ น เป็ น 5,251.69
ล้านบาทเนือ่ งจากในระหว่างปี2552บริษทั และบริษทั ย่อยได้ซอื้ สินทรัพย์เพิม่ เข้ามาจำ�นวน955.51
ล้านบาท รายการหลักๆได้แก่ บริษทั ซือ้ ทีด่ นิ จำ�นวน 4 แห่ง เพือ่ ทำ�สถานีบริการก๊าซ LPG 2 แห่ง
คลังก๊าซ 2 แห่ง รวมเป็นจำ�นวน 134.49 ล้านบาท ซื้ออาคารและอาคารระหว่างก่อสร้างจำ�นวน
96.46 ล้านบาท อุปกรณ์เก็บก๊าซรวมถึงระหว่างก่อสร้างเป็นจำ�นวนเงิน 107.07 ล้านบาท LMR
ซือ้ เรือบรรทุกก๊าซ LPG เพิ่ม 2 ลำ� ลำ�ที่ 1 มีความสามารถในการบรรจุ 4,002 ตันกรอส อายุ 13 ปี
มูลค่า 193.54 ล้านบาท ลำ�ที่ 2 มีความสามารถในการบรรจุ 3,493 ตันกรอส อายุ 19 ปี มูลค่าเรือ
141.02 ล้านบาท LCR ซือ้ รถสิบล้อเพิม่ 10 คัน รถหกล้อ 7 คัน รถหัวลาก 20 คัน รวมทัง้ เบ้าท์แก๊ส
ขนาด 10 ตัน และ 6 ตัน รวมเป็นจำ�นวนเงิน 78.76 ล้านบาท UMR ซื้อเรือบรรทุกก๊าซ NH3 เพิ่ม
1 ลำ� มีความสามารถในการบรรจุ 1,255 ตันกรอส อายุ 33 ปี มูลค่าเรือ 17.70 ล้านบาท นอกจากนี้
บริษทั และบริษทั ย่อยได้มกี ารซือ้ ถังบรรุจก๊าซเพิม่ ขึน้ 87.06 ล้านบาท และอืน่ ๆ รวมถึงในปี 2552
บริษัท และบริษัทย่อยมีการตีราคาที่ดินเพิ่มขึ้นสุทธิ 61.11 ล้านบาท
		 ในระหว่างปี 2552 บริษทั และบริษทั ย่อยมีการจำ�หน่ายและตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์สทุ ธิ 6.10
ล้านบาท และตัดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์เป็นจำ�นวน 415.90 ล้านบาท
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
เท่ากับ 53.40 ล้านบาท ได้แก่ ที่ดินเปล่า จำ�นวน 8.50 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นที่ดิน 2 แปลง
ได้แก่ ทีด่ นิ ว่างเปล่าทีจ่ งั หวัดนครปฐม ขนาดพืน้ ที่ 4 ไร่ 87 ตร.วา กรรมสิทธิข์ องบริษทั และ ทีด่ นิ
ว่างเปล่าที่จังหวัดจันทบุรี ขนาดพื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน 45 ตร.วา กรรมสิทธิ์ของ UGP และอาคาร
42 ล้านบาท สำ�หรับในปี 2551 และปี 2552 ไม่มกี ารซือ้ หรือจำ�หน่ายเพิม่ เติมทำ�ให้ยอดสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2552 คงที่เท่ากับ
53.40 ล้านบาท
เครื่องหมายการค้า
		 เครือ่ งหมายการค้า “ยูนคิ แก๊ส” เกิดจากการทีบ่ ริษทั ได้เข้าลงทุนใน UGP ในเดือนธันวาคม
2547 ซึ่งมีจำ�นวนเริ่มต้นเท่ากับ 627 ล้านบาท และทยอยตัดจำ�หน่ายจนกระทั่งเหลือ 532.95
ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 สำ�หรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2552 ไม่ได้มี
การซือ้ เครือ่ งหมายการค้าเพิม่ เติมทัง้ นีเ้ ครือ่ งหมายการค้าถูกตัดจำ�หน่ายโดยวิธเี ส้นตรงภายในระยะ
เวลา 20 ป ต่อมาในปี 2551 ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงนโยบายบัญชีเกีย่ วกับเรือ่ งสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
โดยเปลีย่ นแปลงจากเดิมให้มกี ารตัดจำ�หน่ายเครือ่ งหมายการค้าและค่าความนิยมเป็นค่าใช้จา่ ยโดย
วิธเี ส้นตรงในระยะเวลา20ปีเป็นการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนแทนซึง่ ใช้วธิ กี าร
เปลี่ ย นทั น ที เ ป็ น ต้ น ไป ดั ง นั้ น บริ ษั ท จึ ง ได้ ห ยุ ด การตั ด จำ� หน่ า ยเครื่ อ งหมายการค้ า UGP
ส่งผลทำ�ให้เครือ่ งหมายการค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2552 คงทีเ่ ท่ากับ 532.95 ล้านบาท
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ค่าความนิยมรอตัดบัญชี
		 ค่าความนิยมทีเ่ กิดจากการทีบ่ ริษทั ซือ้ เงินลงทุนใน UGP คือส่วนเกินของราคาซือ้ เงินลงทุนที่
บริษทั เข้าลงทุนในUGPทีส่ งู กว่าราคายุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิจะตัดจำ�หน่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในระยะ
เวลา 20 ปี ดังนัน้ ค่าความนิยมรอตัดบัญชีจะลดลงทุกปี เท่ากับค่าความนิยมตัดจ่ายในแต่ละงวด
บัญชี โดยเท่ากับ 547.87 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
		 ในปี 2551 ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงนโยบายบัญชีเกีย่ วกับเรือ่ งสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนเช่นเดียวกัน
เครือ่ งหมายการค้า บริษทั จึงได้หยุดตัดจำ�หน่ายค่าความนิยม แต่เนือ่ งจากในปี 2547 ทีบ่ ริษทั ได้เข้า
ทำ�สัญญาซือ้ ขายหุน้ เพือ่ ซือ้ เงินลงทุนใน UGP และต่อมาภายหลังเมือ่ วันที่ 5 เมษายน 2548 บริษทั ได้
เรียกร้องค่าเสียหายจำ�นวน 72.69 ล้านบาท ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการจ่ายซื้อเงินลงทุนใน
UGP จากผูถ้ อื หุน้ เนือ่ งจากผูถ้ อื หุน้ เดิม (ผูข้ าย) ไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาซือ้ ขายหุน้ ดังกล่าว ต่อมาเมือ่
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2551 คณะอนุญาโตตุลาการ ได้มคี �ำ ชีข้ าดให้ผถู้ อื หุน้ เดิม (ผูข้ าย) ชำ�ระเงินเป็น
จำ�นวน 58.60 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ ร้อยละ 7.50 ต่อปี นับแต่วนั ทีม่ คี ำ�ชีข้ าดจนถึงวันทีท่ ำ�การ
ชำ�ระแล้วเสร็จ ซึง่ บริษทั ได้รบั ชำ�ระค่าเรียกร้องความเสียหายพร้อมดอกเบีย้ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
เมือ่ วันที่ 6 สิงหาคม 2551 จึงทำ�ให้คา่ ความนิยมทีเ่ กิดจากการซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ย่อยลดลง
จำ�นวน 58.60 ล้านบาท เหลือ 489.27 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเนื่องจากในไตรมาสที่ 4 ของปี
2551 บริษัทได้ซื้อเงินลงทุนในบริษัท สยามเอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จำ�กัด เกิดค่าความนิยม
และอืน่ ๆ รวม 23.93 ล้านบาท ทำ�ให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ค่าความนิยมคงเหลือ 513.20 ล้านบาท
		 สำ�หรับปี 2552 ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงค่าความนิยมรอตัดบัญชีท�ำ ให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
คงที่เท่ากับ 513.20 ล้านบาท
ค่าสิทธิการเช่ารอตัดบัญชี
		 บริษทั และบริษทั ย่อยได้มกี ารเช่าทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างเพือ่ ทำ�สถานีให้บริการก๊าซ LPG
เท่ากับ 17.55 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เพิ่มขึ้นเป็น 20.79 ล้านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2551 เนือ่ งจากบริษทั มีการเช่าสถานีบริการทีจ่ งั หวัดชลบุรเี พิม่ อีก 1 สถานี มูลค่า 6.50
ล้านบาท และในระหว่างปีมีการตัดจำ�หน่าย 3.25 ล้านบาท สำ�หรับปี 2552 ไม่มีการเช่าเพิ่มเติม
แต่ในระหว่างปีได้มกี ารตัดจำ�หน่ายสิทธิการเช่าจำ�นวน 2.50 ล้านบาท มีผลทำ�ให้คา่ สิทธิการเช่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ลดลงเหลือ 18.29 ล้านบาท
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
		 บริษทั ย่อยมีเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากธนาคารพาณิชย์ในรูปของตัว๋ สัญญาใช้เงิน อัตราดอกเบีย้
ร้อยละ MLR - 1.00 ต่อปี เพือ่ จ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดบิ ในการผลิตจำ�นวน 20 ล้านบาท และบริษทั ย่อย
มีเงินเบิกเกินบัญชี2.78ล้านบาทรวมเป็นเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เท่ากับ 22.78 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ต่อมาในปี 2552 บริษัทย่อยจ่ายชำ�ระคืนเงิน
เบิกเกินบัญชีทั้งจำ�นวน 2.78 ล้านบาท ทำ�ให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินคงเหลือเท่ากับ 20 ล้านบาท
เจ้าหนี้การค้า
		 เจ้าหนีก้ ารค้าส่วนใหญ่เป็นผูจ้ �ำ หน่ายผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมีได้แก่บริษทั
ปตท.จำ�กัด(มหาชน)บริษทั เอสโซ่(ประเทศไทย)จำ�กัดและบริษทั ไทยออยส์จำ�กัดเป็นต้นซึง่ ส่วนใหญ่มี
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ระยะเวลาการให้สินเชื่อ (Credit Term) ประมาณ 19 - 30 วัน
เจ้าหนีก้ ารค้าของบริษทั และบริษทั ย่อยมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ จาก925.77ล้านบาทณวันที่31ธันวาคม
2550 เป็น 970.11 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และเท่ากับ 1,047.86 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552 เจ้าหนีก้ ารค้าของบริษทั และบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ ตามแนวโน้มของยอดขายทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ซึง่ ทีผ่ า่ นมา
บริษทั และบริษทั ย่อยมีการจ่ายชำ�ระเงินค่าสินค้าให้กบั เจ้าหนีก้ ารค้าได้ตรงตามกำ�หนดเวลาดังจะเห็นได้จากระยะ
เวลาชำ�ระหนีเ้ ฉลีย่ ของบริษทั และบริษทั ย่อยในช่วงปี 2550 - 2552 ประมาณ 19-25 วัน ซึง่ อยูใ่ นช่วงของ
Credit Term ที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ ประกอบด้วยเจ้าหนีค้ า่ สินทรัพย์เจ้าหนีอ้ นื่ บริษทั ย่อยและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และอื่นๆ รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 8 : รายละเอียดหนี้สินหมุนเวียนอื่น

		
		
		
		
		
		
		

เจ้าหนี้อื่นบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนของดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
ธนาคารที่ถึงกำ�หนดชำ�ระในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อื่นๆ		
รวม

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินนเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 50 31 ธ.ค. 51 31 ธ.ค. 52
776
1,722
1,297
0
66,211
7,367
7,134
21,328
102,816

0
123,659
7,704
17,695
37,171
187,951

0
127,182
8,939
12,069
9,349
158,836

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 50 31 ธ.ค. 51 31 ธ.ค. 52
2,341
3,568
2,720
2,600
168,712
14,300
28,656
8,067
224,676

8,400
259,229
7,800
75,650
15,657
370,304

101
327,875
16,473
49,119
18,109
414,397

หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ ของบริษทั และบริษทั ย่อยเท่ากับ 224.68 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
เพิม่ ขึน้ เป็น 370.30 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และเท่ากับ 414.40 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552 สาเหตุมาจากภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเพิ่มสูงขึ้น ตามผลประกอบการที่ดีขึ้น
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระในหนึ่งปี และ เงินกู้ยืมระยะยาว ของบริษัทและบริษัทย่อย
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวทีถ่ งึ กำ�หนดชำ�ระในหนึง่ ปีและเงินกูย้ มื ระยะยาวของบริษทั และบริษทั ย่อย
เท่ากับ 923.66 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ต่อมาในปี 2551 บริษัท และ UMR ได้จ่ายชำ�ระคืน
หนีเ้ งินกูร้ ะยะยาวแก่สถาบันการเงินแล้วทัง้ จำ�นวนคงเหลือแต่LMRทีย่ งั คงค้างภาระหนีก้ บั เจ้าหนีอ้ นื่ อีก7.00
ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 นอกจากนีย้ งั มีเงินกูย้ มื ระยะยาวของ SEEC ทีเ่ พิม่ ขึน้ มาเนือ่ งจากบริษทั
ได้เข้าไปซือ้ เงินลงทุนใน SEEC ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2551 อีกจำ�นวน 168.33 ล้านบาท ทำ�ให้ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551 มีเงินกู้ยืมระยะยาวทั้งสิ้น 175.33 ล้านบาท
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ณ 31 ธ.ค. 50
บริษัท		
832.50
UMR			
UGI			
0.00
LCR			
0.00
LMR			
SEEC		
0.00
รวม
923.66

ณ 31 ธ.ค. 51
0.00
66.30
0.00
0.00
24.86
168.33
175.33

ณ 31 ธ.ค. 52
510.00
0.00 0.0
0.00
0.00
7.00 239.
189.86
933.79

ในปี 2552 บริษัทและบริษัทย่อยได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มเติมดังนี้
1. บริษทั และบริษทั ย่อยได้กยู้ มื เงินจากสถาบันการเงินเพิม่ เติมจำ�นวน600ล้านบาทเพือ่ ซือ้ ทีด่ นิ รวมทัง้
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง และเพื่อก่อสร้างสิ่งอำ�นวยความสะดวกสำ�หรับท่าเทียบเรือ
2. LMR ได้กู้เงินเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินจำ�นวน 243.93 ล้านบาท เพื่อซื้อเรือบรรทุกก๊าซ LPG
เพิ่มอีก 2 ลำ�
3. SEEC ได้กเู้ งินเพิม่ จากสถาบันการเงินจำ�นวน 30 ล้านบาท เพือ่ พัฒนาทีด่ นิ และก่อสร้างโรงงาน
และเพื่อค่าเครื่องจักร
		 นอกจากนีใ้ นระหว่างปี2552บริษทั และบริษทั ย่อยได้ทยอยจ่ายชำ�ระหนีค้ นื ได้ตามเงือ่ นไขใน
สัญญาทีไ่ ด้ตกลงไว้กบั สถาบันการเงิน ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษทั และบริษทั ย่อย
มีเงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลือเท่ากับ 933.79 ล้านบาท
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
		 ในปี 2550 - 2552 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยสามารถจ่ายชำ�ระหนี้ได้ตามเงื่อนไข
แต่ในงบการเงินรวมปรากฎว่ามีดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำ�นวน
19.32 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เท่ากับ 15.21 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551 และคงเหลือ 0.10 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (ส่วนหนึง่ บันทึกอยูใ่ นหนีส้ นิ หมุนเวียน
อื่น) ดอกเบี้ยค้างจ่ายดังกล่าวเป็นของ LMR ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ LCR ที่ทำ�การปรับปรุง
โครงสร้างหนีก้ บั สถาบันการเงินตัง้ แต่ปี 2545 ก่อนทีบ่ ริษทั ลงทุนใน LCR เมือ่ เดือนมีนาคม ปี 2548
ซึง่ ณ วันทีบ่ ริษทั ได้เข้าลงทุนใน LCR นัน้ LMR ได้เจรจาปรับโครงสร้างหนีเ้ รียบร้อยแล้ว และ
สามารถผ่อนชำ�ระได้ตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ เงินต้น 43.50
ล้านบาท เริ่มผ่อนชำ�ระงวดแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2545 และครบกำ�หนดในเดือนเมษายน
2553 อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ MLR ต่อปี โดยเงินทีจ่ า่ ยชำ�ระในแต่ละงวดให้ถอื ว่าเป็นการจ่ายชำ�ระหนี้
เงินต้นก่อน ส่วนที่เหลือจึงนำ�ไปชำ�ระดอกเบี้ยค้างจ่ายตามข้อ (2)
		 LMR ทยอยชำ�ระหนี้เงินต้นครบตามจำ�นวนเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คงเหลือดอกเบีย้ ค้างจ่ายจำ�นวน 15.21 ล้านบาท ทัง้ นีเ้ งือ่ นไขการจ่าย
ชำ�ระดอกเบี้ยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนสรุปได้ดังนี้
(1) ดอกเบี้ยค้างจ่ายจำ�นวน 8.14 ล้านบาท สถาบันการเงินจะยกให้ LMR ทั้งจำ�นวน หาก LMR
สามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
(2) ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่เหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จำ�นวน
11.18 ล้านบาท และ 7.06 ล้านบาท ตามลำ�ดับ เป็นดอกเบีย้ จ่ายทีค่ �ำ นวณจากเงินต้นคงค้างในอัตรา
ดอกเบีย้ ร้อยละMLRต่อปีซึง่ จะทำ�การจ่ายชำ�ระดอกเบีย้ ค้างจ่ายดังกล่าวเมือ่ ชำ�ระเงินต้นครบถ้วนแล้ว
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ในระหว่างปี 2552 LMR ได้ชำ�ระดอกเบี้ยค้างจ่ายดังกล่าวครบถ้วนแล้วในเดือนพฤศจิกายน
2552 เป็นจำ�นวนเงิน 7.06 ล้านบาท และได้รับยกเว้นดอกเบี้ยค้างจ่ายคงเหลือจำ�นวน 8.14 ล้านบาท
ตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญาเงินกูโดยบั
้ นทึกรับรูเ้ ป็นรายได้อนื่ และได้น�ำ มาคำ�นวณภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลในปีสนิ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เรียบร้อยแล้ว
ดังนัน้ ดอกเบีย้ ค้างจ่ายทีเ่ กิดขึน้ จึงไม่ถอื ว่า LMR ผิดนัดชำ�ระหนี้ แต่เป็นไปตามเงือ่ นไขการปรับ
โครงสร้างหนี้ระหว่าง LMR และ สถาบันการเงิน
สำ�หรับดอกเบีย้ ค้างจ่ายคงเหลือจำ�นวน 0.10 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เป็นดอกเบีย้ ค้าง
จ่ายที่คำ�นวณจากเงินต้นที่ LMR กู้เงินจากสถาบันการเงินเพิ่มเติมในปี 2552
เงินมัดจำ�ค่าถังก๊าซ LPG
เงินมัดจำ�ค่าถังก๊าซLPGบริษทั และUGPบันทึกเป็นหนีส้ นิ ของบริษทั และจะจ่ายชำ�ระเงินคืนแก่ลกู ค้า
พร้อมทัง้ บันทึกลดหนีส้ นิ ดังกล่าวเมือ่ ลูกค้านำ�ใบเสร็จรับเงินมัดจำ�ค่าถังก๊าซ LPG และถังก๊าซ LPG คืนแก่
บริษทั โดยเงินมัดจำ�ค่าถังก๊าซ LPG จะมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ เรือ่ ยๆ ตามปริมาณถังก๊าซ LPG ใหม่ทลี่ กู ค้า
ได้ซอื้ เพิม่ ขึน้ ในแต่ละปีหักด้วยยอดเงินมัดจำ�ทีล่ ดลงจากการทีล่ กู ค้านำ�ถังก๊าซLPGมาคืนนอกจากนีบ้ ริษทั
และ UGP ไม่มนี โยบายทีจ่ ะรับรูเ้ งินมัดจำ�เป็นรายได้ ดังนัน้ ยอดเงินมัดจำ�ค่าถังก๊าซ LPG ของบริษทั และ
UGP จะเพิ่มขึ้นทุกปี เงินมัดจำ�ค่าถังก๊าซเท่ากับ 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 วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษทั และบริษทั ย่อยมีภาระผูกพันกับธนาคารเป็นหนังสือค้�ำ ประกันซึง่
ส่วนใหญ่เป็นการค้�ำ ประกันการซือ้ ก๊าซ LPG และผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมี จำ�นวน 1,565.55 ล้านบาท
นอกจากนีบ้ ริษทั มีภาระผูกพันกับธนาคารเป็นเลตเตอร์ออฟเครดิตสำ�หรับการซือ้ ก๊าซ LPG จำ�นวน
28.20 ล้านบาท โดยมีดนิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างบางส่วน เครือ่ งจักรและเรือตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 9 และ 10 และมีกรรมการบริษัทร่วมค้ำ�ประกันเป็นการส่วนบุคคล
2. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษทั และบริษทั ย่อยมีวงเงินสินเชือ่ ประเภทวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต
และ/หรือทรัสต์รซี ที และ/หรือวงเงินขายลดเช็คการค้าและ/หรือวงเงินหนังสือค้�ำ ประกัน และ/หรือ
วงเงินสินเชือ่ ประเภทสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และ/หรือวงเงินเพือ่ การกูย้ มื กับ
ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งที่ยังไม่ได้ใช้เป็นจำ�นวนรวม 4,466.01 ล้าน วงเงินสินเชื่อดังกล่าว
ค้�ำ ประกันโดยทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างบางส่วนและเรือตามหมายเหตุขอ้ 9และข้อ10และมีกรรมการบริษทั
ร่วมค้ำ�ประกันเป็นการส่วนบุคคล
3. เมือ่ วันที่ 29 กันยายน 2552 บริษทั ย่อยในต่างประเทศได้ท�ำ สัญญาซือ้ ขายหุน้ สามัญกับบริษทั ใน
ต่างประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อซื้อบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นมูลค่า
ทัง้ สิน้ 51ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยบริษทั ย่อยดังกล่าวได้จา่ ยชำ�ระเงินมัดจำ�แล้วจำ�นวน5ล้านดอลลาร์
สหรัฐ ในวันลงนามในสัญญา (ดูหมายเหตุขอ้ 15) และจะชำ�ระส่วนทีเ่ หลือจำ�นวน 46 ล้านดอลลาร์
สหรัฐในวันครบกำ�หนดสัญญาการโอนหุน้ และบริษทั ย่อยต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขอืน่ ทีไ่ ด้ระบุไว้ในสัญญา
4. เมือ่ วันที่ 29 กันยายน 2552 บริษทั ได้ท�ำ สัญญาค้�ำ ประกันกับบริษทั ในต่างประเทศแห่งหนึง่ เพือ่
ค้�ำ ประกันการชำ�ระเงินให้กบั บริษทั ย่อยในต่างประเทศในการทำ�สัญญาซือ้ ขายหุน้ สามัญกับบริษทั
ในต่างประเทศดังกล่าว (ดูหมายเหตุข้อ 15 และ 34.3)
5. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษทั และบริษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าทีด่ นิ และอาคารทีต่ อ้ ง
จ่ายในอนาคต จำ�นวน 95.34 ล้านบาท
รายงานประจำ�ปี 2552
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ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เท่ากับ 990.79 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ เป็น 4,206.01 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 หรือเพิ่มขึ้น 3,215.22 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2551
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุมตั ใิ ห้บริษทั เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ตอ่ ประชาชน
จำ�นวน 280 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาหุ้นละ 8.00 บาท รวมเป็นจำ�นวนเงิน
2,240 ล้านบาท ซึง่ บริษทั ได้รบั ชำ�ระค่าหุน้ ครบถ้วนแล้วเมือ่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2551 โดยบันทึกเป็นทุน
จดทะเบียนชำ�ระแล้ว280ล้านบาทและส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญภายหลังจากหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ย
ในการจำ�หน่ายหลักทรัพย์จ�ำ นวน1,874.48ล้านบาทนอกจากนีป้ 2551
ี กำ�ไรสะสมของบริษทั และบริษทั ย่อย
เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีกำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำ�นวน 1,095.17 ล้านบาท และมีส่วน
ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 108.07 ล้านบาท ส่งผลทำ�ให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 4,348.51 ล้านบาท
แต่เนือ่ งจากในระหว่างปี2551มีการจ่ายเงินปันผลออกไปจำ�นวน142.50ล้านบาทคงเหลือส่วนของผูถ้ อื หุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เท่ากับ 4,206.01 ล้านบาท
สำ�หรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เพิ่มขึ้นเป็น 4,776.04 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
570.03 ล้านบาท เนือ่ งจากในปี 2552 มีก�ำ ไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็นของบริษทั ใหญ่จ�ำ นวน 1,254.60 ล้านบาท และ
มีขาดทุนสุทธิทเี่ ป็นส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยจำ�นวน24.44ล้านบาทและบริษทั มีการประเมินราคาทีด่ นิ ใหม่
มีสว่ นเกินทุนจากการตีราคาทีด่ นิ เพิม่ ขึน้ อีกจำ�นวน40.36ล้านบาทส่งผลทำ�ให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ เป็น
5,476.53 ล้านบาท แต่เนือ่ งจากในระหว่างปี 2552 มีการจ่ายเงินปันผลออกไปจำ�นวน 425.40 ล้านบาท และ
มีการซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั คืนเป็นจำ�นวน272.14ล้านบาทนอกจากนีใ้ นปี2552บริษทั ได้เข้าไปลงทุนในหุน้
ต่างประเทศบริษทั สยามแก๊สฮ่องกงจำ�กัด(HK)โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ย่อยในต่างประเทศดังกล่าว
ร้อยละ100เกิดขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินเป็นจำ�นวน2.95ล้านบาททำ�ให้คงเหลือส่วนของผูถ้ อื หุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เท่ากับ 4,776.04 ล้านบาท
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนบริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ จำ�กัด ในฐานะผูส้ อบบัญชี (Audit Fee) ปี 2551 และปี
2552ของบริษทั และบริษทั ย่อยเท่ากับ6.55ล้านบาทและ7.346ล้านบาทตามลำ�ดับโดยบุคคลหรือกิจการที่
เกีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชีและสำ�นักงานสอบบัญชีไม่เป็นบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั และบริษทั ย่อย
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ตารางที่ 10 : รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2551 และปี 2552
		
		

ค่าสอบบัญชีงบการเงินสิ้นปี
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสที่ 1 ถึง 3
รวม

บริษัท
ปี 2551
0.94
0.83
1.79

ปี 2552
1.07
0.90
1.97

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

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อการดำ�เนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
1. นโยบายราคาก๊าซลอยตัว
จากการทีป่ จั จุบนั ราคาจำ�หน่ายก๊าซLPGมีลกั ษณะกึง่ ลอยตัวกึง่ ควบคุมคือรัฐบาลยังคงควบคุมราคา
ณ โรงกลั่น/ ราคา ณ โรงแยกก๊าซ/ ราคานำ�เข้าก๊าซ LPG และราคาขายส่งก๊าซ LPG ณ คลังเก็บก๊าซ
LPG ของ บริษทั ปตท. จำ�กัด (มหาชน) (“ปตท.”) แต่ไม่ได้ควบคุมราคาขายปลีก แต่หากในอนาคตรัฐบาล
มีนโยบายทีจ่ ะยกเลิกการควบคุมราคาจำ�หน่ายก๊าซ LPG และลอยตัวราคาจำ�หน่าย LPG อย่างสมบูรณ์
จะส่งผลทำ�ให้ตน้ ทุนน้�ำ ก๊าซของบริษทั และผูค้ า้ ก๊าซLPGทัว่ ไปอาจปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ หรือลดลงได้และผูค้ า้
ก๊าซสามารถปรับเปลีย่ นราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มได้อย่างเสรีเพือ่ ให้สอดคล้องกับต้นทุนทีแ่ ท้จริงของผูค้ า้ ก๊าซ
หุงต้มซึง่ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวจะทำ�ให้รปู แบบในการดำ�เนินธุรกิจเปลีย่ นไปจากเดิมทีเ่ ป็นการแข่งขันกัน
ด้วยคุณภาพและการบริการมาเป็นการแข่งขันกันด้วยราคาซึง่ อาจมีผลกระทบมายังผลประกอบการของบริษทั
ในอนาคต
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำ�กัด (มหาชน)
		
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวมของบริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลั ส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
และงบดุลเฉพาะกิจการของบริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลั ส์ จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ
2551งบกำ�ไรขาดทุนรวมงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมและงบกระแสเงินสดรวมและงบกำ�ไรขาดทุน
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำ�หรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันของแต่ละปี
ซึง่ ผูบ้ ริหารของกิจการเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านีส่้ วนข้าพเจ้าเป็น
ผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
		
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปซึง่ กำ�หนดให้ขา้ พเจ้าต้องวางแผน
และปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ
หรือไม่การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ กี ารทดสอบหลักฐานประกอบรายการทัง้ ทีเ่ ป็นจำ�นวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงินการประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีทกี่ จิ การใช้และประมาณการเกีย่ วกับรายการทางการเงิน
ทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญ ซึง่ ผูบ้ ริหารเป็นผูจ้ ดั ทำ�ขึน้ ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่
นำ�เสนอในงบการเงินโดยรวมข้าพเจ้าเชือ่ ว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ขอ้ สรุปทีเ่ ป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
		
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแสดงฐานะการเงิ
้
นของบริษทั สยามแก๊ส
แอนด์ปิโตรเคมีคลั ส์จำ�กัด(มหาชน)และบริษทั ย่อยและของบริษทั สยามแก๊สแอนด์ปิโตรเคมีคลั ส์จำ�กัด(มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ผลการดำ�เนินงาน และกระแสเงินสดสำ�หรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันของแต่ละปี
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
			
กรุงเทพมหานคร
			
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553
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มนตรี พาณิชกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3461
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำ�กัด (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 2869574,
ลูกหนี้การค้าบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5, 30.1
1,167,242
1,440,668
10,645,289
9,198,925
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยที่ถึง
		 กำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
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
เงินมัดจำ�ค่าซื้อเงินลงทุน
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
รวมสินทรัพย์
9,505,761,215
7,999,470,030 6,267,486,648 5,271,432,735
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บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบดุล (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 2551
หมายเหตุ

หน่วย : บาท

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
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวทีถ่ งึ กำ�หนดชำ�ระภายในหนึง่ ปี
18
186,058,664
13,666,660
120,000,000
ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่
ถึงกำ�หนดชำ�ระในหนึ่งปี
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
เจ้าหนี้เงินมัดจำ�ค่าถังแก๊ส
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
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บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบดุล (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 2551
			
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 950,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว
หุน้ สามัญ 950,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ชำ�ระครบแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
ผลต่างจากการซื้อสินทรัพย์จากการรวมกิจการ
ภายใต้กลุ่มกิจการเดียวกัน
ผลต่างจากการรวมส่วนได้เสียจากการรวมกิจการ
ภายใต้กลุ่มกิจการเดียวกัน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สำ�รองตามกฎหมาย
สำ�รองหุ้นทุนซื้อคืน
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
หุ้นทุนซื้อคืน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ - สุทธิ
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551

22

22

25
26

27

950,000,000

950,000,000

950,000,000

950,000,000

950,000,000
1,874,481,829
310,443,917

950,000,000
1,874,481,829
270,080,940

950,000,000
1,874,481,829
281,220,466

950,000,000
1,874,481,829
270,080,940

(660,734,022)

(660,734,022)

(660,734,022)

(660,734,022)

22,582,995
(2,950,397)

22,582,995
-

-

-

116,864,254
272,143,445
2,081,717,838
4,964,549,859
(272,143,445)
4,692,406,414
83,629,818
4,776,036,232
9,505,761,215

38,850,866
1,602,682,622
4,097,945,230
4,097,945,230
108,067,261
4,206,012,491
7,999,470,030

116,864,254
272,143,445
1,386,426,803
4,220,402,775
(272,143,445)
3,948,259,330
3,948,259,330
6,267,486,648

38,850,866
597,601,821
3,070,281,434
3,070,281,434
3,070,281,434
5,271,432,735

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 2551
หมายเหตุ

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
			
2552
2551
2552
2551
						
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้ค่าขนส่ง
รายได้ค่าบริการ
รายได้เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กำ�ไรสุทธิ
การแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก (หุ้น)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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23
22

งบการเงินรวม

18,669,886,049
629,995,736
33,441,855
121,976,105
19,455,299,745

19,411,382,862
613,173,666
35,925,039
105,881,365
20,166,362,932

10,112,648,402
122,645,702
69,746,759
993,382,130
52,540,223
11,350,963,216

10,794,911,413
146,517,634
75,567,823
41,856,130
11,058,853,000

17,122,007,437
30,460,657
438,916,008
29,414,698
17,620,798,800
1,834,500,945
43,629,436
560,712,963
1,230,158,546

18,058,676,168
29,116,747
419,620,814
24,229,871
18,531,643,600
1,634,719,332
62,195,550
479,989,738
1,092,534,044

9,315,636,800
20,980,959
192,417,241
17,819,012
9,546,854,012
1,804,109,204
27,620,593
216,220,846
1,560,267,765

9,926,144,257
19,649,288
160,496,053
16,717,489
10,123,007,087
935,845,913
68,997,125
236,726,069
630,122,719

1,254,595,989
(24,437,443)
1,230,158,546
1.34
937,552,662

1,095,170,835
(2,636,791)
1,092,534,044
1.30
841,835,616

1,560,267,765
1,560,267,765
1.66
937,552,662

630,122,719
630,122,719
0.75
841,835,616

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า
ทีอ่ อก
หุน้ สามัญ
และชำ�ระแล้ว

ส่วนเกินทุน ผลต่างจากการ ผลต่าง
ผลต่าง
จากการ ซือ้ สินทรัพย์ จากการรวม จากการ
ตีราคาทีด่ นิ จากกิจการ ส่วนได้เสีย
แปลงค่า
ภายใต้กลุม่
จากการ
งบการเงิน
กิจการเดียวกัน รวมกิจการ
ภายใต้กลุม่
กิจการเดียวกัน

กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว สำ�รองหุน้ ทุน ยังไม่ได้จดั สรร
สำ�รอง
ซือ้ คืน
ตามกฏหมาย

หน่วย : บาท

หุน้ ทุน
ซือ้ คืน

รวมส่วนของ   ส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ ของ ผูถ้ อื หุน้
บริษทั ใหญ่ ส่วนน้อย

รวม

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

ทุนเรือนหุน้ ทีอ่ อกและชำ�ระแล้ว

280,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

280,000,000

-

280,000,000

- 1,874,481,829

-

-

-

-

-

-

-

-

1,874,481,829

-

1,874,481,829

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
สำ�รองตามกฎหมาย

25

-

-

-

-

-

-

3 1,506,136

-

(31,506,136)

-

-

-

-

เงินปันผลจ่าย

24

-

-

-

-

-

-

-

-

(142,500,000)

-

(142,500,000)

-

(142,500,000)

-

-

-

-

-

-

-

-

- 1,095,170,835

-

1,095,170,835

(2,636,791)

1,092,534,044

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110,704,052

110,704,052

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

กำ�ไรสุทธิ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ส่วนเกินจากการตีราคาทีด่ นิ

-

-

40,362,977

-

-

-

-

-

-

-

40,362,977

-

40,362,977

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

-

-

-

-

-

(2,950,397)

-

-

-

-

(2,950,397)

-

(2,950,397)
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สำ�รองตามกฎหมาย

25

-

-

-

-

-

-

78,013,388

-

(78,013,388)

-

-

-

-

สำ�รองหุน้ ทุนซือ้ คืน

26

-

-

-

-

-

-

-

272,143,445

(272,143,445)

-

-

-

-

เงินปันผลจ่าย

24

-

-

-

-

-

-

-

-

(425,403,940)

-

(425,403,940)

-

(425,403,940)

หุน้ ทุนซือ้ คืน

27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(272,143,445)

(272,143,445)

-

(272,143,445)

-

-

-

-

-

-

-

-

1,254,595,989

-

1,254,595,989

(24,437,443)

1,230,158,546

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

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
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บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

ทุนเรือนหุน้
ทีอ่ อก
และชำ�ระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ

ส่วนเกินทุน
จากการ
ตีราคาทีด่ นิ

						
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
670,000,000
- 270,080,940
ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำ�ระแล้ว
280,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
- 1,874,481,829
สำ�รองตามกฎหมาย
25
เงินปันผลจ่าย
24
กำ�ไรสุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
950,000,000 1,874,481,829 270,080,940
ส่วนเกินจากการตีราคาที่ดิน
11,139,526
สำ�รองตามกฎหมาย
25
สำ�รองหุ้นทุนซื้อคืน
26
เงินปันผลจ่าย
24
หุ้นทุนซื้อคืน
27
กำ�ไรสุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
950,000,000 1 ,874,481,829 281,220,466
หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ผลต่างจากการ
ซือ้ สินทรัพย์
จัดสรรแล้ว
จากกิจการ สำ�รองตามกฏหมาย
ภายใต้กลุม่
กิจการเดียวกัน		

กำ�ไรสะสม
สำ�รองหุน้ ทุน
ซือ้ คืน

ยังไม่ได้จดั สรร

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

272,143,445
272,143,445

141,485,238
(31,506,136)
(142,500,000)
630,122,719
597,601,821
(78,013,388)
(272,143,445)
(421,285,950)
1,560,267,765
1,386,426,803

7,344,730
31,506,136
38,850,866
78,013,388
116,864,254

หุน้ ทุน
ซือ้ คืน

(272,143,445)
(272,143,445)

หน่วย : บาท

รวม
ส่วนของเจ้าของ

428,176,886
280,000,000
1,874,481,829
(142,500,000)
630,122,719
3,070,281,434
11,139,526
(421,285,950)
( 272,143,445)
1,560,267,765
3,948,259,330

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรขาดทุน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 - 2552
			

งบการเงินรวม
2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้		
1,790,871,509
ปรับปรุงด้วย :
ค่าเสื่อมราคา - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
415,902,704
ค่าตัดจำ�หน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
966,770
หนี้สงสัยจะสูญ (รายการโอนกลับ)
727,522
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย		
18,387,401
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
1,584,771
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
(กำ�ไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
(415,531)
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(667,913)
ขาดทุนจากการตัดจำ�หน่ายอุปกรณ์
2,466,594
กำ�ไรจากการตีราคาที่ดิน
(20,740,370)
รายได้อื่น			 สิทธิการเช่าตัดบัญชี		
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย		
เงินปันผลรับ		
			
2,211,587,817
ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
(96,320,544)
ลูกหนี้การค้าบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
273,426
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
21,017,869
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
(40,133,885)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
(27,865,296)
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
78,455,692
เจ้าหนี้การค้าบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
230,139
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น		
750,265
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
(19,652,690)
เงินมัดจำ�ค่าถังแก๊สเพิ่มขึ้น
103,528,532
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
(5,306,171)
เงินสดรับจากการดำ�เนินงาน 		
จ่ายดอกเบี้ย		
จ่ายภาษีเงินได้		
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำ�เนินงาน

2551

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551

1,572,523,782

1,776,488,611

369,165,687
470,815
8,954,305
38,855,075
1,198,157
2,658,846
816,499
(2,426,264)
2,140,562
(19,464,030)
2,504,360
299,042
1,978,446,034
33,731,029
(153,400)
(155,663,816)
(7,542,440)
8,554,555
43,262,299
(8,003,655)
45,067,581
(3,059,034)
95,626,695
2,404,788
2,226,565,154

50,322,951
49,123
(547,126)
12,584,152
356,900
(30,170)
54,501
(21,090,370)
3,253,558
(993,382,130)
825,947,993
(56,436,444)
(1,446,364)
(8,482,907)
(69,832,011)
(19,185,580)
13,147,695
(7,658,733)
146,942
(4,100,405)
44,291,348
37,000
2,032,670,636

(33,494,011)

(43,677,359)

(44,521,762)

(517,679,446)
1,675,391,697

(389,473,412)
1,599,519,865

-

866,848,788
42,233,363
68,880
(56,271)
58,311,801
(4,209,956)
1,141,551 4627,
-

-

963,639,232
55,636,922
(1,897,604)
(30,243,216)
(7,304,638)
10,501,087
(7,028,033)
3,443,921
5,842,576
12,049,060
41,982,314
651,000
716,428,534 024167,21
(42,674,620)

(238,309,814) (179,277,754)
433,596,958 825,320,247
รายงานประจำ�ปี 2552
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บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด   (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
			

งบการเงินรวม
2552

2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
5,034,174
(10,214,974)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
- (298,623,384)
รับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
58,599,182
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
80,000,000
เงินสดจ่ายเพือ่ เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ย่อยและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
(80,000,000)
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
จ่ายเงินมัดจำ�ค่าซื้อเงินลงทุน
(165,520,625)
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(959,736,023) (1,639,069,313)
เงินสดจ่ายสำ�หรับต้นทุนเพื่อการกู้ยืม
(21,095,137)
เงินสดจ่ายซื้อค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(680,360)
(404,750)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
4,380,738
3,610,745
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
(6,500,000)
เงินปันผลรับ		
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
(1,137,617,233) (1,892,602,494)
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หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551

10,000,000
(201,540,000)
183,130,967
(183,130,967)
(105,000,000)
(378,942,838)
(21,095,137)
(39,900)
2,441,492
993,382,130
299,205,747

(10,000,000)
(352,232,930)
58,599,182
(10,000,000)
(100,000,000)
(1,245,597,523)
10,397,280
(6,500,000)
(1,655,333,991)

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด   (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
			

งบการเงินรวม
2552

2551

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
(2,784,254)
(2,105,648)
จ่ายชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
- (20,000,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
- 20,000,000
จ่ายชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- (600,000,000) (1,218,000,000) (798,500,000)
จ่ายชำ�ระคืนเงินกู้ยืมจากกรรมการ
(64,200)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
825,000,000 395,000,000
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
873,930,000
600,000,000
600,000,000 600,000,000
จ่ายชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
(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
จ่ายชำ�ระหนี้สินภายใต้สัญญาการเงินระยะยาว
(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
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี			
้
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บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อย
			
บริษทั ได้จดทะเบียนเป็นบริษทั จำ�กัดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เมือ่ วันที17
่ มกราคม2544
		
และได้ด�ำ เนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั มหาชน จำ�กัด กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมือ่ วันที่ 30
		
พฤศจิกายน 2548 โดยมีสำ�นักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 498/997 - 999 ถนนดำ�รงรักษ์ แขวงคลองมหานาค
		
เขตป้ อ มปราบศั ต รู พ่ า ย กรุ ง เทพมหานคร บริ ษั ท ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ค้ า น้ำ � มั น ตามมาตรา 7
		
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารค้าน้ำ�มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543 โดยมีวตั ถุประสงค์หลักในการดำ�เนินการค้าก๊าซ
		
ปิโตรเลียมเหลว (LPG) และให้บริการขนส่งทั้งทางบกและทางเรือ
			
บริษทั ยูนคิ แก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคลั ส์ จำ�กัด (มหาชน) ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยทางตรงจดทะเบียนเป็น
		
บริษัทจำ�กัดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2552 และได้ดำ�เนินการ
		
จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั มหาชน จำ�กัด กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมือ่ วันที่ 26 พฤษภาคม 2537
		
โดยมีส�ำ นักงานใหญ่ตง้ั อยูเ่ ลขที่488ถนนดำ�รงรักษ์แขวงคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพา่ ยกรุงเทพมหานคร
		
บริษทั มีวัตถุประสงค์หลักในการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
			
บริษทั ลัคกีแ้ คร์รเิ ออร์จำ�กัดซึง่ เป็นบริษทั ย่อยทางตรงจัดตัง้ ขึน้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แห่ง
		
ประเทศไทยเมือ่ วันที่13สิงหาคม2534โดยมีส�ำ นักงานใหญ่ตง้ ั อยูเ่ ลขที่498/996ถนนดำ�รงรักษ์แขวงคลองมหานาค
		
เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ยกรุงเทพมหานครบริษทั มีวตั ถุประสงค์หลักในการดำ�เนินธุรกิจขนส่งทางบกเกีย่ วกับ
		
การรับขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและก๊าซปิโตรเลียมเหลว
			
บริษทั สยาม ควอลิตี้ สตีล จำ�กัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยทางตรงจัดตัง้ ขึน้ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
		
และพาณิชย์แห่งประเทศไทยเมือ่ วันที่ 27 มิถนุ ายน 2551 โดยมีสำ�นักงานใหญ่ตงั้ อยูเ่ ลขที่ 1 ถนนสามวา
		
แขวงมีนบุรเขตมี
ี นบุรกรุ
ี งเทพมหานครบริษทั มีวตั ถุประสงค์หลักเกีย่ วกับการผลิตและบริการซ่อมถังบรรจุแก๊ส
			
บริษัท สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางตรงจัดตั้งขึ้นตามประมวล
		
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2547 โดยมีสำ�นักงานใหญ่ตั้งอยู่
		
เลขที่ 88 หมูท่ ี่ 8 ตำ�บลหนองละลอก อำ�เภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง บริษทั มีวตั ถุประสงค์หลักเกีย่ วกับการ
		
ผลิตแอลกอฮอล์เพื่อการส่งออกและจำ�หน่ายในประเทศ
			
บริษัท สยามแก๊ส ฮ่องกง จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางตรง จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในเขตบริหาร
		
พิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมือ่ วันที่ 20 สิงหาคม 2552โดยมีสำ�นักงานจดทะเบียนตัง้ อยูท่ ี่
		
room 1206-7, 12/F New Victory House 93-103 Wing Lok Street Central, Hong Kong บริษัทมี
		
วัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับโฮลดิ้งและค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
			
บริษัท ลัคกี้มารีน จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมจัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
		
พาณิชย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2529 โดยมีสำ�นักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 498/996
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ถนนดำ�รงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพมหานคร บริษทั ดำ�เนินธุรกิจหลัก
เกี่ยวกับการรับขนส่งกาซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และน้ำ�มันโดยทางเรือ

			
บริษัท ยูนิค มารีน จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมจัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
		
พาณิชย์แห่งประเทศไทยเมือ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2537 โดยมีส�ำ นักงานใหญ่ตงั้ อยูเ่ ลขที่ 488 ถนนดำ�รงรักษ์
		
แขวงคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพา่ ยกรุงเทพมหานครบริษทั มีวตั ถุประสงค์หลักในการดำ�เนินธุรกิจ
		
บริการเดินเรือขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)
			
บริษทั เคมิคลั ส์แก๊สขนส่งจำ�กัดซึง่ เป็นบริษทั ย่อยทางอ้อมจัดตัง้ ขึน้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
		
พาณิชย์แห่งประเทศไทยเมือ่ วันที่ 11 ธันวาคม 2535 โดยมีส�ำ นักงานใหญ่ตงั้ อยูเ่ ลขที่ 488 ถนนดำ�รงรักษ์
		
แขวงคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพา่ ยกรุงเทพมหานครบริษทั มีวตั ถุประสงค์หลักในการดำ�เนินธุรกิจ
		
ให้บริการขนส่งทางบก รับขนส่งผลิตภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และปิโตรเคมี
			
บริษทั ยูนคิ แก๊สแคร์รเิ ออร์จำ�กัดซึง่ เป็นบริษทั ย่อยทางอ้อมจัดตัง้ ขึน้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
		
พาณิชย์แห่งประเทศไทยเมือ่ วันที่ 2 ธันวาคม 2545 โดยมีสำ�นักงานใหญ่ตงั้ อยูเ่ ลขที่ 488 ถนนดำ�รงรักษ์
		
แขวงคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพา่ ยกรุงเทพมหานครบริษทั มีวตั ถุประสงค์หลักในการดำ�เนินธุรกิจ
		
เกี่ยวกับการให้บริการขนส่ง
			
บริษทั ยูนคิ แก๊สเทรดดิง้ จำ�กัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยทางอ้อมจัดตัง้ ขึน้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
		
พาณิชย์แห่งประเทศไทยเมือ่ วันที่ 6 สิงหาคม 2536 โดยมีส�ำ นักงานใหญ่ตงั้ อยูเ่ ลขที่ 488 ถนนดำ�รงรักษ์
		
แขวงคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพา่ ยกรุงเทพมหานครบริษทั มีวตั ถุประสงค์หลักในการดำ�เนินธุรกิจ
		
เกี่ยวกับการให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและให้บริการด้านการบริหารงาน
			
บริษทั ยูนคิ แก๊สอินเตอร์เนชัน่ แนลจำ�กัดซึง่ เป็นบริษทั ย่อยทางอ้อมจัดตัง้ ขึน้ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
		
และพาณิชย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2544 โดยมีสำ �นักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 488
		
ถนนดำ�รงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพมหานคร บริษทั มีวตั ถุประสงค์หลัก
		
ในการดำ�เนินธุรกิจบริการเดินเรือขนส่งสินค้า
2. เกณฑ์การนำ�เสนองบการเงินและนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
		
2.1 งบการเงินของบริษทั ได้จดั ทำ�ขึน้ ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยลงวันที่ 22
			
มกราคม2544เรือ่ งการจัดทำ�และส่งงบการเงินและรายการเกีย่ วกับฐานะการเงินและผลดำ�เนินงาน
			
ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544
			
			
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพฉบับที่ 12/2552 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2552
			
เกีย่ วกับการจัดเลขระบุฉบับมาตรฐานบัญชีไทยให้ตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศดังนัน้
			
มาตรฐานการบัญชีทอี่ า้ งอิงในงบการเงินนีจึ้ งใช้เลขระบุฉบับมาตรฐานใหม่ตามประกาศดังกล่าวแล้ว
			
			
เพือ่ ความสะดวกของผูอ้ า่ นงบการเงินบริษทั ได้จดั ทำ�งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึน้ จากงบการเงิน
			
ตามกฎหมายฉบับภาษาไทยนี้ ซึง่ ได้น�ำ เสนอเพือ่ วัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพือ่ ใช้
			
ในประเทศ
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2.2
			
			
			
			

มาตรฐานการบัญชีที่ประกาศแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปี 2552
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 16/2552 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552
เกีย่ วกับมาตรฐานการบัญชีใหม่ และมาตรฐานการบัญชีซงึ่ ได้มกี ารปรับปรุงใหม่ดงั ต่อไปนีซ้ งึ่ ได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปี 2552

								
มาตรฐานการบัญชี 		
วันที่มีผลบังคับใช้
			
แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) 						
1มกราคม2554
			
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 การบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ
1มกราคม2555
							
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
			
			
			

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ		
1มกราคม2554
(ปรับปรุง 2550)		
กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน (ฉบับที่ 47 เดิม)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 		
1 มกราคม 2554

			
			
			
			

ผู้บริหารของบริษัทคาดว่าจะนำ�มาตรฐานการบัญชีข้างต้นมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการเมือ่ มาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้ และคาดว่าการนำ�มาตรฐานการ
บัญชีเหล่านีม้ าถือปฏิบตั จิ ะไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการในงวดที่เริ่มถือปฏิบัติ
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2.3 งบการเงินรวมได้รวมรายการบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อยโดยได้ตดั รายการค้าและยอดคงเหลือ
		
ที่มีสาระสำ�คัญระหว่างกัน เงินลงทุนในบริษัทย่อย และทุนเรือนหุ้นของบริษัทย่อยแล้ว
บริษัทย่อยซึ่งแสดงอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท

บริษัทย่อย
บริษัทย่อยทางตรง
บริษัท ยูนิคแก๊ส
แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ลัคกี้แคร์ริเออร์ จำ�กัด
บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตีล จำ�กัด
บริษัท สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จำ�กัด
บริษัท สยามแก๊ส ฮ่องกง จำ�กัด
		
บริษัทย่อยทางอ้อม
(ถือหุ้นโดยบริษัทยูนิคแก๊ส แอนด์
ปิโตรเคมิคัลส์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ยูนิคแก๊สเทรดดิ้ง จำ�กัด
บริษัท เคมิคัลส์แก๊ส ขนส่ง จำ�กัด
บริษัท ยูนิคมารีน จำ�กัด
บริษัท ยูนิคแก๊ส อินเตอร์ เนชั่นแนล จำ�กัด
บริษัท ยูนิคแก๊ส แคริเออร์ จำ�กัด
บริษัทย่อยทางอ้อม
(ถือหุ้นโดยบริษัท ลัคกี้
แคร์ริเออร์ จำ�กัด)
บริษัท ลัคกี้มารีน จำ�กัด

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม
และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
ธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายถัง บรรจุก๊าซ LPG
ธุรกิจผลิตเอทานอล
ธุรกิจโฮลดิ้ง และค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

อัตราการถือหุ้นร้อยละ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551

99.59

99.59

99.99
99.99
70.00
100.00

99.99
99.99
70.00
-

ให้บริการขนส่ง และบริการด้านการบริหารงาน
ให้บริการขนส่ง
ให้บริการขนส่ง
ให้บริการขนส่ง
ให้บริการขนส่ง

99.99
99.99
99.99
99.99
99.94

99.99
99.99
99.99
99.99
99.94

ให้บริการขนส่ง

99.99

99.99
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2.4. นโยบายการบัญชีที่ส�ำ คัญ
นโยบายการบัญชีที่ส�ำ คัญมีดังต่อไปนี้
2.4.1 การรับรู้รายได้
		
- รายได้จากการขายรับรูเ้ มือ่ ส่งมอบสินค้ามีการโอนความเสีย่ งและผลตอบแทนทีเ่ ป็นสาระ
		 สำ�คัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว
		
- รายได้ค่าเช่ารับรู้ตามระยะเวลาของสัญญาเช่า
		
- รายได้ค่าขนส่งจะถือเป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว
		
- ดอกเบี้ยรับรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
2.4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดได้แก่เงินสดในมือและเงินฝากทุกประเภทกับสถาบันการเงิน
ทีม่ กี �ำ หนดระยะเวลาสามเดือนหรือน้อยกว่า ซึง่ ไม่รวมเงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระผูกพันและ
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
2.4.3 เงินลงทุนชั่วคราว
		
เงินลงทุนชัว่ คราวเป็นเงินฝากประจำ�กับสถาบันการเงิน ทีม่ กี �ำ หนดระยะเวลาเกินสามเดือน
แต่ไม่เกินหนึ่งปี
		
2.4.4 ลูกหนี้การค้า
		
ลูกหนีก้ ารค้าแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ บริษทั ตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัย
จะสูญจากลูกหนีท้ คี่ าดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้โดยพิจารณาและวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้
แต่ละรายประกอบ
2.4.5 สินค้าคงเหลือ
		
สินค้าคงเหลือประเภทปิโตรเคมีและสินค้าระหว่างทางบันทึกตามราคาทุนโดยวิธถี วั เฉลีย่ หรือ
มูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั แล้วแต่อย่างใดจะต่�ำ กว่ามูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั ประมาณจากราคาทีค่ าดว่า
จะขายได้ตามปกติของธุรกิจ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำ�เป็นต้องจ่ายเพื่อขายสินค้านั้น
		

สินค้าคงเหลือ ประเภทน้�ำ มัน ถ่านหิน สินค้าสำ�เร็จรูป ประเภทถังแก๊สและเอทานอล สินค้า
ระหว่างผลิตและวัตถุดบิ บันทึกโดยราคาเข้าก่อนออกก่อน(FIFO)หรือมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั
แล้วแต่ราคาใดจะต่�ำ กว่ามูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั ประมาณจากราคาทีค่ าดว่าจะขายได้ตามปกติ
ของธุรกิจ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่จ�ำ เป็นต้องจ่ายเพื่อขายสินค้านั้น

2.4.6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
		
เงินลงทุนในบริษัทย่อยบันทึกด้วยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
2.4.7 การตั้งต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
		
ต้นทุนการกูย้ มื จะตัง้ เป็นราคาทุนของสินทรัพย์เมือ่ บริษทั และบริษทั ย่อยมีตน้ ทุนการกูย้ มื ที่
เกิดขึน้ จริงเกีย่ วกับสินทรัพย์ในช่วงระยะเวลาก่อนทีส่ นิ ทรัพย์นนั้ พร้อมทีจ่ ะนำ�มาใช้ตาม
วัตถุประสงค์
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2.4.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
		
ทีด่ ิน แสดงในราคาที่ตีใหม่
		

บริษทั ได้วา่ จ้างผูป้ ระเมินราคาอิสระให้ประเมินราคาทีด่ นิ ส่วนต่างซึง่ เกิดจากการตีราคาสินทรัพย์
ดังกล่าวบริษัทบันทึกดังต่อไปนี้

		
•
		
		
		
		
		
•
		
		
		
		
		
		
		

บริษทั บันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทเี่ พิม่ ขึน้ จากการตีราคาใหม่ในบัญชี“ส่วนเกินทุน
จากการตีราคาสินทรัพย์”ในส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในงบดุลอย่างไรก็ตามหากสินทรัพย์นนั้ เคยมี
การตีราคาลดลงและบริษัทได้รับรู้ราคาที่ลดลงเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนแล้ว
ส่วนทีเ่ พิม่ จากการตีราคาใหม่นจี้ ะถูกรับรูเ้ ป็นรายได้ไม่เกินจำ�นวนทีเ่ คยลดลงซึง่ ได้รบั รูเ้ ป็น
ค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนงวดก่อนแล้ว
บริษทั รับรูร้ าคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทลี่ ดลงจากการตีราคาใหม่เป็นค่าใช้จา่ ยในงบกำ�ไร
ขาดทุน อย่างไรก็ตามหากสินทรัพย์นนั้ เคยมีการตีราคาเพิม่ ขึน้ และยังมียอดคงค้างของ
บัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” อยูใ่ นส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนทีล่ ดลงจากการ
ตีราคาใหม่จะถูกนำ�ไปหักออกจาก“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”ไม่เกินจำ�นวนซึง่
เคยตีราคาเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์ชนิดเดียวกันและส่วนทีเ่ กินจะรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในงบกำ�ไร
ขาดทุน

บริษัทมีนโยบายที่จะทบทวนมูลค่าของที่ดินที่ประเมินราคาใหม่ทุกๆ 5 ปี
อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม

ค่าเสื่อมราคาคำ�นวณตามวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ 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
อุปกรณ์เครื่องใช้สำ�นักงาน
5 ปี
ยานพาหนะ
5 - 15 ปี
ค่าเข้าอูต่ อ่ เรือแห้งถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์ในปีทเี่ กิดรายการและตัดจำ�หน่ายตามระยะเวลาการ
เข้าอู่เพื่อตรวจสภาพภายในระยะเวลา 2.5 ปี
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ในปี2552บริษทั ย่อยแห่งหนึง่ ได้ทบทวนอายุการใช้งานของสินทรัพย์ภายในกิจการใหม่และได้เปลีย่ นแปลง
ประมาณการอายุการใช้งานของเครือ่ งจักรและอุปกรณ์การผลิตและระบบสาธารณูปโภคจากเดิม 5 ปี เป็น
10 ปี ตามอายุการใช้งานโดยเฉลีย่ ของสินทรัพย์ทสี่ �ำ รวจใหม่เพือ่ สะท้อนรูปแบบของการใช้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพย์นนั้ ให้เหมาะสมยิง่ ขึน้ โดยเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไปผลของการ
เปลีย่ นแปลงประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์ดงั กล่าวทำ�ให้งบกำ�ไรขาดทุนรวมสำ�หรับปีสนิ้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2552 เปลี่ยนแปลงดังนี้
							
					 งบการเงินรวม
กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น
(บาท) 24,391,764
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง
(บาท) 10,453,613
กำ�ไรสุทธิเพิ่มขึ้น
(บาท) 34,845,377
			 บริษทั สอบทานการด้อยค่าของสินทรัพย์เมือ่ มีขอ้ บ่งชีว้ า่ ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่ามูลค่า
			 ทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนคำ�นวณจากมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสด
			 ที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง
			 ในกรณีทรี่ าคาตามบัญชีสงู กว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนบริษทั จะรับรูข้ าดทุนจากการด้อยค่า
			 ในงบกำ�ไรขาดทุน และคำ�นวณค่าเสือ่ มราคาของสินทรัพย์โดยใช้ราคาตามบัญชีใหม่ของ
			 สินทรัพย์ตามอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ดังกล่าว
			 กำ�ไรขาดทุนจากการขายสินทรัพย์เกิดจากการเปรียบเทียบราคาขายกับราคาตามบัญชี และ
			 ได้รวมอยู่ในการคำ�นวณกำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
			 รายจ่ายเกีย่ วกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดขี นึ้ ซึง่ ทำ�ให้ราคา
			 เปลีย่ นแทนในปัจจุบนั ของสินทรัพย์เพิม่ ขึน้ อย่างเป็นสาระสำ�คัญจะรวมเป็นราคาทุนของ
			 สินทรัพย์ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบำ�รุงรักษารับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ กิดขึน้
2.4.9 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
			 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขายได้แก่ ทีด่ นิ และอาคารทีเ่ ลิกใช้งานและถือไว้เพือ่ ขาย
			 แสดงด้วยจำ�นวนทีต่ �่ำ กว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขาย
2.4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
			 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีอ่ ายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน ประกอบด้วย ค่าโปรแกรม
			 คอมพิวเตอร์ ตัดจำ�หน่ายโดยวิธเี ส้นตรงในระยะเวลา 5 ปี แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าตัด
			 จำ�หน่ายสะสม สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีอ่ ายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ประกอบด้วย
			 เครือ่ งหมายการค้าและค่าความนิยมซึง่ เกิดจากการซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ย่อยแสดงด้วยราคา
			 ทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี) โดยจะมีการทดสอบการด้อยค่าเป็นประจำ�ทุกปีและตัง้ ค่า
			 เผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ซึ่งจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุน
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2.4.11 สิทธิการเช่า
			 สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหลังหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสมสิทธิการเช่ารอตัดจ่ายตัดจำ�หน่าย
			 โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาสิทธิการเช่าที่ได้รับ
2.4.12 เงินมัดจำ�ค่าถังบรรจุแก๊ส
			 บริษทั บันทึกเป็นหนีส้ นิ ของบริษทั และชำ�ระคืนหนีส้ นิ แต่ละรายเมือ่ ลูกค้านำ�ใบเสร็จรับเงินเงิน
			 มัดจำ�ค่าถังบรรจุแก๊สและถังแก๊สคืนแก่บริษัท
2.4.13 สัญญาเช่าระยะยาว
			 สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ
			 ส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงินสัญญาเช่าการเงินจะบันทึกรายการ
			 ด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ให้เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนั สุทธิของจำ�นวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายตาม
			 สัญญาเช่าแล้วแต่อย่างใดจะต่�ำ กว่าโดยจำ�นวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายจะปันส่วนระหว่างหนีส้ นิ และ
			 ค่าใช้จา่ ยทางการเงินเพือ่ ให้ได้อตั ราดอกเบีย้ คงทีต่ อ่ หนีส้ นิ คงค้างอยู่ภาระผูกพันตามสัญญา
			 เช่าหักค่าใช้จา่ ยทางการเงินจะบันทึกเป็นหนีส้ นิ ระยะยาวส่วนดอกเบีย้ จ่ายจะบันทึกในงบ
			 กำ�ไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดจากสัญญาเช่าการเงิน
			 จะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้น
			 สัญญาเช่าสินทรัพย์โดยทีค่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยูก่ บั
			 ผูใ้ ห้เช่าจะจัดเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงานเงินทีต่ อ้ งจ่ายภายใต้สญั ญาเช่าดำ�เนินงานจะบันทึกใน
			 งบกำ�ไรขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
			 ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จากการยกเลิกสัญญาเช่าดำ�เนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่นเบีย้ ปรับที่
			 ต้องจ่ายให้แก่ผใู้ ห้เช่า จะบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในรอบระยะเวลาบัญชีทกี่ ารยกเลิกนัน้ เกิดขึน้
2.4.14 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
			 บริษทั บันทึกรายการทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศทีเ่ กิดขึน้ ให้เป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น
			 ณวันทีท่ เี่ กิดรายการและแปลงค่าสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นตัวเงินทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ
			 ณวันทีใ่ นงบดุลให้เป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ นทีป่ ระกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
			 ณวันนัน้ กำ�ไรและขาดทุนทีเ่ กิดจากรับหรือจ่ายชำ�ระทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศและทีเ่ กิดจาก
			 การแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินดังกล่าวบันทึกในงบกำ�ไรขาดทุน
2.4.15 การรวมธุรกิจ
			 การรวมธุรกิจทีอ่ ยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันจะถูกบันทึกบัญชีดว้ ยวิธที คี่ ล้ายคลึงกับการ
			 ใช้วธิ สี ว่ นได้เสีย โดยสินทรัพย์และหนีส้ นิ เหล่านัน้ จะถูกบันทึกด้วยมูลค่าตามบัญชีของ
			 สินทรัพย์และหนี้สินที่รับโอนมา
			 ผลต่างจากการรวมธุรกิจ เป็นผลต่างระหว่างต้นทุนในการรวมธุรกิจกับมูลค่าตามบัญชีของ
			 สินทรัพย์ทรี่ ะบุได้สทุ ธิณวันทีร่ วมธุรกิจโดยบริษทั ได้แสดงผลต่างดังกล่าวภายใต้สว่ นของ
			 ผู้ถือหุ้น
รายงานประจำ�ปี 2552
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2.4.16 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
			 ค่าภาษีเงินได้ (ถ้ามี) บันทึกตามจำ�นวนที่จ่ายและที่ได้ตั้งค้างจ่ายไว้สำ�หรับปี
2.4.17 กำ�ไรต่อหุ้น
			 กำ�ไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานของกลุม่ บริษทั คำ�นวณโดยการหารกำ�ไรสุทธิรวม(หลังจากหักส่วนของ
			 ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยในบริษทั ย่อย) ทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ สามัญด้วยจำ�นวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วง
			 น้�ำ หนักที่ชำ�ระแล้วและออกจำ�หน่ายอยู่ในระหว่างปี
			 กำ�ไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานในงบการเงินเฉพาะกิจการคำ�นวณโดยการหารกำ�ไรสุทธิของบริษทั ด้วย
			 จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักที่ชำ�ระแล้วและออกจำ�หน่ายอยู่ในระหว่างปี
2.5 การใช้ดุลยพินิจที่สำ�คัญ และแหล่งข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของประมาณการ
ในการปฏิบตั ติ ามนโยบายการบัญชีของบริษทั ตามทีอ่ ธิบายในหมายเหตุขอ้ 2.4.4, 2.4.8 และ 2.4.9
ฝ่ายบริหารใช้ดลุ ยพินจิ การประมาณการและสมมติฐานเกีย่ วกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทไี่ ม่มี
แหล่งอ้างอิงใดทีช่ ดั เจนการประมาณการและสมมติฐานทีเ่ กีย่ วข้องขึน้ อยูก่ บั ประสบการณ์ในอดีตและ
ปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำ�นวนที่ได้ประมาณไว้
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2.5.1
			
			
			

การใช้ดุลยพินิจที่ส�ำ คัญในการใช้นโยบายการบัญชี
ฝ่ายบริหารใช้ดลุ ยพินจิ ในการเลือกนโยบายการบัญชีซึง่ เป็นรายการทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีสาระ
สำ�คัญต่อจำ�นวนทีบ่ นั ทึกบัญชีในงบการเงินนอกเหนือจากการใช้ดลุ ยพินจิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ประมาณการ ดังนี้

			
			
			
			
			
			

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษทั กำ�หนดค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ โดยใช้สมมติฐานและดุลยพินจิ หลายประการในการ
ประมาณการโดยผูบ้ ริหารซึง่ รวมถึงการพิจารณาโดยประมาณจำ�นวนหนีท้ คี่ าดว่าจะเก็บเงิน
ไม่ได้การประมาณดังกล่าวอาศัยประสบการณ์ของบริษทั ในการเก็บเงินจากลูกหนีป้ ระกอบกับ
การพิจารณาฐานะการเงินของลูกหนี้ด้วย ฝ่ายบริหารมีการทบทวนประมาณการและ
ข้อสมมติฐานต่างๆ อย่างสม่�ำ เสมอ

2.5.2
			
			
			

แหล่งข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของประมาณการ
ข้อสมมติฐานทีส่ �ำ คัญทีใ่ ช้เกีย่ วกับอนาคตและทีม่ าของความไม่แน่นอนในการประมาณการ
ทีม่ อี ยู่ ณ วันทีใ่ นงบดุล ซึง่ มีความเสีย่ งอย่างมีนยั สำ�คัญทีอ่ าจเป็นเหตุให้ตอ้ งมีการปรับปรุง
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ด้วยจำ�นวนทีม่ สี าระสำ�คัญในปีบญ
ั ชีถดั ไปมีดงั นี้

			
			
			
			

การด้อยค่าของค่าความนิยม และเครื่องหมายการค้า
การพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมและเครือ่ งหมายการค้าต้องประมาณมูลค่าจากการ
ใช้หน่วยสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดเงินสด โดยฝ่ายบริหารต้องประมาณกระแสเงินสดในอนาคต
ทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการใช้หน่วยสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดเงินสดในการคำ�นวณมูลค่าปัจจุบนั

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด มีดังต่อไปนี้
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3.1 		 บริษทั มีคา่ ซือ้ สินทรัพย์ทบ่ี นั ทึกเป็นหนีส้ นิ สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที31
่ ธันวาคม2552และ2551ดังนี้
																							
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
			 - จ่ายเพือ่ ซือ้ ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ (990,021,225) (1,641,546,039) (403,727,030) (1,250,018,926)
			 - จ่ายเพือ่ ซือ้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (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 		 เงินจ่ายล่วงหน้าสำ�หรับการซือ้ สินทรัพย์ถาวร

																
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 		
ตั๋วเงินรับ 			
รวม 				
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ประมาณการการลดหนี้
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ

946,287,049
132,612,102
1,078,899,151
(41,143,064)
(16,751,399)
1,021,004,688

822,538,753
162,587,186
985,125,939
(42,523,110)
(16,751,399)
925,851,430

277,126,010
81,889,773
359,015,783
(3,550,237)
355,465,546

191,422,273
111,572,744
302,995,017
(4,097,363)
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
จำ�นวนรายของลูกหนี้ที่ค้างชำ�ระ
1,691
ลูกหนี้การค้า
ภายในกำ�หนดชำ�ระ
835,365,995
เกินกำ�หนดชำ�ระ
		 ภายใน 3 เดือน
48,198,638
		 ระหว่าง 3 เดือน ถึง 6 เดือน
5,632,909
		 ระหว่าง 6 เดือน ถึง 12 เดือน
196,042
		 12 เดือนขึ้นไป
56,893,465
		 รวม 			
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(41,143,064)
		 ประมาณการลดหนี้
(16,751,399)
					
888,392,586
ตั๋วเงินรับ
ภายในกำ�หนดชำ�ระ
131,769,174
เกินกำ�หนดชำ�ระ
		 ภายใน 3 เดือน
823,814
		 ระหว่าง 3 เดือน ถึง 6 เดือน
19,114
		 ระหว่าง 6 เดือน ถึง 12 เดือน
		 12 เดือนขึ้นไป
		 รวม 			
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
1,021,004,688
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1,774

348

347

735,230,255

224,882,261

166,205,351

26,066,810
169,782
2,147,016
58,924,890
946,287,049
(42,523,110)
(16,751,399)
763,264,244

45,195,886
3,377,521
196,042
3,474,300
822,538,753
(3,550,237)
273,575,773

20,983,241
324
398,897
3,834,460
277,126,010 2743129,
(4,097,363)
187,324,910

162,343,406

81,889,773

111,572,744

207,780
36,000
132,612,102
925,851,430

162,587,186
355,465,546

81,889,773 74512,
298,897,654

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
จำ�นวนรายของลูกหนี้ที่ค้างชำ�ระ
ภายในกำ�หนดชำ�ระ
เกินกำ�หนดชำ�ระ
		 ภายใน 3 เดือน
		 ระหว่าง 3 เดือน ถึง 6 เดือน
		 ระหว่าง 6 เดือน ถึง 12 เดือน
		 12 เดือนขึ้นไป
			 รวม

1
1,167,242

1
1,245,117

2
10,645,289

3
9,003,374

1,167,242

195,551
1,440,668

10,645,289

195,551
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
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
ผลิตภัณฑ์น้ำ�มัน
สินค้าสำ�เร็จรูป - ถังแก๊ส
สินค้าสำ�เร็จรูป - เอทานอล
ถ่านหิน
วัตถุดิบคงเหลือ
วัสดุอะไหล่และอื่นๆ
สินค้าระหว่างทาง
งานระหว่างผลิต
		 รวม
หัก ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

125,788,110
47,482,439
36,168,164
10,920,364
18,739,129
16,132,952
23,731,703
42,597,942
59,547,636
14,718,899
395,827,338
(3,523,717)
392,303,621

121,154,926
107,374,947
16,713,892
10,993,220
19,583,906
17,336,083
23,181,701
91,557,410
8,949,122
416,845,207
(1,938,946)
414,906,261

48,212,385
16,132,952
433,675
31,711,530
96,490,542
96,490,542

50,687,736
391,075
36,928,824
88,007,635
88,007,635

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษทั มีปริมาณผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมทีต่ อ้ งสำ�รองตามกฎหมายเป็น
จำ�นวนเงิน 42.97 ล้านบาท และ 44.12 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษทั ย่อยมีปริมาณผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมและผลิตภัณฑ์น้ำ�มันทีต่ อ้ งสำ�รอง
ตามกฎหมายเป็นจำ�นวนเงิน 40.05 ล้านบาท และ 48.47 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
มูลค่าของสินค้าคงเหลือทีบ่ นั ทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในงบการเงินรวมสำ�หรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
ได้รวมขาดทุนจากการลดค่าสินค้าจำ�นวน 1.58 ล้านบาท และ 1.20 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
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
ดอกเบีย้ ค้างรับจากเงินให้กยู้ มื แก่บริษทั ย่อย
		 (หมายเหตุข้อ 30.1)
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืน
25,612,567
ลูกหนีอ้ น่ื บริษทั ย่อยและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
		 (หมายเหตุข้อ 30.1)
3,852
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
21,039,210
รายได้ค้างรับ
1,145,395
ลูกหนี้ค่าสินไหมทดแทนประกันภัย
24,159,086
อื่นๆ 		
97,891,496
		 รวม
169,851,606

-

1,891,826
25,612,567

1,073,767
-

44,974,879
17,679,443
2,952,714
18,566,905
23,230,133
107,404,074

165,126
9,744,831
954,492
74,190,537
112,559,379

49,156
7,753,824
2,094,620
6,443,434
17,414,801

		 เมือ่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 บริษทั ย่อยได้ด�ำ เนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษทั ประกัน

วินาศภัยเกีย่ วกับเรือทีเ่ กิดความเสียหาย และต้องหยุดเดินเรือชัว่ คราวเนือ่ งจากเกิดเพลิงไหม้จากสาเหตุ
ของไฟฟ้าลัดวงจร ค่าความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จริงจากเหตุการณ์ดงั กล่าวบริษัทย่อยได้บนั ทึกเป็นลูกหนี้
ค่าสินไหมทดแทนประกันภัยไว้แล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 จำ�นวน 24.16 ล้านบาท และ
จำ�นวน 18.57 ล้านบาท โดยบริษทั ย่อยเชือ่ ว่าค่าความเสียหายทัง้ หมดจะได้รบั การชดเชยจากบริษทั ประกัน
วินาศภัย ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ ดังนี้
		 ส่วนที่ 1 ประกันภัย ตัวเรือ และเครื่องจักร (H&M) วงเงินคุ้มครอง เต็มจำ�นวน 60 ล้านบาท

		 ส่วนที่ 2 ประกันบุคคลที่ 3 (P&I) วงเงินคุ้มครองตามที่เกิดขึ้นจริง
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8.

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อย ประกอบด้วย
											

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชื่อบริษัท
ประเภทกิจการ
สัดส่วน
ทุนชำ�ระแล้ว
วิธีราคาทุน
				
การถือหุ้น
				
ร้อยละ ณ วันที่ ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
					 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
					
2552
2551
2552
2551
บริษัทย่อย
บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์

ธุรกิจจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์

		 ปิโตรเคมิคลั ส์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ลัคกี้แคร์ริเออร์ จำ�กัด

ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

ธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า

บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตีล จำ�กัด ธุรกิจผลิตและจำ�หน่าย
					
บริษัท สยาม เอทานอล

99.59 105,000,000 105,000,000 2,104,623,678 2,104,623,678
99.99

70,000,000

70,000,000

70,000,000

70,000,000

99.99

70,000,000

70,000,000

69,999,930

69,999,930

70.00 400,000,0000 400,000,0000

280,000,000

280,000,000

201,540,000

-

ถังบรรจุก๊าซ LPG
ธุรกิจผลิตเอทานอล

		 เอ็กซ์ปอร์ท จำ�กัด
บริษัท สยามแก๊ส ฮ่องกง จำ�กัด ธุรกิจโฮลดิ้งและ
					

100.00 201,540,000

-

ค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

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

ในปี 2547 บริษทั ได้ท�ำ สัญญาซือ้ ขายหุน้ เพือ่ ซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ยูนคิ แก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคลั ส์ จำ�กัด
(มหาชน) โดยถือหุน้ อัตราร้อยละ 99.4619 ในมูลค่า 2,165 ล้านบาท โดยมีทปี่ รึกษาทางการเงินอิสระเข้า
ประเมินความเหมาะสมของราคาซือ้ ขายกิจการในบริษทั ย่อยดังกล่าวอย่างไรก็ตามบริษทั ได้เรียกคืนค่าหุน้
ในบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นเดิมจำ�นวน 5 ล้านบาท นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 บริษัทได้
เรียกร้องค่าเสียหายจำ�นวน 72.69 ล้านบาท ทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังจากการจ่ายซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ย่อยจาก
ผู้ถือหุ้นเดิม เนื่องจากผู้ถือหุ้นเดิม (ผู้ขาย) ไม่ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าว
ต่อมาเมือ่ วันที30
่ มิถนุ ายน2551คณะอนุญาโตตุลาการได้มคี �ำ ชีข้ าดให้ผถู้ อื หุน้ เดิม(ผูข้ าย)ชำ�ระเงินเป็นจำ�นวน
รวม 58.60 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี นับแต่วันที่มีคำ�ชี้ขาดจนถึงวันที่ทำ�การชำ�ระ
แล้วเสร็จบริษทั ได้รบั ชำ�ระค่าเรียกร้องความเสียหายพร้อมดอกเบีย้ ดังกล่าวเมือ่ วันท6สิงหาคม2551จึงทำ�ให้
เงินลงทุนในบริษัทย่อยลดลง 58.60 ล้านบาท จากการบันทึกรายการดังกล่าว
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษทั ได้น�ำ หุน้ ในบริษทั ยูนคิ แก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคลั ส์ จำ�กัด (มหาชน)
จำ�นวน 10,443,502 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.46 ของหุน้ ทัง้ หมดเพือ่ ค้ำ�ประกันวงเงินสินเชือ่ ของบริษทั ใน
ระหว่างไตรมาสที่ 4 ปี 2552 บริษัทได้ทำ�การไถ่ถอนเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
ในไตรมาส 2 ปี 2551 บริษทั ได้ซอื้ เงินลงทุนในบริษทั สยาม ควอลิตี้ สตีล จำ�กัด ในสัดส่วนการถือหุน้
อัตราร้อยละ 99.99 ในมูลค่า 70 ล้านบาท โดยมูลค่าสินทรัพย์และภาระหนีส้ นิ ทีร่ บั มา ณ วันทีซ่ อื้ (ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2551) ปรากฏดังนี้
												
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รวม 		
บวก ผลต่างจากการจ่ายซื้อในมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี
รวมต้นทุนการซื้อธุรกิจ
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อการซื้อเงินลงทุน

บาท
16,812,335
123,198,665
16,275
(326,387)
(70,000,000)
69,700,888
299,042
69,999,930
(16,812,335)
53,187,595

จากการเข้าซือ้ เงินลงทุนในบริษทั สยาม ควอลิตี้ สตีล จำ�กัด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2551 บริษทั ซือ้
ในมูลค่าทีส่ งู กว่ามูลค่าตามบัญชีจ�ำ นวน0.3ล้านบาทบริษทั รับรูส้ ว่ นต่างดังกล่าวเป็นค่าใช้จา่ ยอืน่ ทัง้ จำ�นวน
ในงบกำ�ไรขาดทุนรวม
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ในไตรมาส 4 ปี 2551 บริษัทได้ซื้อเงินลงทุนในบริษัท สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จำ�กัด
ในสัดส่วนการถือหุน้ อัตราร้อยละ70.00ในมูลค่า280ล้านบาทโดยมูลค่าสินทรัพย์และภาระหนีส้ นิ ทีร่ บั มา
ณ วันที่ซื้อ (ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2551) ปรากฏดังนี้
											
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินลงทุนชั่วคราว
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำ�หนดชำ�ระในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
รวม 		
บวก ผลต่างจากการจ่ายซื้อในมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี
รวมต้นทุนการซื้อธุรกิจ
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุน

หน่วย : บาท
36,797,210
4,930,000
15,479,947
2,160,688
557,581,455
32,697
(24,889,902)
(6,672,000)
(158,460)
(52,814,486)
(163,328,000)
(105,640)
(110,704,052)
258,309,457
21,690,543
280,000,000
(36,797,210)
243,202,790

จากการเข้าซื้อเงินลงทุนในบริษัท สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จำ�กัด ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2551
บริษทั ซือ้ ในมูลค่าทีส่ งู กว่ามูลค่าตามบัญชีจ�ำ นวน21.69ล้านบาทบริษทั บันทึกส่วนต่างดังกล่าวเป็นค่าความ
นิยมทั้งจำ�นวนแสดงไว้ในงบดุลรวม
เมือ่ วันที่ 20 สิงหาคม 2552 บริษทั ได้จดั ตัง้ บริษทั ย่อยในต่างประเทศโดยลงทุนในหุน้ สามัญจำ�นวน
10,000หุน้ มูลค่าหุน้ ละHKD1.00ต่อมาเมือ่ วันที่19ตุลาคม2552บริษทั ย่อยในต่างประเทศได้มกี ารเพิม่ ทุน
จดทะเบียนจาก 10,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ HKD 1.00 เป็น 46,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ HKD 1.00 โดยบริษทั
มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยในต่างประเทศดังกล่าวร้อยละ 100
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9.

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบด้วย
								
												

		 ราคาทุน:
		 ที่ดิน 		
		 มูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาที่ดิน
		 มูลค่าที่ลดลงจากการตีราคาที่ดิน
		 ส่วนปรับปรุงที่ดิน
		 อาคาร
		 ส่วนปรับปรุงอาคาร
		 ยานพาหนะ
		 เครื่องจักร
		 โครงสร้างและระบบโรงงาน
		 คลังและอุปกรณ์เก็บแก๊ส
		 อุปกรณ์สถานีบริการแก๊ส
		 สถานีบรรจุแก๊สและบริการแก๊ส
		 เรือบรรทุกแก๊ส
		 ถังบรรจุแก๊ส
		 เครื่องมือเครื่องใช้
		 เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
		 เครื่องใช้สำ�นักงาน
			 รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม :
		 ส่วนปรับปรุงที่ดิน
		 อาคาร
		 ส่วนปรับปรุงอาคาร
		 ยานพาหนะ
		 เครื่องจักร
		 โครงสร้างและระบบโรงงาน
		 คลังและอุปกรณ์เก็บแก๊ส
		 อุปกรณ์สถานีบริการแก๊ส
		 สถานีบรรจุแก๊สและบริการแก๊ส
		 เรือบรรทุกแก๊ส
		 ถังบรรจุแก๊ส
		 เครื่องมือเครื่องใช้
		 เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
		 เครื่องใช้สำ�นักงาน
			 รวม
		 งานระหว่างก่อสร้าง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
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งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที่ 				
31 ธันวาคม 2551 				
1,759,595,582
270,080,940
(54,436,888)
56,638,963
375,962,157
904,010,810
305,845,910
56,245,781
659,748,393
34,498,603
319,032,928
850,566,756
2,538,642,520
29,933,903
110,599,201
52,871,064
8,269,836,623

134,970,369
40,373,227
(3,839,630)
7,515,690
9,677,496
59,416
11,862,354
44,620
260,000
8,359,950
383,647,731
87,056,766
2,741,587
2,780,460
3,299,099
688,809,135

(130,350)
(10,250)
24,580,000
(3,979,411)
(2,517,215)
(1,306,092)
(5,759,085)
(157,931)
(66,907)
10,652,759

(20,770,000)
(2,176,310)
33,022,933
82,683,891
8,691,979
93,307,335
17,847,844
18,725,968
(64,200)
2,482,182
885,016
234,636,638

หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552
1,873,665,601
310,443,917
(33,696,518)
61,978,343
418,662,586
59,416
994,577,644
314,582,509
56,505,781
758,898,463
34,498,603
335,574,680
1,252,940,455
2,619,940,201
32,611,290
115,703,912
56,988,272
9,203,935,155

(10,981,767)
(2,540,494)
(13,522,261)
(90,888,673)
(20,345,834)
36,809
(111,197,698)
(543)
(543)
(589,347,110)
(64,001,687)
2,126,637
(710,649)
(651,932,809)
(6,316,856)
(32,625,643)
(36,810)
(38,979,309)
(952,797)
(5,604,614)
(6,557,411)
(333,054,972)
(40,372,878)
2,517,214
1,022,808
(369,887,828)
(26,136,162)
(1,716,278)
(27,852,440)
(220,755,499)
(27,601,793)
(348,840)
(248,706,132)
(498,431,237)
(93,389,225)
(591,820,462)
(1,851,099,622) (110,911,223)
5,704,581
- (1,956,306,264)
(21,483,826)
(3,186,434)
36,679
(24,633,581)
(93,454,309)
(7,823,937)
157,930
(101,120,316)
(35,944,398)
(5,782,121)
66,905
(41,659,614)
(3,778,847,228) (415,902,704)
10,573,267
(3) (4,184,176,668)
166,173,862
303,229,819
(2,760,000) (234,711,634)
231,932,047
4,657,163,257 				 5,251,690,534

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
มูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาที่ดิน
270,080,940
มูลค่าที่ลดลงจากการตีราคาที่ดิน
(53,906,000)
ส่วนปรับปรุงที่ดิน 		 45,229,778
12,049,498
อาคาร 			
184,752,509 23,686,822
49,137,291
ยานพาหนะ 		
853,122,569
693,401
35,664,980
เครื่องจักร 		
22,242,059
โครงสร้างและระบบโรงงาน
คลังและอุปกรณ์เก็บแก๊ส
879,306,897
19,616,767
อุปกรณ์สถานีบริการแก๊ส
34,498,603
สถานีบรรจุแก๊สและบริการแก๊ส
38,547,096
343,600
เรือบรรทุกแก๊ส 		
825,901,592
24,665,164
ถังบรรจุแก๊ส 		
2,419,301,410
- 120,672,180
เครื่องมือเครื่องใช้ 		 25,197,051
321,493
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
107,448,542
1,541,409
1,641,084
เครื่องใช้สำ�นักงาน 		 45,914,396
1,290,295
รวม 			
6,156,973,059 109,518,260 1,487,140,928

(505,000)
(36,804)
(1,200,000)
(1,331,070)
3,102,509
(31,834)
5,403,618
(3,758,721)

3,480,888 1,759,645,582
- 270,080,940
(530,888) (54,436,888)
(640,313)
- 96358,
118,385,535 375,962,157
15,034,860 904,010,810
283,603,851 305,845,910
56,245,781
56,245,781
(239,138,467) 659,748,393
34,498,603
281,342,232 319,032,928
- 850,566,756
- 2,538,642,520
1,312,850 9032,
- 110,599,201
(13,700)
276,455 08675412,
520,013,097 8,269,886,623

ค่าเสื่อมราคาสะสม :
ส่วนปรับปรุงที่ดิน 		 (9,873,934)
- (1,107,833)
อาคาร 			
(75,231,527) (1,660,782) (13,996,364)
ยานพาหนะ 		
(525,778,887)
(321,910) (63,751,312)
504,999 		
เครื่องจักร 		
(6,316,856)
โครงสร้างและระบบโรงงาน
(952,797)
คลังและอุปกรณ์เก็บแก๊ส
(478,268,858)
- (35,561,292)
27,477 180,747,701
อุปกรณ์สถานีบริการแก๊ส
(24,047,701)
(2,088,461)
สถานีบรรจุแก๊สและบริการแก๊ส
(16,387,920)
- (24,819,875)
1,199,997 (180,747,701)
เรือบรรทุกแก๊ส
(410,360,111)
- (88,071,126)
ถังบรรจุแก๊ส 		
(1,734,240,512)
- (117,005,708)
146,598
เครื่องมือเครื่องใช้ 		 (18,699,459)
(50,658) (2,733,709)
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
(85,482,649)
(341,007)
(7,662,484)
31,831
เครื่องใช้สำ�นักงาน 		 (30,460,228)
(400,000) (5,097,870)
13,700
รวม 			
(3,408,831,786) (2,774,357) (369,165,687)
1,924,602
งานระหว่างก่อสร้าง
51,518,844 450,853,827 182,333,289 (1,469,001) (517,063,097)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
2,799,660,117 					
ค่าเสือ่ มราคาสำ�หรับปีสน้ ิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม
2552 								
2551 								

- 91780(6,7)
(90,888,673)
(589,347,110)
(6,316,856)
(952,797)
(333,054,972)
(26,136,162)
(220,755,499)
(498,431,237)
(1,851,099,622)
- 4281(3,6)
(93,454,309)
- 9345(,8)
(3,778,847,228)
166,173,862
4,657,163,257
415,902,704
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)803426,
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
เครื่องใช้สำ�นักงาน 			
9,453,657
2,807,212
(15,546)
2,984,214 5231795,
		
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)
-4270(,81)
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)
เครื่องใช้สำ�นักงาน 			 (4,844,801) (2,022,092)
15,545
-8653(,148)
		
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) 4972681,
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
มูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาที่ดิน 		 270,080,940
มูลค่าที่ลดลงจากการตีราคาที่ดิน 		 (53,906,000)
ส่วนปรับปรุงที่ดิน 			
3,704,024
อาคาร 				 49,699,384
9,177,480
ยานพาหนะ 			 24,791,789
4,095,758
คลังและอุปกรณ์เก็บแก๊ส 		 32,713,258 15,137,614
อุปกรณ์สถานีบริการแก๊ส 		 34,498,603
สถานีบรรจุแก๊สและบริการแก๊ส 		 38,547,096
ถังบรรจุแก๊ส 			 268,485,390 46,781,909
เครื่องใช้สำ�นักงาน 			
7,278,649
		
รวม 			 926,733,193 1,194,540,619

(6,214,801)
2,079,773
(6,214,801)

3,430,888 1,371,539,033
- 270,080,940
(530,888) (54,436,888)
- 07243,
5,512,729 64,389,593
- 28,887,547
4,557,162 46,193,233
- 34,498,603
- 38,547,096
- 315,267,299
95,235 645739,
13,065,126 2,128,124,137

ค่าเสื่อมราคาสะสม :
ส่วนปรับปรุงที่ดิน 			 (1,730,322)
(370,402)
อาคาร 				 (9,138,323) (3,890,622)
ยานพาหนะ 			 (12,434,924) (3,124,650)
คลังและอุปกรณ์เก็บแก๊ส 		 (6,946,123) (1,928,665)
27,478
อุปกรณ์สถานีบริการแก๊ส 		 (24,047,701) (2,088,461)
สถานีบรรจุแก๊สและบริการแก๊ส 		 (16,387,920) (3,754,346)
ถังบรรจุแก๊ส 			 (52,074,458) (25,548,211)
เครื่องใช้สำ�นักงาน 			 (3,316,795) (1,528,006)
		
รวม 			(126,076,566) (42,233,363)
27,478
งานระหว่างก่อสร้าง 		 14,235,848 55,619,018
- (10,165,126)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 		 814,892,475 				

- 1702,(4)
(13,028,945)
(15,559,574)
(8,847,310)
(26,136,162)
(20,142,266)
(77,622,669)
- 840,(1)
(168,282,451)
59,689,740
2,019,531,426

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
		
2552 							
		
2551 							

50,322,951
42,233,363

ณวันที่31ธันวาคม2552บริษทั มีทดี่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างและระหว่างก่อสร้างของบริษทั ซึง่ มีมลู ค่าตามบัญชีสทุ ธิ
จำ�นวนเงิน 1,202.72 ล้านบาท ใช้เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อและเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
(ดูหมายเหตุข้อ 18)

รายงานประจำ�ปี 2552

129

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทย่อยได้น�ำ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วน คลัง
และถังเก็บแก๊ส ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ 426.43 ล้านบาท และ 452.70 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
ไปค้�ำ ประกันวงเงินสินเชือ่ ให้กบั บริษทั (ดูหมายเหตุขอ้ 34.1 และข้อ 34.2) และได้น�ำ ทีด่ นิ อาคาร เครือ่ งจักร
และเรือบรรทุกแก๊สบางส่วนมูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ 484.72 ล้านบาท และ 521.23 ล้านบาท ตามลำ�ดับไป
ค้�ำ ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินกูย้ มื ให้กบั บริษทั ย่อยกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ(ดูหมายเหตุขอ้
17 และข้อ 18)
ราคาทุนของสินทรัพย์ถาวรทีห่ กั ค่าเสือ่ มราคาครบแล้วและยังคงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ของบริษทั และบริษทั ย่อยมีจ�ำ นวนประมาณ 25.83 ล้านบาท และ 2,015.99 ล้านบาท ตามลำ�ดับ (ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2551: 22.42 ล้านบาท และ 1,556.44 ล้านบาท ตามลำ�ดับ)
ในปี 2548 บริษทั ได้วา่ จ้างบริษทั ทีเอพี แวลูเอชัน่ จำ�กัด ซึง่ เป็นผูป้ ระเมินราคาอิสระให้ประเมินราคา
ทีด่ นิ ผลจากการตีราคาทีด่ นิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ตามรายงานของผูป้ ระเมินราคาอิสระทำ�ให้มมี ลู ค่า
เพิ่มจากการตีราคาที่ดินดังนี้

หน่วย : บาท

มูลค่าเพิ่มจากการตีราคาที่ดิน

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
258,484,550
258,484,550

ต่อมาในปี 2550 บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท ทีเอพี แวลูเอชั่น จำ�กัด และ บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์
เอเจนซี่ จำ�กัด ซึง่ เป็นผูป้ ระเมินราคาอิสระให้ประเมินราคาทีด่ นิ ผลจากการตีราคาทีด่ นิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550 ตามรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระทำ�ให้มีมูลค่าเพิ่มและลดลงจากการตีราคาที่ดินดังนี้

หน่วย : บาท

มูลค่าเพิ่มจากการตีราคาที่ดิน
มูลค่าลดจากการตีราคาที่ดิน
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งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
11,596,390
(54,436,888)
(42,840,498)

ต่อมาในปี 2552 บริษทั ได้วา่ จ้างบริษทั ยูเค แวลูเอชัน่ แอนด์ เอเจนซี่ จำ�กัด ซึง่ เป็นผูป้ ระเมินราคา
อิสระให้ประเมินราคาที่ดิน ผลจากการตีราคาที่ดิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามรายงานของผู้
ประเมินราคาอิสระทำ�ให้มีมูลค่าเพิ่มและลดจากการตีราคาครั้งก่อน ดังนี้

มูลค่าเพิ่มจากการตีราคาที่ดิน
มูลค่าลดจากการตีราคาที่ดิน

งบการเงินรวม
64,953,227
(3,849,880)
61,103,347

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
35,729,776
(3,499,880)
32,229,896

ในปี2552บริษทั และบริษทั ย่อยได้ท�ำ การประเมินราคาทีด่ นิ ตามเกณฑ์ราคาตลาดโดยผูป้ ระเมินราคา
อิสระทัง้ นี้ บริษทั ได้ปรับปรุงมูลค่าทีด่ นิ เพิม่ ขึน้ จำ�นวน 64.95 ล้านบาท โดยบันทึกเข้าส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาทีด่ นิ ด้วยจำ�นวน 40.37 ล้านบาท แสดงไว้ภายใต้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ และบันทึกลดขาดทุนจาก
การตีราคาทีด่ นิ เข้าบัญชีก�ำ ไรจากการตีราคาทีด่ นิ ในงบกำ�ไรขาดทุนจำ�นวน 24.58 ล้านบาท นอกจากนี้
บริษทั และบริษทั ย่อยได้ปรับปรุงมูลค่าทีด่ นิ ลดลง 3.85 ล้านบาท โดยบันทึกลดส่วนเกินทุนจากการตีราคา
ทีด่ นิ ทีแ่ สดงอยูใ่ นส่วนของผูถ้ อื หุน้ จำ�นวน 0.01 ล้านบาท และบันทึกขาดทุนจากการตีราคาทีด่ นิ จำ�นวน
3.84 ล้านบาท ในงบกำ�ไรขาดทุน
ในปี 2552 บริษทั ได้ท�ำ การประเมินราคาทีด่ นิ ตามเกณฑ์ราคาตลาด โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ ทัง้ นี้
บริษทั ได้ปรับปรุงมูลค่าทีด่ นิ เพิม่ ขึน้ จำ�นวน 35.73 ล้านบาท โดยบันทึกเข้าส่วนเกินทุนจากการตีราคา
ทีด่ นิ ด้วยจำ�นวน 11.15 ล้านบาท แสดงไว้ภายใต้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ และบันทึกลดขาดทุนจากการตีราคา
ทีด่ นิ เข้าบัญชีก�ำ ไรจากการตีราคาทีด่ นิ ในงบกำ�ไรขาดทุนจำ�นวน24.58ล้านบาทนอกจากนีบ้ ริษทั ได้ปรับปรุง
มูลค่าทีด่ นิ ลดลง3.50ล้านบาทโดยบันทึกลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีด่ นิ ทีแ่ สดงอยูใ่ นส่วนของผูถ้ อื หุน้
จำ�นวน 0.01 ล้านบาท และบันทึกขาดทุนจากการตีราคาที่ดินจำ�นวน 3.49 ล้านบาทในงบกำ�ไรขาดทุน
ในระหว่างปีพ.ศ2552บริษทั ได้รวมต้นทุนการกูย้ มื เข้าเป็นราคาทุนของโครงการก่อสร้างทีด่ นิ ท่าเรือ
และคลังก๊าซสุขสวัสดิ์จำ�นวน 24.48 ล้านบาท ต้นทุนการกูย้ มื นีเ้ กิดขึน้ จริงจากเงินกูย้ มื ทีม่ วี ตั ถุประสงค์เฉพาะ
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10.

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552
31 ธันวาคม 2551
8,500,135
8,500,135
42,000,000
42,000,000
50,500,135
50,500,135

ที่ดิน
อาคาร
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ทีด่ นิ และอาคารทีเ่ ป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขายทัง้ จำ�นวน
ของบริษัทย่อยได้นำ�ไปค้ำ�ประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัท (ดูหมายเหตุข้อ 34.1 และข้อ 34.2)
11.

เครื่องหมายการค้า - สุทธิ
เครื่องหมายการค้า - สุทธิ ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552
627,000,000
(94,050,000)
532,950,000

เครื่องหมายการค้า
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
เครื่องหมายการค้า - สุทธิ

12.

ค่าความนิยม- สุทธิ
ค่าความนิยม - สุทธิ ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น/
จำ�หน่าย/
โอนเข้า
โอนออก

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ค่าความนิยม
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ค่าความนิยม - สุทธิ
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 		
31 ธันวาคม 2551
627,000,000
(94,050,000)
532,950,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552

			
609,704,370
(96,508,522)
513,195,848

-

-

609,704,370
(96,508,522)
513,195,848

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
เพิ่มขึ้น/
จำ�หน่าย/
31 ธันวาคม 2550
โอนเข้า
โอนออก
			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ค่าความนิยม
644,380,009
23,923,543
(58,599,182)
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
(96,508,522)
ค่าความนิยม - สุทธิ
547,871,487
23,923,543
(58,599,182)

13.

ค่าสิทธิการเช่า - สุทธิ
ค่าสิทธิการเช่า - สุทธิ ประกอบด้วย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ค่าสิทธิการเช่า
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ค่าสิทธิการเช่า - สุทธิ

34,340,901
(13,546,971)
20,793,930

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551

609,704,370
(96,508,522)
513,195,848

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น/
จำ�หน่าย/
โอนเข้า
โอนออก
(2,504,360)
(2,504,360)

(6,619,328)
6,619,328
-

ยอดคงเหลือณ วันที่
2552		
27,721,573
(9,432,003)
18,289,570

หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2550
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ค่าสิทธิการเช่า
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ค่าสิทธิการเช่า - สุทธิ

27,840,901
(10,293,413)
17,547,488

เพิ่มขึ้น/
โอนเข้า
6,500,000
(3,253,558)
3,246,442

งบการเงินรวม
จำ�หน่าย/
โอนออก

ยอดคงเหลือณ วันที่
2551
-

34,340,901
(13,546,971)
20,793,930

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้สิทธิการเช่าจำ�นวน 2.50 ล้านบาทและ 3.25
ล้านบาท ตามลำ�ดับ เป็นค่าเช่าตามระยะเวลาสิทธิการเช่า
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หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ค่าสิทธิการเช่า
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ค่าสิทธิการเช่า - สุทธิ

13,368,095
(3,202,033)
10,166,062

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2550
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ค่าสิทธิการเช่า
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ค่าสิทธิการเช่า - สุทธิ

6,868,095
(2,759,406)
4,108,689

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น/
จำ�หน่าย/
โอนเข้า
โอนออก

(1,141,551)
(1,141,551)

ยอดคงเหลือณ วันที่
31 ธันวาคม 2552

(2,052,776)
2,052,776
-

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น/
จำ�หน่าย/
โอนเข้า
โอนออก

6,500,000
(442,627)
6,057,373

11,315,319
(2,290,808)
9,024,511

ยอดคงเหลือณ วันที่
31 ธันวาคม 2551

-

13,368,095
(3,202,033)
10,166,062

สำ�หรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษทั รับรูส้ ทิ ธิการเช่าจำ�นวน 1.14 ล้านบาท และ 0.44
ล้านบาท ตามลำ�ดับ เป็นค่าเช่าตามระยะเวลาสิทธิการเช่า
14. ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ ประกอบด้วย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
รวมราคาทุน
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
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13,501,876
3,697,140
17,199,016
(10,556,236)
6,642,780

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น/
จำ�หน่าย/
โอนเข้า
โอนออก

153,500
900,860
1,054,360
(966,770)
87,590

ยอดคงเหลือณ วันที่
31 ธันวาคม 2552

-

13,655,376
4,598,000
18,253,376
(11,523,006)
6,730,370

หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
ซื้อธุรกิจ
31 ธันวาคม 2551		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ค่าคอมพิวเตอร์
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
รวมราคาทุน
หัก ค่าตัดจำ�หนายสะสม
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ

11,638,931
5,133,770
16,772,701
(10,74,631)
6,698,070

49,565
49,565
16,868
32,697

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น/
โอนเข้า

1,841,380
1,841,380
(470,815)
1,370,565

จำ�หน่าย/
โอนออก

ยอดคงเหลือณ วันที่
31 ธันวาคม 2552

(28,000)
(1,436,630)
(1,464,630)
6,078
(1,458,552)

13,501,876
3,697,140
17,199,016
(10,556,236)
6,642,780

ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปีสน้ิ ปีสดุ วันที่ 31 ธันวาคม
2552					
2551					

996,770
470,815

หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ค่าคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ค่าคอมพิวเตอร์ - สุทธิ

344,400
(259,165)
85,235

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น/
จำ�หน่าย/
โอนเข้า
โอนออก

39,900
(49,123)
(9,223)

ยอดคงเหลือณ วันที่
31 ธันวาคม 2552

-

384,300
(308,288)
76,012
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หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2550
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ

344,400
(190,285)
154,115

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น/
จำ�หน่าย/
โอนเข้า
โอนออก
(68,880)
(68,880)

ยอดคงเหลือณ วันที่
31 ธันวาคม 2551
-

344,400
(259,165)
85,235

ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2552 				
2551 				

49,123
68,880

15.

เงินมัดจำ�ค่าซื้อเงินลงทุน
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 บริษัทย่อยในต่างประเทศได้ทำ�สัญญาซื้อขายหุ้นสามัญ (Equity interest
transfer agreement) กับบริษทั ในต่างประเทศแห่งหนึง่ มูลค่าทัง้ สิน้ 51 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษทั ย่อย
ดังกล่าวได้จา่ ยเงินชำ�ระมัดจำ�แล้วจำ�นวน5ล้านดอลลาร์สหรัฐในวันลงนามในสัญญา(ดูหมายเหตุขอ้ 34.3)

16.

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น มีดังนี้

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้�ำ ประกัน
เงินมัดจำ�
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าผลิตถังแก๊ส
อื่นๆ
รวม
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งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551
2,551,036
1,348,463
14,683,613
6,119,437
748,890
3,282,950
23,173,497
5,000,000
41,157,036
15,750,850

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551
287,146
227,573
4,514,871
3,436,061
23,047,197
5,000,000
27,849,214
8,663,634

17.

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551
2,784,254
20,000,000
20,000,000
20,000,000
22,784,254

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551
-

ณวันที31
่ ธันวาคม2552และ2551บริษทั ย่อยแห่งหนึง่ มีเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ในรูปของตัว๋ สัญญาใช้เงินจากธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศแห่งหนึง่ เพือ่ จ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดบิ ในการผลิตจำ�นวนเงิน20ล้านบาทในอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ
MLR - 0.50 ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษทั ย่อยแห่งหนึง่ มีเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
แห่งหนึง่ เป็นจำ�นวนเงิน 10 ล้านบาท อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ MOR - 100 ต่อปี วงเงินเบิกเกินบัญชีดงั กล่าวค้�ำ
ประกันโดยจดจำ�นองทีด่ นิ เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ทจี่ ดั ซือ้ ของบริษทั ย่อยรวมถึงกรรมการบางท่านของบริษทั
ย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น (ดูหมายเหตุข้อ9)
18.

เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกู้ยืมระยะยาว ประกอบด้วย
หน่วย : บาท

เงินกู้ยืมจากธนาคาร
เงินกู้ยืมจากบริษัทอื่น

หัก ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมจากธนาคาร
เงินกู้ยืมจากบริษัทอื่น
สุทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551
933,795,213
168,333,335
7,000,000
933,795,213
175,333,335

(186,058,664)
(186,058,664)
747,736,549

(6,666,660)
(7,000,000)
(13,666,660)
161,666,675

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551
510,000,000
510,000,000
-

(120,000,000)
(120,000,000)
390,000,000

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เงินกูย้ มื ระยะยาวเป็นสัญญากูย้ มื ระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศหลายแห่งหลายสัญญา และบริษัทอื่น ดังนี้
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ส่วนของบริษัท
บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวจำ�นวน 600 ล้านบาท กับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง เป็นเงินกู้เพื่อซื้อที่ดิน
รวมทั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้าง และเพื่อก่อสร้างสิ่งอำ�นวยความสะดวกสำ�หรับท่าเทียบเรือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552 บริษทั มีภาระหนีส้ นิ คงเหลือ 510 ล้านบาทโดยมีดอกเบีย้ เท่ากับอัตราดอกเบีย้ อ้างอิง
ของรอยเตอร์บวกด้วยร้อยละ 2.00 ต่อปี เงินต้นมีก�ำ หนดจ่ายชำ�ระคืนทุกงวดสามเดือน งวดละ 30 ล้านบาท
นับจากวันเบิกเงินกูง้ วดแรกโดยบริษทั ได้น�ำ ทีด่ นิ รวมทัง้ อาคารและสิง่ ปลูกสร้างและสิง่ อำ�นวยความสะดวก
สำ�หรับท่าเทียบเรือเป็นหลักทรัพย์ค้ำ�ประกัน (ดูหมายเหตุข้อ 9)
ต่อมาบริษัทได้ทำ�สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swap agreement) กับธนาคารพาณิชย์
ดังกล่าวเพือ่ ซือ้ อัตราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ4.95ต่อปีโดยคำ�นวณจากวงเงินตามสัญญากูย้ มื ระยะยาวดังกล่าว
ข้างต้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 (ดูหมายเหตุข้อ 33.3)
ส่วนของบริษัทย่อย
1. บริษทั ลัคกีม้ ารีน จำ�กัด มีวงเงินกูย้ มื ระยะยาวกับธนาคารในประเทศแห่งหนึง่ จำ�นวน 43.5 ล้านบาท
เงินกู้ดังกล่าวมีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR ต่อปี เงินต้นมีก�ำ หนดจ่ายชำ�ระคืนเป็นงวดรายเดือน
โดยจ่ายชำ�ระงวดแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2545 และเงินกูด้ งั กล่าวมีก�ำ หนดชำ�ระคืนทัง้ หมดให้ครบ
ภายในเดือนเมษายน 2553 บริษัทย่อยดังกล่าวได้นำ�เรือบรรทุกแก๊สเป็นหลักทรัพย์ค้ำ�ประกัน
บริษัทย่อยได้ชำ�ระคืนเงินต้นทั้งหมดแล้ว เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551 และคงเหลือดอกเบี้ยค้างจ่าย
ตามสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 จำ�นวน 0.10 ล้านบาท และ 15.21 ล้านบาทตามลำ�ดับ
2. บริษทั ลัคกีม้ ารีน จำ�กัด มีวงเงินกูย้ มื ระยะยาวกับธนาคารในประเทศแห่งหนึง่ จำ�นวน 142.50 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีภาระหนี้คงเหลือ จำ�นวน 132.52 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
:ไม่ม)ี เงินกูด้ งั กล่าวมีดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละMLR-1.00ต่อปีเงินต้นมีก�ำ หนดจ่ายชำ�ระคืนเป็นงวดราย
เดือนโดยงวดที่ 1 - 83 จ่ายชำ�ระงวดละ 1.70 ล้านบาท งวดที่ 84 จ่ายชำ�ระงวดละ 1.40 ล้านบาท
โดยจ่ายชำ�ระงวดแรกในเดือนตุลาคม 2552 และเงินกูด้ งั กล่าวมีก�ำ หนดชำ�ระคืนทัง้ หมดให้ครบภายใน
เดือนกันยายน2559บริษทั ย่อยดังกล่าวได้น�ำ เรือบรรทุกแก๊สเป็นหลักทรัพย์ค�้ำ ประกัน(ดูหมายเหตุขอ้ 9)
และนำ�บริษัท ลัคกี้แคร์ริเออร์ จำ�กัด เป็นผู้ค้ำ�ประกัน
3. บริษทั ลัคกีม้ ารีน จำ�กัด มีวงเงินกูย้ มื ระยะยาวกับธนาคารในประเทศแห่งหนึง่ จำ�นวน 101.43 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีภาระหนี้คงเหลือ จำ�นวน 101.42 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 :
ไม่ม)ี เงินกูด้ งั กล่าวมีดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ MLR - 1.00 ต่อปี เงินต้นมีกำ�หนดจ่ายชำ�ระคืนเป็นงวด
รายเดือนโดยงวดที่ 1 - 83 จ่ายชำ�ระงวดละ 1.54 ล้านบาท โดยงวดสุดท้ายชำ�ระส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมด เงินกู้
ดังกล่าวมีก�ำ หนดชำ�ระคืนทัง้ หมดให้ครบภายในเดือนเมษายน2560บริษทั ย่อยดังกล่าวได้น�ำ เรือบรรทุก
แก๊สเป็นหลักทรัพย์ค้ำ�ประกัน (ดูหมายเหตุข้อ 9) และนำ�บริษัท ลัคกี้แคร์ริเออร์ จำ�กัด และบริษัท
สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้ค้ำ�ประกัน
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4. บริษทั ลัคกีม้ ารีน จำ�กัด กูย้ มื เงินจากบริษทั อืน่ โดยไม่มดี อกเบีย้ เป็นจำ�นวนเงิน 33 ล้านบาท เงินกูย้ มื
ดังกล่าวมีก�ำ หนดชำ�ระเป็นงวดรายเดือนรวม 33 งวด งวดละ 1 ล้านบาท การชำ�ระคืนงวดแรกเริม่ ใน
เดือนพฤศจิกายน 2549 และการชำ�ระงวดสุดท้ายจะครบกำ�หนดในเดือนกรกฎาคม 2552 บริษทั ย่อย
ดังกล่าวได้นำ�เรือบรรทุกแก๊สเป็นหลักทรัพย์ค้ำ�ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทไม่มียอดคงค้าง เนื่องจากได้ชำ�ระคืนทั้งหมดแล้วเมื่อวันที่ 13
กรกฎาคม2552(ณวันที31
่ ธันวาคม2551:7ล้านบาท)หลักทรัพย์ค�้ำ ประกันดำ�เนินการไถ่ถอนเรียบร้อยแล้ว
ในไตรมาส 3 ปี 2552
5. บริษทั สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จำ�กัด มีเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึง่
เพือ่ พัฒนาทีด่ นิ และก่อสร้างโรงงาน และเป็นเงินกูเ้ พือ่ ค่าเครือ่ งจักรวงเงินรวม 40 ล้านบาท และ 130
ล้านบาท ตามลำ�ดับ ในอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ MLR - 1.00 ต่อปี บริษทั ย่อยดังกล่าวได้มกี ารเบิกใช้เงินกู้
ตามสัญญาครบตามวงเงินกูแ้ ล้วโดยเงินกูย้ มื ระยะยาวดังกล่าวมีระยะเวลาเงินกูท้ งั้ สิน้ 8ปีและระยะเวลา
ปลอดเงินต้น 2 ปี นับจากวันเบิกเงินกูง้ วดแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีภาระหนีค้ งเหลือ
จำ�นวน 159.86 ล้านบาท และ 168 ล้านบาท ตามลำ�ดับ บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดจำ�นองที่ดิน
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ทจี่ ะจัดซือ้ ของบริษทั ย่อย(ดูหมายเหตุขอ้ 9)รวมถึงกรรมการบางท่านของบริษทั
ย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น เป็นหลักประกัน
6. บริษทั สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จำ�กัด มีเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึง่
เพือ่ พัฒนาทีด่ นิ และก่อสร้างโรงงาน และเป็นเงินกูเ้ พือ่ ค่าเครือ่ งจักรวงเงินรวม 30 ล้านบาท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552 มีภาระหนีค้ งเหลือ จำ�นวน 30 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 : ไม่ม)ี เงินกูย้ มื
ดังกล่าวมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ MLR ต่อปี บริษทั ย่อยดังกล่าวได้มกี ารเบิกใช้เงินกูต้ ามสัญญาครบตาม
วงเงินกูแ้ ล้วโดยเงินกูย้ มื ระยะยาวดังกล่าวมีระยะเวลาเงินกูท้ งั้ สิน้ 6ปีและระยะเวลาปลอดเงินต้นนับจาก
วันเบิกเงินกูจ้ นถึงวันที16
่ ธันวาคม2552บริษทั ย่อยดังกล่าวได้จดจำ�นองทีด่ นิ เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ทจี่ ะ
จัดซือ้ ของบริษทั ย่อย(ดูหมายเหตุขอ้ 9)รวมถึงกรรมการบางท่านของบริษทั ย่อยตามสัดส่วนการถือหุน้
เป็นหลักประกัน
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19.

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
บริษทั ย่อยแห่งหนึง่ ได้ท�ำ สัญญาเช่าการเงินสำ�หรับยานพาหนะซึง่ มีก�ำ หนดระยะเวลา4ปีโดยมีจ�ำ นวนเงิน
ขั้นต่ำ�ที่จะต้องจ่ายสำ�หรับสัญญาเช่าการเงิน ดังนี้
หน่วย : บาท

ครบกำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี
ครบกำ�หนดชำ�ระภายใน 1 - 5 ปี
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
หัก ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระในหนึ่งปี
หัก ดอกเบี้ยจ่ายตั้งพัก
สุทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551
66,025
158,460
66,025
66,025
224,485
(66,025)
(158,460)
66,025
66,025

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551
-

มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินมีมูลค่าโดยประมาณเท่ากับมูลค่าตามบัญชี
20.

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551
เจ้าหนีอ้ น่ื บริษทั ย่อยและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
(หมายเหตุข้อ 30.1)
ส่วนของดอกเบีย้ ค้างจ่ายเงินกูย้ มื ระยะยาวจาก
ธนาคารที่ถึงกำ�หนดชำ�ระในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อื่นๆ
รวม
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551

2,719,725

3,568,159

1,297,317

1,722,094

100,944
327,874,701
16,473,407
49,119,513
18,109,343
414,397,633

8,400,000
259,228,617
7,799,926
75,649,664
15,657,175
370,303,541

127,182,403
8,938,665
12,068,660
9,348,449
158,835,494

123,658,804
7,704,531
17,694,588
37,170,138
187,950,155

21.

เจ้าหนี้เงินมัดจำ�ค่าถังแก๊ส
เจ้าหนี้เงินมัดจำ�ค่าถังแก๊ส ประกอบด้วย

ราคาตามบัญชีตน้ งวด
เงินมัดจำ�ค่าถังแก๊ส / โอนเข้า
คืนเงินมัดจำ�ค่าถังแก๊ส / โอนออก
ราคาตามบัญชีปลายงวด

22.

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551
2,150,541,146
2,054,914,451
104,460,131
96,594,300
(931,600)
(967,605)
2,254,069,677
2,150,541,146

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่31 ธันวาคม
2552
2551
213,863,729
171,881,415
44,351,899
41,989,194
(60,550)
(6,880)
258,155,078
213,863,729

ทุนเรือนหุ้น
เมือ่ วันที่ 30 เมษายน 2550 ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยวิธตี ดั หุน้ จดทะเบียนที่
ยังมิได้ออกจำ�หน่ายจำ�นวน 310 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท จากจำ�นวน 980 ล้านหุน้ เป็น 670 ล้านหุน้
และมีมติให้เพิม่ ทุนจดทะเบียนจากจำ�นวน 670 ล้านบาทเป็น 950 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่
จำ�นวน 280 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท ภายหลังการลดทุน/เพิม่ ทุนนีท้ �ำ ให้ทนุ จดทะเบียนของบริษทั มี
จำ�นวนทัง้ สิน้ 950 ล้านบาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญ 950 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท โดยทุนจดทะเบียนที่
เพิ่มขึ้น จำ�นวน 280 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อ
- หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจำ�นวน 260 ล้านบาท มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท จัดสรรหุน้ เสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไป
- หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจำ�นวน 20 ล้านบาท มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท จัดสรรให้กบั กรรมการและพนักงานของ
		 บริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยโดยหากมีหนุ้ ทีเ่ หลือจากการจัดสรรและ/หรือการจองซือ้ ในส่วนนีให้
้ น�ำ
		 หุ้นที่เหลือจากการจัดสรร และ/หรือ การจองซื้อดังกล่าวมาเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป
เมือ่ วันที่14พฤษภาคม2551คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุมตั ใิ ห้บริษทั เสนอขาย
หุน้ ทีอ่ อกใหม่ตอ่ ประชาชนจำ�นวน 280 ล้านบาท ซึง่ มีมลู ค่าตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท ในราคาหุน้ ละ 8 บาท
ซึง่ บริษทั ได้รบั ชำ�ระค่าหุน้ ครบถ้วนแล้วเมือ่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2551 และได้จดทะเบียนเปลีย่ นแปลง
ทุนเรียกชำ�ระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2551
เมือ่ วันที่3มิถนุ ายน2551บริษทั ได้รบั อนุมตั จิ ากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ให้แก่ประชาชนทั่วไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญสุทธิจากค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายในการจำ�หน่ายสินทรัพย์แล้ว จำ�นวน 1,874.48 ล้านบาท
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บริษัทคำ�นวณหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก ดังนี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552 หุ้น
2551 หุ้น
950,000,000
670,000,000
(12,447,338)
171,835,616
937,552,662
841,835,616

จำ�นวนหุ้นสามัญคงเหลือ ณ วันต้นปี
จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้�ำ หนักที่ออก (ซื้อคืน) ระหว่างปี
จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้�ำ หนัก ณ วันสิ้นปี

23.

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
สำ�หรับปีสนิ้ สุดวันที31
่ ธันวาคม2552และ2551บริษทั คำ�นวณกำ�ไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้
งบการเงินรวม
กำ�ไรสุทธิสว่ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่ บาท
จำ�นวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้�ำ หนัก
(หมายเหตุข้อ 22) 		
หุ้น
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
บาท

24.

2552
1,254,595,989

2551
1,095,170,835

937,552,662
1.34

841,835,616
1.30

งบการเงินเฉพาะของกิจการ
2552
2551
1.560,272,765
630,122,719
937,552,662
1.66

841,835,616
0.75

เงินปันผลจ่าย
ส่วนของบริษัท
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำ�ไร
เป็นเงินปันผลระหว่างกาลจากกำ�ไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการสำ�หรับผลประกอบการงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 จำ�นวนเงินทั้งสิ้น 183.79 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท บริษัทได้
จ่ายชำ�ระเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552
เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2552 ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปีของบริษทั ได้มมี ติอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผล
สำ�หรับปี 2551 ในอัตราหุน้ ละ 0.40 บาท คิดเป็นจำ�นวนเงิน 380 ล้านบาท โดยทีบ่ ริษทั ได้จา่ ยเงินปันผล
ระหว่างกาลจากผลประกอบการครึ่งแรกของปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินจำ�นวน
142.50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2551 คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท
คิดเป็นเงินจำ�นวน 237.50 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 30 เมษายน 2552
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ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำ�ไร
เป็นเงินปันผลระหว่างกาลจากกำ�ไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการสำ�หรับผลประกอบการงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 จำ�นวนเงินทั้งสิ้น 142.50 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท บริษัทได้
จ่ายชำ�ระเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2551
ส่วนของบริษัทย่อย
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้มีมติอนุมัติ
การจ่ายเงินปันผลสำ�หรับปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 95 บาท คิดเป็นจำ�นวนเงิน 997.50 ล้านบาท บริษัท
ย่อยดังกล่าวได้จ่ายชำ�ระเงินปันผลดังกล่าวครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2552
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้มีมติอนุมัติ
การจ่ายเงินปันผลสำ�หรับปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 20 บาท คิดเป็นจำ�นวนเงิน 100 ล้านบาท บริษัทย่อย
ดังกล่าวได้จ่ายชำ�ระเงินปันผลดังกล่าวครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552
25.

สำ�รองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด บริษทั ต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีสว่ นหนึง่ ไว้เป็นทุนสำ�รอง
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำ�รองนีจ้ ะมี
จำ�นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ10ของทุนจดทะเบียนทุนสำ�รองตามกฎหมายนีห้ า้ มมิให้น�ำ ไปจ่ายเป็นเงินปันผล
ตามบทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ บริษทั ย่อยต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิอย่างน้อยร้อยละ 5
เป็นสำ�รองตามกฎหมายทุกครัง้ ทีป่ ระกาศจ่ายเงินปันผล จนกว่าสำ�รองตามกฎหมายจะมีจ�ำ นวนเท่ากับ
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสำ�รองนี้จะนำ�มาจัดสรรเป็นเงินปันผลไม่ได้

26.

สำ�รองหุ้นซื้อคืน
ตามหนังสือสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กลต.ชส. (ว) 2/2548 และ
หนังสือสภาวิชาชีพบัญชีที่ ส.สวบช. 016/2548 บริษทั มหาชนจำ�กัดทีม่ กี ารซือ้ หุน้ คืนต้องมีกำ�ไรสะสม
ไม่น้อยกว่ามูลค่าหุ้นซื้อคืนที่ยังคงเหลืออยู่ในบัญชี และในกรณีที่จะนำ�กำ�ไรสะสมไปจ่ายเงินปันผล
กำ�ไรสะสมคงเหลือหลังจากจ่ายเงินปันผลต้องมีจ�ำ นวนไม่น้อยกว่าหุ้นซื้อคืนที่ยังคงเหลืออยู่ในบัญชี
ด้วยเช่นกัน ดังนัน้ บริษทั ได้ถอื ปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าวโดยการจัดสรรกำ�ไรสะสมเป็นสำ�รองหุน้ ทุน
ซื้อคืนเท่ากับจำ�นวนเงินที่ได้จ่ายซื้อหุ้นคืน
ณ วันที่31 ธันวาคม 2552 บริษทั ได้จดั สรรกำ�ไรสะสมจำ�นวน 272.14 ล้านบาท ไปเป็นทุนสำ�รองหุน้ ทุนซือ้ คืน

27.

หุ้นทุนซื้อคืน
จากมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/2552 เมือ่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2552 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการมี
มติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั คืนจำ�นวนไม่เกิน 90 ล้านหุน้ หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของจำ�นวน
หุน้ สามัญทีอ่ อกและชำ�ระแล้ว โดยมีวงเงินสูงสุดทีจ่ ะใช้ในการซือ้ หุน้ คืนไม่เกิน 720 ล้านบาท และไม่เกิน
กำ�ไรสะสมของบริษัท โดยมีกำ�หนดซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553
การซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการบริหารการเงิน
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หุ้นทุนซื้อคืน ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551
มูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน (บาท) 		
272,143,445
จำ�นวนหุ้นทุนซื้อคืน (หุ้น) 		
31,068,500
ราคาทุนเฉลี่ยหุ้นละ (บาท) 		
8.76
จำ�นวนหุ้นทุนซื้อคืนต่อจำ�นวนหุ้นที่บริษัทออก
(ร้อยละ) 		
3.27
-

28.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551
272,143,445
31,068,500 8.76 3.27

-

การจัดการในส่วนของทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษทั เป็นไปเพือ่ การดำ�รงไว้ซงึ่ ความสามารถของกิจการในการดำ�เนินงาน
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ สร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ อื หุน้ และเป็นประโยชน์ตอ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆบริษทั มิได้ใช้
อัตราส่วนทางการเงินใดๆ เพือ่ ดูแลรักษาระดับทุน หากแต่บริษทั มีเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงิน ซึง่ ทำ�ให้
บริษัทต้องมีการดำ�รงอัตราส่วนทางการเงินตามที่ได้ก�ำ หนดไว้ในสัญญา
เมือ่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 บริษทั ได้ท�ำ สัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึง่ (ดูหมายเหตุ
ข้อ 18) โดยกำ�หนดให้บริษทั ต้องมีการดำ�รงส่วนหนีส้ นิ รวมต่อทุนรวม (Debt/Equity) ไม่เกินกว่า 1.5 ต่อ 1
และอัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อกำ�ไรสุทธิกอ่ นดอกเบีย้ จ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสือ่ มราคา และรายการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับ
กระแสเงินสด (Debt/EBITDA) จะต้องไม่เกินกว่า 3 ต่อ 1 ของงบการเงินรวม
เมือ่ วันที่ 9 มิถนุ ายน 2552 บริษทั ได้ท�ำ สัญญาขอวงเงินสินเชือ่ กับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึง่ (ดูหมายเหตุ
ข้อ 34.2) ได้ก�ำ หนดให้บริษทั ต้องมีการดำ�รงส่วนหนีส้ นิ รวมต่อทุนรวม (Debt/Equity) ไม่เกินกว่า 1.5 ต่อ 1
และอัตราส่วนความสามารถในการชำ�ระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio (DSCR)) จะต้องไม่ต่ำ�กว่า
1.25 ต่อ 1 ของงบการเงินรวม

29. ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ไม่ได้จัดสรร
ในระหว่างปีสนิ้ สุดวันที่31ธันวาคม2552บริษทั ย่อยแห่งหนึง่ มีคา่ ใช้จา่ ยในการผลิตทีไ่ ม่ได้จดั สรรจำ�นวน
45.47ล้านบาทซึง่ เกิดจากบริษทั ย่อยดังกล่าวหยุดดำ�เนินการผลิตเป็นการชัว่ คราวในระหว่างเดือนมกราคม
ถึงกุมภาพันธ์ 2552 เดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2552 และเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม 2552 และมีกำ�ลัง
การผลิตทีเ่ กิดขึน้ จริงต่�ำ กว่ากำ�ลังการผลิตปกติในเดือนมีนาคม มิถนุ ายน และกรกฎาคม 2552 โดยบริษทั ได้
บันทึกค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในงวด
30. รายการค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินได้รวมรายการที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นและ/หรือมี
กรรมการร่วมกันดังนัน้ งบการเงินนีจ้ ะแสดงรวมถึงผลของรายการดังกล่าวตามมูลฐานทีไ่ ด้ตกลงกันระหว่าง
บริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ
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30.1 ยอดคงเหลือที่สำ�คัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551

ลูกหนี้การค้าบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษทั ยูนคิ แก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคลั ส์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท สยามควอลิตี้ สตีล จำ�กัด
บริษัท พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จำ�กัด
รวม 		 		

1,167,242
1,167,242

1,440,668
1,440,668

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551
10,265,380
379,909
10,645,289

8,649,085
31,961
517,879
9,198,925

หน่วย : บาท
ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551

ลูกหนี้อื่นบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ลัคกี้แคร์ริเออร์ จำ�กัด 		
บริษัท ลัคกี้มารีน จำ�กัด 			
บริษทั ยูนคิ แก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคลั ส์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท เคมิคัลส์แก๊ส ขนส่ง จำ�กัด
บริษัท ยูนิคมารีน จำ�กัด 			
บริษัท ยูนิคแก๊สเทรดดิ้ง จำ�กัด 		
บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตีล จำ�กัด
บริษัท สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จำ�กัด
บริษัท พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จำ�กัด
3,852
		
รวม 				
3,852

-

11,998
28,355
78,656
2,568
9,523
15,408
8,988
3,852
165,126

เงินมัดจำ�ค่าถังแก๊ส
บริษทั ยูนคิ แก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคลั ส์ จำ�กัด (มหาชน)
		
รวม 				

-

-

1,982,1300
1,982,130

1,982,130
1,982,130

ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
บริษัท ลัคกี้มารีน จำ�กัด 			
บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตีล จำ�กัด
บริษัท สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จำ�กัด
		
รวม 				

-

-

1,407,075
155,425
329,326
1,891,826

1,047,945
25,822
1,073,767

3,311,037
3,311,037

1,461,804
1,461,804

1,150,210
1,150,210

485,861
485,861

เงินประกันอาคาร
บริษัท พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จำ�กัด
		
รวม 				

3,563
18,896
20,223
5,778 64,74
49,156
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เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย ประกอบด้วย
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย ประกอบด้วย

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท
บริษัท ลัคกี้มารีน จำ�กัด 		
บริษัท สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จำ�กัด
		
รวม 			

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม			
2551 			
183,130,967
(183,130,967)
10,000,000
(10,000,000)
10,000,000
183,130,967
(193,130,967)

หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
-

ในระหว่างปี 2552 บริษทั ให้บริษทั ลัคกีม้ ารีน จำ�กัด กูย้ มื เงินซึง่ เป็นเงินกูย้ มื ระยะสัน้ โดยมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 5.25
ต่อปี และได้รับคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวครบทั้งจำ�นวน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษทั ให้เงินกูย้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั สยาม เอทนอล เอ็กซ์ปอร์ท จำ�กัด จำ�นวน 10 ล้านบาท
โดยมีอตั ราดอกเบีย้ MLRเฉลีย่ ของสามธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยบวกด้วยร้อยละ0.50ต่อปีต่อมาในระหว่างปี
2552บริษทั และบริษทั ย่อยดังกล่าวได้ตกลงขยายระยะเวลาการจ่ายชำ�ระเงินกูต้ อ่ ไปอีก2ปีดังนัน้ เงินให้กยู้ มื ดังกล่าว
จึงมีก�ำ หนดรับชำ�ระคืนภายในปี 2554
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย ประกอบด้วย

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท
บริษัท ลัคกี้มารีน จำ�กัด 			
บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตีล จำ�กัด
บริษัท สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จำ�กัด
					
หัก ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
รวม 				

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม			
2551			
45,000,000
100,000,000
70,000,000
100,000,000
115,000,000
- 			
100,000,000 			

หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
45,000,000
100,000,000
70,000,000
215,000,000
(100,000,000)
115,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท ลักกี้มารีน จำ�กัด โดยมีอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 5.25 ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตีล จำ�กัด โดยมีอัตรา
ดอกเบีย้ ตามอัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจำ� 12 เดือน เฉลีย่ ของสามธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยบวกด้วย
ร้อยละ 0.25 ต่อปี
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท สยามเอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จำ�กัด
โดยมีอัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยของสามธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยบวกด้วยร้อยละ 0.50 ต่อปี
ต่อมาในระหว่างปี 2552 บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำ�ข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาเงินให้กู้ยืม
โดยเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา ในเรื่องระยะเวลาการชำ�ระเงินต้นและดอกเบี้ย
หน่วย : บาท
ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท
เจ้าหนี้การค้าบริษัทย่อย
บริษัท ลัคกี้แคร์ริเออร์ จำ�กัด 		
บริษัท ลัคกี้มารีน จำ�กัด 			
บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท เคมิคัลส์แก๊ส ขนส่ง จำ�กัด
บริษัท ยูนิคมารีน จำ�กัด 			
บริษัท ยูนิคแก๊ส เทรดดิ้ง จำ�กัด
บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตีล จำ�กัด
รวม 				

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551
-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552
31 ธันวาคม 2551
13,876,072
4,208,168
5,420,500
1,579,030
2,681,055
846,033
300,396
28,911,254

10,831,523
8,277,863
5,175,278
6,892,875
3,123,947
803,641
1,464,860
36,569,987

หน่วย : บาท
ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท ณ วันที่
เจ้าหนี้อื่นบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท เคมิคัลส์แก๊ส ขนส่ง จำ�กัด
บริษัท พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จำ�กัด
รวม 				

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552
31 ธันวาคม 2551

2,719,725
2,719,725

3,568,159
3,568,159

200,000
1,097,317
1,297,317

243,960
1,478,134
1,722,094

เจ้าหนี้เงินมัดจำ�ค่าถังแก๊ส
บริษัท ลัคกี้มารีน จำ�กัด 			
บริษัท พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จำ�กัด
รวม 				

-

2,440
2,440

1,220
1,220

2,440
2,440

ดอกเบี้ยค้างจ่าย
บริษัท ลัคกี้แคร์ริเออร์ จำ�กัด 		
บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำ�กัด (มหาชน)
รวม 				

-

-

3,427,397
3,427,397

6,575
35,358,431
35,365,006
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เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย ประกอบด้วย
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย ประกอบด้วย
ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท
บริษัท ลักกี้แคร์ริเออร์ จำ�กัด
รวม 				

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ธันวาคม 2551			
20,000,000
(20,000,000)
20,000,000
(20,000,000)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2552
-

ในระหว่างปี 2551 บริษทั กูย้ มื เงินจากบริษทั ย่อย เป็นการกูย้ มื ตามสัญญากูเ้ งิน โดยมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ
2.00 ต่อปี บริษัทจ่ายชำ�ระคืนเงินกู้ยืมทั้งหมดแล้วเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ธันวาคม 2551			
บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำ�กัด (มหาชน) 1,218,000,000
825,000,000 (1,218,000,000)
รวม 				
1,218,000,000
825,000,000
(1,218,000,000)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2552
825,000,000
825,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทกู้ยืมเงินจากบริษัทย่อย โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์ของธนาคารนครหลวงไทยบวก 0.25 ต่อปี เงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำ�หนดชำ�ระคืนภายในปี 2553
ต่อมาในระหว่างปี2552บริษทั ได้ท�ำ ข้อตกลงเพิม่ เติมแนบท้ายสัญญากูย้ มื เงินขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกูแ้ ละชำ�ระหนี้
ต่อไปอีก 5 ปี ดังนั้นเงินกู้ยืมดังกล่าวจึงมีกำ�หนดชำ�ระคืนภายในปี 2558
30.2 รายการค้าที่สำ�คัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังนี้
หน่วย : บาท
ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท
รายได้จากการขายแก๊ส
บริษัท ลัคกี้มารีน จำ�กัด 			
บริษทั ยูนคิ แก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคสั ์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ยูนิคมารีน จำ�กัด 			
บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตีล จำ�กัด
บริษัท ถังเหล็กสากล จำ�กัด 		
บริษัท พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จำ�กัด
รวม 				
รายได้จากการขายถ่านหิน
บริษัท สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จำ�กัด
รวม 				
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งบการเงินรวม
2552

2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551

6,180,194
6,180,194

299,067
7,332,231
7,631,298

257
342,458
218,049
1,894,210
2,454,974

7,039,877
415,292
138,148
112,758
1,898,077
9,604,152

-

-

1,884,960
1,884,960

-

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551

งบการเงินรวม
2552
2551

รายได้จากการบริการขนส่ง
บริษัท ถังเหล็กสากล จำ�กัด
รวม 				

-

4,680
4,680

-

-

รายได้ค่าอัดบรรจุ
บริษทั ยูนคิ แก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคลั ส์ จำ�กัด (มหาชน)
รวม 				

-

-

9,204,301
9,204,301

8,810,250
8,810,250

รายได้ค่าผ่านท่า
บริษทั ยูนคิ แก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคลั ส์ จำ�กัด (มหาชน)
รวม 				

-

-

36,019,511
36,019,511

33,242,914
33,242,914

รายได้รับจ้างซ่อมถังแก๊ส
บริษทั ยูนคิ แก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคลั ส์ จำ�กัด (มหาชน)
รวม 				

-

-

5,298,750
5,298,750

4,043,350
4,043,350

รายได้ค่าเช่า
บริษทั ยูนคิ แก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคลั ส์ จำ�กัด (มหาชน)
รวม 				

-

-

245,000
245,000

-

รายได้ค่าน้ำ� - ค่าไฟฟ้า
บริษัท ลัคกี้มารีน จำ�กัด 		
บริษทั ยูนคิ แก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคลั ส์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ยูนิคมารีน จำ�กัด 		
บริษัท ยูนิคแก๊สเทรดดิ้ง จำ�กัด
รวม 				

-

-

224,300
6,600
103,850
19,500
354,250

243,750
106,200
45,200
395,150
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ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท
รายได้คา่ โทรศัพท์
บริษทั ลัคกีแ้ คร์รเิ ออร์ จำ�กัด
บริษทั ลัคกีม้ ารีน จำ�กัด 		
		
รวม 			

งบการเงินรวม
2552
2551
-

-

31,849
5,360
37,209

31,168
7,236
38,404

รายได้อน่ื ๆ
บริษทั ลัคกีแ้ คร์รเิ ออร์ จำ�กัด
บริษทั ลัคกีม้ ารีน จำ�กัด 		
บริษทั ยูนคิ แก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคลั ส์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั เคมิคลั ส์แก๊สขนส่ง จำ�กัด
บริษทั ยูนคิ แก๊สเทรดดิง้ จำ�กัด
บริษทั สยาม ควอลิต้ี สตีล จำ�กัด
บริษทั สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จำ�กัด
บริษทั พรหมมหาราชพัฒนาทีด่ นิ จำ�กัด
		
รวม 			

3,600
3,600

-

12,600
9,600
40,800
2,400
2,400
14,400
8,400
3,600
94,200

6,125
6,125

รายได้เงินปันผลรับ
บริษทั ยูนคิ แก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคลั ส์ จำ�กัด (มหาชน)
		
รวม 			

-

-

993,382,130
993,382,130

-

-

-

2,166,068
2,166,068

10,397,280
10,397,280

-

55,753
55,753

1,407,075
1,494,849
3,057,995
5,959,919

1,234,247
25,822
1,260,069

ขายสินทรัพย์ / อุปกรณ์
บริษทั ยูนคิ แก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคลั ส์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั เคมิคลั ส์แก๊สขนส่ง จำ�กัด
		
รวม 			
ดอกเบีย้ รับ
บริษทั ลัคกีม้ ารีน จำ�กัด 		
บริษทั สยาม ควอลิต้ี สตีล จำ�กัด
บริษทั สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จำ�กัด
บริษทั พรหมมหาราชพัฒนาทีด่ นิ จำ�กัด
		
รวม 			
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หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551
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หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551

งบการเงินรวม
2552
2551

ซือ้ สินค้า
บริษทั ยูนคิ แก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคลั ส์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั ถังเหล็กสากล จำ�กัด
		
รวม 			

-

5,091,663
5,091,663

639,682
639,682

1,977,926
722,675
2,700,601

ค่าขนส่ง
บริษทั ลัคกีแ้ คร์รเิ ออร์ จำ�กัด
บริษทั ลัคกีม้ ารีน จำ�กัด 		
บริษทั ยูนคิ แก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคลั ส์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั เคมิคลั ส์แก๊สขนส่ง จำ�กัด
บริษทั ยูนคิ มารีน จำ�กัด 		
บริษทั ยูนคิ แก๊สเทรดดิง้ จำ�กัด
บริษทั สยาม ควอลิต้ี สตีล จำ�กัด
บริษทั ถังเหล็กสากล จำ�กัด
		
รวม 			

-

159,115
159,115

132,934,496
92,143,115
13,941,430
24,818,736
63,425,830
11,711,910
119,000
339,094,517

164,956,574
137,823,418
33,538,114
56,235,162
6,542,426
7,000
51,715
399,154,409

ค่าผ่านท่า
บริษทั ยูนคิ แก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคลั ส์ จำ�กัด (มหาชน)
		
รวม 			

-

-

14,777,816
14,777,816

19,747,306
19,747,306

ค่าซ่อมถัง
บริษทั ยูนคิ แก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคลั ส์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั สยาม ควอลิต้ี สตีล จำ�กัด
บริษทั ถังเหล็กสากล จำ�กัด
		
รวม 			

-

5,821,441
5,821,441

2,143,940
4,983,868
7,127,808

1,997,294
783,526
2,265,334
5,046,154

ซือ้ สินทรัพย์ / อุปกรณ์
บริษทั ลัคกีแ้ คร์รเิ ออร์ จำ�กัด
บริษทั ยูนคิ แก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคลั ส์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั เคมิคลั ส์แก๊ส ขนส่ง จำ�กัด
บริษทั สยาม ควอลิต้ี สตีล จำ�กัด
บริษทั พรหมมหาราชพัฒนาทีด่ นิ จำ�กัด
		
รวม 			

88,900
88,900

50,070
50,070

354,053
4,424,400
238,640
52,167,882
88,900
57,273,875

54,395
1,276,653
309,320
26,166,018
50,070
27,856,456
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งบการเงินรวม
2552
2551

ค่าเช่า
บริษทั ยูนคิ แก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคลั ส์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จำ�กัด
บริษทั พรหมมหาราชพัฒนาทีด่ นิ จำ�กัด
15,737,127
		
รวม 			
15,737,127

13,815,504
13,815,504

1,300,000
41,000
5,473,371
6,814,371

4,534,698
4,534,698

ค่าบริการส่วนกลาง
บริษทั พรหมมหาราชพัฒนาทีด่ นิ จำ�กัด
		
รวม 			

3,748,090
3,748,090

3,748,090
3,748,090

1,295,628
1,295,628

1,295,628
1,295,628

ค่าน้�ำ - ค่าไฟฟ้า
บริษทั สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จำ�กัด
บริษทั พรหมมหาราชพัฒนาทีด่ นิ จำ�กัด
		
รวม 			

1,538,904
1,538,904

1,297,459
1,297,459

1,765
435,330
437,095

356,952
356,952

240
240

-

240
240

-

-

7,880,137
7,880,137

53,699
12,382,603
12,436,302

24,110
23,563,678
7,880,137
31,467,925

ค่าโทรศัพท์
บริษทั พรหมมหาราชพัฒนาทีด่ นิ จำ�กัด
		
รวม 			
ค่าดอกเบีย้ จ่าย
บริษทั ลัคกีแ้ คร์รเิ ออร์ จำ�กัด
บริษทั ยูนคิ แก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคลั ส์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั พรหมมหาราชพัฒนาทีด่ นิ จำ�กัด
		
รวม 			
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หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551
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งบการเงินรวม
2552
2551

ค่าใช้จา่ ยอืน่
บริษทั ลัคกีแ้ คร์รเิ ออร์ จำ�กัด
บริษทั ยูนคิ แก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคลั ส์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั เคมิคลั ส์แก๊สขนส่ง จำ�กัด
บริษทั สยาม ควอลิต้ี สตีล จำ�กัด
บริษทั สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จำ�กัด
บริษทั ถังเหล็กสากล จำ�กัด
บริษทั พรหมมหาราชพัฒนาทีด่ นิ จำ�กัด
6,083,078
		
รวม 			
6,083,078

333,484
7,058,644
7,392,128

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551
4,160
63,098
2,520
29,341
347,778
2,904,151
3,351,048

30,748
16,541
64,356
3,204,878
3,316,523

นโยบายการกำ�หนดราคา
- รายได้คา่ อัดบรรจุ รายได้รบั จ้างซ่อมถังแก๊ส ค่าบริการขนส่งสินค้า ค่าขนส่งถังแก๊ส ราคาซือ้ ก๊าซและค่าซ่อมถังแก๊ส
เป็นไปตามราคาตลาด
- รายได้คา่ เช่า เป็นไปตามสัญญาทีม่ กี ารกำ�หนดราคาทีก่ �ำ หนดขึน้ ตามข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขปกติทางธุรกิจ
- ราคาซือ้ ถังแก๊สต่�ำ กว่าราคาตลาด เนือ่ งจากบริษทั มีการซือ้ ถังแก๊สในปริมาณมาก
30.3 ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย
รายชือ่ บริษทั 					
ลักษณะความสัมพันธ์
บริษทั ยูนคิ แก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคลั ส์ จำ�กัด (มหาชน) 		
บริษทั ย่อยโดยการถือหุน้ ทางตรง
บริษทั พรหมมหาราชพัฒนาทีด่ นิ จำ�กัด 		
มีกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ร่วมกัน
บริษทั ลัคกีแ้ คร์รเิ ออร์ จำ�กัด 		
บริษทั ย่อยโดยการถือหุน้ ทางตรง
บริษทั ลัคกีม้ ารีน จำ�กัด 		
บริษทั ย่อยโดยการถือหุน้ ทางอ้อม
บริษทั ยูนคิ แก๊ส อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด 		
บริษทั ย่อยโดยการถือหุน้ ทางอ้อม
บริษทั ยูนคิ มารีน จำ�กัด 		
บริษทั ย่อยโดยการถือหุน้ ทางอ้อม
บริษทั เคมิคลั ส์แก๊สขนส่ง จำ�กัด 		
บริษทั ย่อยโดยการถือหุน้ ทางอ้อม
บริษทั ยูนคิ แก๊ส แคร์รเิ ออร์ จำ�กัด 		
บริษทั ย่อยโดยการถือหุน้ ทางอ้อม
บริษทั ยูนคิ แก๊ส เทรดดิง้ จำ�กัด 		
บริษทั ย่อยโดยการถือหุน้ ทางอ้อม
บริษทั ถังเหล็กสากล จำ�กัด
มีกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ร่วมกัน (จนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2551)
บริษทั สยาม ควอลิต้ี สตีล จำ�กัด 		
บริษทั ย่อยโดยการถือหุน้ ทางตรง
บริษทั สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จำ�กัด 		
บริษทั ย่อยโดยการถือหุน้ ทางตรง
บริษทั สยามแก๊ส ฮ่องกง จำ�กัด 		
บริษทั ย่อยโดยการถือหุน้ ทางตรง
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31.

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำ�เนินงานจำ�แนกตามส่วนงาน
ข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อยจำ�แนกตามส่วนงาน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551มีดังต่อไปนี้
หน่วย : บาท
ธุรกิจค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
2552
2551

ธุรกิจขนส่ง
2552

2551

ธุรกิจผลิตถังก๊าซ
2552
2551

ธุรกิจผลิตเอทานอล
2552
2551

รวม
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)
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน 									
2,211,316,203
2,001,805,399
รายได้อน่ื 									
121,976,105
105,881,365
ค่าใช้จา่ ยในการขาย 									
(30,460,657)
(29,116,747)
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร 									
(438,916,008)
(419,620,814)
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร 									
(29,414,698)
(24,229,871)
ต้นทุนทางการเงิน 									
(43,629,436)
(62,195,550)
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล 									
(560,712,963)
(479,989,738)
กำ�ไรสุทธิกอ่ นส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย 									
1,230,158,546
1,092,534,044
ขาดทุนสุทธิสว่ นของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย 									
24,437,443
2,636,791
กำ�ไรสุทธิสว่ นของบริษทั ใหญ่ 									
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
สินทรัพย์สว่ นกลาง 									
3,799,070,681
3,342,306,773
สินทรัพย์รวม 									
9,050,761,215
7,999,470,030

32.

กำ�ไรสุทธิ
กำ�ไรสุทธิส�ำ หรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เกิดขึน้ ภายหลังจากหักค่าใช้จา่ ยทีม่ สี าระสำ�คัญ
ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2552
บาท
การเปลีย่ นแปลงในสินค้าเพือ่ ขาย 		
การเปลีย่ นแปลงในสินค้าคงเหลือของสินค้า
สำ�เร็จรูปและงานระหว่างทำ� 			
วัตถุดบิ และวัสดุสน้ิ เปลืองใช้ไป 		
ค่าใช้จา่ ยในการผลิตทีไ่ ม่ได้จดั สรร 		
ค่าขนส่ง 				
88,302,255
ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ 				
181,452,201
ค่าจ้างอัดบรรจุ 				
53,474,668
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจำ�หน่าย 		
363,746,750
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงาน 			
563,146,540
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร 				
29,414,698
ค่าสาธารณูปโภค 				
58,196,052
ค่าเช่า 				
42,126,015

33.

2551
บาท
15,992,271,501
(4,852,143)
28,006,139
45,472,732
45,729,289
172,696,360
53,003,772
355,671,104
555,025,851
24,229,871
58,641,140
33,408,666

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551
บาท
บาท
17,118,263,854
8,829,860,240 3096,706,
(39,526,249)
24,615,408
346,539,211
23,904,969
26,305,955
51,513,625
146,486,833
17,819,012
11,612,982
23,998,454

---407,277,179
21,975,105
26,905,601
42,660,308
134,603,753
16,717,489
9,379,436
20,110,261

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
บริษัทได้รายงานและเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ดังต่อไปนี้
33.1 นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีทสี่ �ำ คัญได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.4
33.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่ หมายถึงความเสีย่ งจากการไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาทีเ่ กิดจากการทีค่ สู่ ญั ญา
ไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดในสัญญาซึง่ อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั บริษทั มีความเสีย่ งเกีย่ วกับ
การกระจุกตัวของสินเชือ่ ไม่มากเนือ่ งจากลูกหนีข้ องบริษทั มีจ�ำ นวนมากสำ�หรับสินทรัพย์ทางการเงินที่
แสดงในงบดุลราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ถอื เป็นมูลค่าสูงสุดของความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการไม่ปฏิบตั ิ
ตามสัญญา
33.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการดำ�เนินงานแก่บริษัทในงวดปัจจุบันและงวดต่อไป โดยบริษัทมีหนี้สินที่มี
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
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งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2552
2551
2552
2551
				
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์
20.00
20.00
เงินกู้ยืมระยะยาว 				
933.80
168.33
510.00
จากธนาคารพาณิชย์ 								
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย 		
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย 		
825.00

อัตราดอกเบี้ยต่อปี
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2552
2551
ร้อยละต่อปี
ร้อยละต่อปี
MLR-0.5
MLR-1.00
MLR-1.00
MLR -1.00
และ 4.95
20.00
- 20.
1,218.00 ออมทรัพย์+0.25 อม52ทพรั+.0ย์

เพือ่ บริหารความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ บริษทั ได้ท�ำ สัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ (Interest rate
swap agreement) กับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึง่ (ดูหมายเหตุขอ้ 18) เพือ่ แลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้
คงที่ ทุกๆ 3 เดือน ด้วยอัตราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 4.95 ต่อปี โดยคำ�นวณจากวงเงินตามสัญญากูย้ มื
ระยะยาว เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
33.4 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเกิดจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
ซึง่ ก่อให้เกิดผลกระทบแก่บริษทั ในงวดปัจจุบนั และในปีตอ่ ๆไปบริษทั คาดว่าอาจจะได้รบั ผลกระทบ
จากอัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ซึง่ เกิดจากสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ
ไม่ได้ทำ�สัญญาป้องกันความเสี่ยงไว้
33.5 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
การกำ�หนดให้เปิดเผยมูลค่ายุตธิ รรมต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณมูลค่ายุตธิ รรมดังนัน้ มูลค่ายุตธิ รรม
ทีป่ ระมาณขึน้ ทีเ่ ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินนีจ้ งึ ไม่จ�ำ เป็นต้องบ่งชีถ้ งึ จำ�นวนเงินซึง่ เกิดขึน้
จริงในตลาดแลกเปลีย่ นในปัจจุบนั การใช้ขอ้ สมมติฐานทางการตลาดและหรือวิธกี ารประมาณที่
แตกต่างกันอาจมีผลกระทบทีม่ สี าระสำ�คัญในมูลค่ายุตธิ รรมทีป่ ระมาณขึน้ บริษทั และบริษทั ย่อย
ใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลูกหนีก้ ารค้าลูกหนีเ้ งินให้กยู้ มื เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ เจ้าหนีก้ ารค้าเจ้าหนีอ้ นื่ และหนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ มีมลู ค่าตามบัญชีซงึ่ เท่ากับมูลค่า
ยุติธรรมโดยประมาณ เนื่องจากถึงกำ�หนดในระยะเวลาอันสั้น
การคำ�นวณมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนและการแสดงรายการดังกล่าวมีรายละเอียดตามทีป่ รากฏใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มูลค่าตามสัญญาและมูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงิน มีดงั ต่อไปนี้
(31 ธันวาคม 2551 : ไม่มี)
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หน่วย : ล้านบาท

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
(ดูหมายเหตุข้อ 19)

34.

ไม่เกิน 1 ปี
-

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ภาระตามสัญญา
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
510
510

มูลค่ายุตธิ รรมสุทธิ
(5.76)

ภาระผูกพันและการค้ำ�ประกัน
34.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทมีการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำ�ประกัน ดังต่อไปนี้
หน่วย : ล้านบาท

หนังสือค้�ำ ประกัน
เลตเตอร์ออฟเครดิต

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551
1,565.55
1,854.73
28.20
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551
761.41
1,042.66
28.20
-

ณวันที่31ธันวาคม2552หนังสือค้�ำ ประกันของธนาคารมีการค้�ำ ประกันโดยทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง
บางส่วนและเรือตามหมายเหตุขอ้ 9และข้อ10และมีกรรมการบริษทั ร่วมค้�ำ ประกันเป็นการส่วนบุคคลตาม
หมายเหตุ 18
ณวันที31
่ ธันวาคม2551หนังสือค้�ำ ประกันของธนาคารมีการค้�ำ ประกันโดยหุน้ ในบริษทั ย่อยตามหมายเหตุ
ข้อ 8 ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างบางส่วน และเรือตามหมายเหตุขอ้ 9 และข้อ 10 และมีกรรมการบริษทั
ร่วมค้ำ�ประกันเป็นการส่วนบุคคลตามหมายเหตุ 18
34.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษทั และบริษทั ย่อยมีวงเงินสินเชือ่ ประเภทวงเงินเลตเตอร์
ออฟเครดิตและ/หรือทรัสต์รีซีท และ/หรือวงเงินขายลดเช็คการค้าและ/หรือวงเงินหนังสือค้ำ�
ประกันและ/หรือวงเงินสินเชือ่ ประเภทสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและ/หรือวงเงินเพือ่
การกูย้ มื กับธนาคารพาณิชย์หลายแห่งทีย่ งั ไม่ได้ใช้เป็นจำ�นวนรวม 4,466.01 ล้านบาท และ 955.60
ล้านบาท ตามลำ�ดับ วงเงินสินเชื่อดังกล่าวค้�ำ ประกันโดยหุ้นในบริษัทย่อยตามหมายเหตุข้อ 8
และทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างบางส่วนและเรือตามหมายเหตุขอ้ 9และข้อ10และมีกรรมการบริษทั ร่วม
ค้�ำ ประกันเป็นการส่วนบุคคล ในระหว่างไตรมาสที่ 4 ปี 2552 บริษทั ได้ไถ่ถอนหุน้ ในบริษทั ย่อย
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
34.3 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 บริษัทย่อยในต่างประเทศได้ทำ�สัญญาซื้อขายหุ้นสามัญกับบริษัท
ในต่างประเทศแห่งหนึง่ เพือ่ ซือ้ บริษทั ทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นมูลค่าทัง้ สิน้
51 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษทั ย่อยดังกล่าวได้จา่ ยชำ�ระเงินมัดจำ�แล้วจำ�นวน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในวันลงนามในสัญญา (ดูหมายเหตุขอ้ 15) และจะชำ�ระส่วนทีเ่ หลือจำ�นวน 46 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในวันครบกำ�หนดสัญญาการโอนหุน้ และบริษทั ย่อยต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขอืน่ ทีไ่ ด้ระบุไว้ในสัญญา
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34.4 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 บริษัทได้ทำ�สัญญาค้ำ�ประกันกับบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งเพื่อ
ค้�ำ ประกันการชำ�ระเงินให้กบั บริษทั ย่อยในต่างประเทศในการทำ�สัญญาซือ้ ขายหุน้ สามัญกับบริษทั
ในต่างประเทศดังกล่าว (ดูหมายเหตุข้อ 15 และ 34.3)
34.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษทั และบริษทั ย่อยมีภาระผูกพัuตามสัญญาเช่าระยะยาว ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
หน่วย : บาท
ประเภทสัญญา
ที่ดินและอาคาร

ภายใน 1 ปี
37,173,664

งบการเงินรวม
จำ�นวนเงินขั้นต่�ำ ที่จะต้องจ่ายชำ�ระ
ระหว่าง 2 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
48,935,718
9,230,915

รวม
95,340,297

หน่วย : บาท
ประเภทสัญญา
ที่ดินและอาคาร

ภายใน 1 ปี
22,205,261

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จำ�นวนเงินขั้นต่�ำ ที่จะต้องจ่ายชำ�ระ
ระหว่าง 2 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
26,160,546
1,141,000

รวม
49,506,807

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
หน่วย : บาท
ประเภทสัญญา
ที่ดินและอาคาร

ภายใน 1 ปี
20,376,146

งบการเงินรวม
จำ�นวนเงินขั้นต่�ำ ที่จะต้องจ่ายชำ�ระ
ระหว่าง 2 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
17,054,097
6,653,556

รวม
44,083,799

หน่วย : บาท
ประเภทสัญญา
ที่ดินและอาคาร

35.
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ภายใน 1 ปี
10,235,024

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จำ�นวนเงินขั้นต่�ำ ที่จะต้องจ่ายชำ�ระ
ระหว่าง 2 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
9,490,000
504,000

รวม
20,229,024

สัญญาที่ส�ำ คัญ
35.1 ในระหว่างปี 2547 บริษทั ได้ท�ำ สัญญาซือ้ ขายสินทรัพย์จากบริษทั อุตสาหกรรมแก๊สสยาม จำ�กัด
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 บริษัทได้ทำ�สัญญายินยอมชำ�ระค่ามัดจำ�ถังกับบริษัท อุตสาหกรรม
แก๊สสยาม จำ�กัด ตามสัญญาดังกล่าว บริษัท อุตสาหกรรมแก๊สสยาม จำ�กัด ยินยอมที่ชำ�ระคืน
เงินมัดจำ�ให้แก่ลกู ค้าทีม่ ใี บเสร็จเงินมัดจำ�ทีเ่ กิดขึน้ ก่อนวันทีใ่ นสัญญาซือ้ ขายสินทรัพย์ดงั กล่าว
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ถ้ามีลกู ค้าต้องการเรียกคืนเงินมัดจำ�ในส่วนทีเ่ กินจากทีร่ ะบุไว้ในสัญญาซือ้ ขายสินทรัพย์ดงั กล่าวโดย
ไม่มี เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
35.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำ�กัด (มหาชน) ได้เข้าทำ�
สัญญากับบริษทั แห่งหนึง่ โดยสัญญามีระยะเวลา 20 ปี สิน้ สุดในปี พ.ศ. 2558 ภายใต้ขอ้ กำ�หนด
ของสัญญาดังกล่าว บริษัทต้องจ่ายค่าบริการทั้งในอัตราคงที่และผันแปรตามบริการที่ได้รับ
นอกจากนั้นยังมีเงื่อนไขต่างๆ ที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามภายใต้ข้อกำ�หนดของ
สัญญา ในระหว่างปี 2552 และ 2551 บริษัทจ่ายค่าบริการภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจำ�นวนเงิน
ประมาณ 14.12 ล้านบาท และ 15.16 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
35.3 บริษทั ยูนคิ แก๊ส เทรดดิง้ จำ�กัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยทางอ้อม มีสญ
ั ญาในการให้บริการด้านการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับการเดินเรือขนส่งสินค้ากับบริษัทในกลุ่มยูนิคจำ�นวนสัญญารวม 7 ฉบับ โดยคิด
ค่าบริการเป็นรายเดือนตามที่ก�ำ หนดในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 1 ปี
นับตัง้ แต่วนั ทีใ่ นสัญญา และสามารถต่อสัญญาได้จนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึง่
ได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 90 วันก่อนหมดอายุสัญญา
36.

การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำ�หรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
ได้มกี ารจัดประเภทรายการใหม่เพือ่ ให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งสรุปได้ดังนี้
หน่วย : บาท

รายการที่แสดงไว้เดิม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์เพื่อให้เช่า - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
รายได้จากการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
		
		
		
ดอกเบี้ยจ่าย

37.

จัดประเภทใหม่
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
หนิ้สินหมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน

งบการเงินรวม
500,000
4,018,800
47,531,125
2,900,000
2,899,212
26,217,535
419,620,814
24,229,871
23,340,475
38,855,075

งบการเงินเฉพาะกิจการ
47,531,125
2,900,000
2,899,212
16,750,076
160,496,053
16,717,489
10,685,323
58,311,801

ภาษีเงินได้
ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่475พ.ศ.2551ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2551 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ลดลงจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 25 ของกำ�ไรสุทธิไม่เกิน 300 ล้านบาท
เป็นเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 อัตราภาษีทใี่ ช้ในการคำ�นวณภาษี
เงินได้นิติบุคคลสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ใช้อัตราร้อยละ 25 และร้อยละ
30 ตามลำ�ดับ
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ภาษีเงินได้ส�ำ หรับงบการเงินรวมสำ�หรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีจ�ำ นวนทีม่ ากกว่า
ภาษีเงินได้ทคี่ �ำ นวณจากกำ�ไรสุทธิตามอัตราภาษีเงินได้เป็นอย่างมาก เนือ่ งจากได้มกี ารตัดรายการค้าทีม่ ี
สาระสำ�คัญระหว่างกันในการจัดทำ�งบการเงินรวมแล้ว
ภาษีเงินได้ส�ำ หรับงบการเงินเฉพาะกิจการสำ�หรับปีสนิ้ สุดวันที31
่ ธันวาคม2552และ2551มีจ�ำ นวนทีน่ อ้ ยกว่า
ภาษีเงินได้ทคี่ �ำ นวณจากกำ�ไรสุทธิตามอัตราภาษีเงินได้เป็นอย่างมาก เนือ่ งจากบริษทั มีเงินปันผลจากการ
ลงทุนในบริษทั ย่อยแห่งหนึง่ ซึง่ ไม่ตอ้ งนำ�มารวมเป็นรายได้ทางภาษีและบริษทั มีคา่ ธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ย
ในการจำ�หน่ายหลักทรัพย์ซึ่งสามารถนำ�มาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ ตามลำ�ดับ
38.
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การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้ออกงบการเงิน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553
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