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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

บริษัท ระยองเพยีวริฟายเออร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 และ 2553 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนา
ในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจาํหน่ายนํ้ ามนัเช้ือเพลิงและผลิตภณัฑปิ์โตร
เคมี ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯซ่ึงเป็นสาํนกังานใหญ่ตั้งอยู่ท่ี 1010 อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 3 
ชั้น 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร สาขาซ่ึงเป็นท่ีตั้งโรงงานตั้งอยู่ท่ี 
7/3 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตาํบลมาบตาพุด อาํเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง นอกจากน้ี   
บริษทัฯมีสาขาซ่ึงเป็นคลงัเกบ็นํ้ามนั 4 แห่งในจงัหวดันครสวรรค ์นครราชสีมา ชลบุรีและระยอง 

 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 คือ บริษทั เพทโทร-   
อินสตรูเมนท ์จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัจาํกดัตามกฎหมายไทย โดยถือหุ้นในอตัราร้อยละ 29.87 ของทุนท่ี
ออกและชาํระแลว้ของบริษทัฯ  

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2553 มีมติอนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 
802.87 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 802.87 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) โดยการออกจาํหน่าย     
หุ้นสามญัใหม่จาํนวน 273 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท  และจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยการออก
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหุ้นสามญัของบริษทัฯ (TDR) ในสาธารณรัฐจีน (ไตห้วนั)       
การเพิ่มทุนมีวตัถุประสงค์เพื่อขยายธุรกิจของบริษทัฯ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ    
บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2553 

เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2554 สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์อง
ประเทศไทยได้อนุมัติให้บริษัทฯสามารถเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนในสาธารณรัฐจีน 
(ไตห้วนั) 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2554 มีมติอนุมติั ดงัน้ี 

1) ให้จดัทาํและเสนอขาย TDR ต่อตลาดหลกัทรัพย ์GreTai Securities Market (GTSM) หรือ 
Taiwan Stock Exchange Corporation (TWSE) โดยการจดัสรรจากหุ้นเพิ่มทุนของบริษทัฯ
จาํนวน 170 ลา้นหุ้น และจากหุ้นสามญัของผูถื้อหุ้นเดิมจาํนวน 30 ลา้นหุ้น โดยมีเง่ือนไขและ
รายละเอียดอ่ืนตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2553 

2) ยืน่ TDR offering plan ต่อตลาดหลกัทรัพย ์GTSM หรือ TWSE 
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เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2554 บริษทัฯไดย้ืน่ TDR offering plan ต่อ TWSE ต่อมา บริษทัฯไดรั้บหนงัสือ
จาก TWSE ลงวนัท่ี 17 สิงหาคม 2554 แจง้ส่งคืน TDR offering plan โดยขอให้บริษทัฯยื่น TDR 
offering plan ใหม่ เม่ือมีความชดัเจนในเร่ืองวตัถุดิบหลกัแลว้ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2554 มีมติอนุมติั ดงัน้ี 

1) รับทราบผลของ TDR offering plan ท่ี TWSE ไดมี้หนงัสือแจง้ส่งคืน และให้หยดุดาํเนินการ
เก่ียวกบั TDR offering plan ทั้งหมด 

2) ยกเลิกการสนบัสนุนการออกและเสนอขาย TDR ของผูถื้อหุน้เดิมจาํนวน 30 ลา้นหุน้ และจดัการ
คืนหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมดงักล่าว 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย       
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิรวม 

 งบการเงินรวมน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน) และ
บริษัทย่อย  และได้จัดทํา ข้ึนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี                  
31 ธันวาคม 2553 โดยมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของบริษัทย่อยในระหว่างงวดปัจจุบัน ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 

 บริษทั  เพียวสัมมากร  ดีเวลลอปเมน้ท์  จาํกดั  (PSDC)  ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯถือหุ้นอยู่ในอตัรา   
ร้อยละ 51.00 ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาก 225 ลา้นบาท  เป็น 260 ลา้นบาท  โดยการออกหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนจาํนวน 350,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท  รวมเป็นจาํนวนเงิน 35 ลา้นบาทในราคาหุน้ละ 
100 บาท  โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2554 มีมติไม่ลงทุนเพิ่มในหุ้น    
เพิ่มทุน ส่งผลให้บริษทัฯสูญเสียอาํนาจการควบคุมในบริษทัย่อยดงักล่าว โดยสัดส่วนการถือหุ้นใน 
PSDC ลดลงจากเดิมร้อยละ 51.00 เป็นร้อยละ 44.13 และทาํให้ PSDC มีสถานะเป็นบริษทัร่วมของ
บริษทัฯ 
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1.4 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างงวด 

  ในระหว่างงวด บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ี
ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีดงัน้ี 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี และ

ขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สญัญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สญัญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได ้
ฉบบัท่ี 19  ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 26  การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ฉบบัท่ี 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) กาํไรต่อหุน้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 2  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 6 การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 สญัญาการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 31 รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

  มาตรฐานการบญัชีขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ยกเวน้
มาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดใหกิ้จการรับรู้ผลประโยชน์ท่ีใหก้บัพนกังานเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือกิจการ
ไดรั้บบริการจา้งงานจากพนักงานแลว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการจะตอ้งประเมินและบนัทึกหน้ีสิน
เก่ียวกับผลประโยชน์ของพนักงานเน่ืองจากเกษียณอายุ โดยใช้การคาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงเดิมบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลประโยชน์ท่ีใหก้บัพนกังานดงักล่าวเม่ือเกิดรายการ  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวในปีปัจจุบนัและรับรู้หน้ีสินในช่วงท่ี
เปล่ียนแปลงโดยใชว้ิธีปรับยอ้นหลงัเสมือนว่าไดบ้นัทึกค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัน้ีมาโดยตลอด การเปล่ียนแปลงน้ีทาํให้บริษทัฯและบริษทัย่อยมีกาํไรสาํหรับงวดสาม
เดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 ลดลงเป็นจาํนวนเงิน 0.96 ลา้นบาท หรือ 0.002 บาท
ต่อหุน้และ 2.92 ลา้นบาท หรือ 0.006 บาทต่อหุน้ ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.55 ลา้นบาท 
หรือ 0.001 บาทต่อหุน้และ 1.65 ลา้นบาท หรือ 0.003 บาทต่อหุน้ ตามลาํดบั) (2553: 0.90 ลา้นบาท 
หรือ 0.002 บาทต่อหุน้และ 2.72 ลา้นบาท หรือ 0.006 บาทต่อหุน้ ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 
0.51 ลา้นบาทหรือ 0.001 บาทต่อหุน้และ 1.53 ลา้นบาท หรือ 0.003 บาทต่อหุน้ ตามลาํดบั)) ผลสะสม
ของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดใหกิ้จการเลือกบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยวิธีราคาทุน 
(ตอ้งเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน) หรือดว้ยวิธีมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมใหรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เดิมบริษทัยอ่ยบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุนภายใตร้ายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงแสดงตามวิธีราคาทุน บริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชีโดยจดัประเภทอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นรายการแยกต่างหาก และบนัทึก
ดว้ยวิธีมูลค่ายุติธรรม โดยเร่ิมถือปฏิบติัในงวดปัจจุบนัและปรับปรุงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชีกบักาํไรสะสมยกมาสาํหรับงวด การเปล่ียนแปลงน้ีทาํให้บริษทัฯและบริษทัย่อยมี
กาํไรสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 เพิ่มข้ึนเป็นจาํนวนเงิน 2.62 
ลา้นบาท (0.005 บาทต่อหุ้น) และ 9.87 ลา้นบาท (0.019 บาทต่อหุ้น) ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: ไม่มี) ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก
ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี             
30 กนัยายน 2554 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 - 
โอนจากบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 343,614 
เพิ่มข้ึนจากการปรับมูลค่าใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรม 76,507 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 33,917 
สูญเสียอาํนาจการควบคุมในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 11.3) (454,038) 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 - 

1.5   นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบ
การเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงัต่อไปน้ี
เน่ืองจากการนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั 
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ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 

 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ี
พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุน
สาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อย เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุน
สาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการ ผลประโยชน์)  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
สาํหรับพนกังาน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใช้
วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํการ
ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการดงักล่าวตอ้งใช้
ขอ้สมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัราการ
เปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัราการมรณะ และอตัราเงินเฟ้อ 

 ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน เป็นคร้ังแรก บริษทัฯ
และบริษทัย่อยเลือกรับรู้หน้ีสินในช่วงการเปล่ียนแปลงท่ีมากกว่าหน้ีสินท่ีรับรู้ ณ วนัเดียวกนัตาม
นโยบายการบญัชีเดิม โดยใชว้ิธีปรับยอ้นหลงัเสมือนว่าไดบ้นัทึกค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานตาม
มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมาโดยตลอด 

 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยวดัมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุน
การทาํรายการ หลงัจากนั้น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะวดัมูลค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม
ของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในกาํไรหรือขาดทุนในปีท่ีเกิดข้ึน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยใ์นกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 
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2. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัตามท่ีกล่าว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.5 เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบั
ปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
ดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  

 จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2553 และงบกาํไรขาดทุนสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 มีดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2553 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งบแสดงฐานะการเงนิ    
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานเพิม่ข้ึน 24,298 21,595 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของ   
   บริษทัยอ่ยลดลง 177 - 
กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรรลดลง 24,121 21,595 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 

 งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

งบกาํไรขาดทุน      
ค่าใชจ่้ายพนกังานเพิม่ข้ึน 909 511 2,725 1,532 
ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี     
   อาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพิม่ข้ึน 17 - 71 - 
กาํไร / (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของ     
   บริษทัฯลดลง / (เพิม่ข้ึน) (892) (511) 2,654 1,532 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานลดลง (บาท) 0.002 0.001 0.006 0.003 

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีอ่อกในระหว่างงวดแต่ยงัไม่มีผลบังคบัใช้ 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีใหม่ตามท่ีระบุขา้งล่างน้ี มาตรฐาน
การบญัชีดงักล่าวมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 
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การตีความมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบั
กิจกรรมดาํเนินงาน 

ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

4. ลูกหนีก้ารค้า 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 แยกตามอายุหน้ีท่ี   
คงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2554 2553 2554 2553 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     
ไม่เกิน 3 เดือน 910,272 609,997 723,742 415,370 
3 - 6 เดือน 23 434 - - 
6 - 12 เดือน 714 616 - - 
มากกวา่ 12 เดือน 10,576 13,811 617 617 

รวม 921,585 624,858 724,359 415,987 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (9,959) (11,217) (617) (617) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 911,626 613,641 723,742 415,370 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    
ไม่เกิน 3 เดือน 579 1,015 224,747 329,702 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 579 1,015 224,747 329,702 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 ของบริษทัฯไดร้วมยอดลูกหน้ีซ่ึงนาํไป    
ขายลดให้แก่ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงิน 548.88 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2553: 63.01    
ลา้นบาท) โดยธนาคารพาณิชยมี์สิทธิติดตามการชาํระหน้ีกบับริษทัฯเป็นลาํดบัตน้ 
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5. เงินฝากธนาคารทีมี่ภาระคํา้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากประจาํซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยได้นําไปคํ้ าประกันวงเงินสินเช่ือจาก
ธนาคารและเป็นหลกัประกนัต่อศาลในคดีฟ้องร้อง 

6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั (SCT) บริษทัยอ่ย 
บริษทั เพียวอินเตอร์เทรด จาํกดั  บริษทัยอ่ยของ SCT 
บริษทั มิตรสมัพนัธ์ ปิโตรเลียม จาํกดั บริษทัยอ่ยของ SCT 
บริษทั เมโทร ปิโตรเลียม จาํกดั บริษทัยอ่ยของ SCT 
บริษทั จตุจกัร ออยล ์จาํกดั บริษทัยอ่ยของ SCT 
บริษทั เบญจปิโตรเลียม จาํกดั บริษทัยอ่ยของ SCT 
บริษทั บูรพารุ่งโรจน์ ปิโตรเลียม จาํกดั บริษทัยอ่ยของ SCT 
บริษทั จตุรทิศขนส่ง จาํกดั บริษทัยอ่ยของ SCT 
บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (PSDC) บริษทัร่วม 
Thai Good Petroleum Co., Ltd. บริษทัร่วม 
บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท ์จาํกดั ถือหุน้ในบริษทัฯร้อยละ 29.87 
บริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ใน PSDC ร้อยละ 55.87 และมี

กรรมการร่วมกนั 
บริษทั แจ๊สซ่ีครีเอชัน่ จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บลูแพลนเน็ท ทราเวล จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั โกลบอลไลเซชัน่ อีโคโนมิค แอนด ์โปรโมชัน่  
 เนทเวอร์ค จาํกดั 

 
มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั อลัท ์เอน็เนอยี ่จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ฮิวมัน่ไคนด ์จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั มงคลชยัพฒันา จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เวิลด ์เอนเตอร์เทนเมนท ์เทเลวิชัน่ จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ออนเนสท ์แอนด ์เอฟิเชียน จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2554 2553 2554 2553 
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)    
 ขายสินคา้ - - 1,804,258 1,896,144 
 รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 2,627 2,603 
 เงินปันผลรับ - - - 46,500 
 ดอกเบ้ียรับ - - 539 962 
   ดอกเบ้ียจ่าย - - 5 - 
 รายไดอ่ื้น - การใหบ้ริการอ่ืน - - 4,855 5,364 
 ซ้ือสินคา้ - - 138,128 135,320 
 ค่าบริการจ่าย - - 2,221 9,261 
 ค่าขนส่งจ่าย - - 30,177 31,572 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - - 186 
  ซ้ืออุปกรณ์ - - 78 - 
 ขายอุปกรณ์ - - - 14 
รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม    
 ขายสินคา้ 7 - - - 
 รายไดค่้าบริหารจดัการ 142 - 142 - 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน 276 - - - 
รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    
   ขายสินคา้ 244 - - - 
 รายไดค่้าเช่าและบริการ - 42 - - 
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 673 - - - 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน 331 425 226 265 
 ค่าเช่าท่ีดิน - 537 - - 
  ดอกเบ้ียจ่าย 3,578 2,265 3,534 2,265 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดเกา้เดือน สาํหรับงวดเกา้เดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2554 2553 2554 2553 
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)    
 ขายสินคา้ - - 6,745,146 6,459,997 
 รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 8,463 11,714 
 เงินปันผลรับ - - - 46,500 
 ดอกเบ้ียรับ - - 1,431 2,279 
  ดอกเบ้ียจ่าย - - 5 - 
 รายไดอ่ื้น - การใหบ้ริการอ่ืน - - 25,722 23,622 
 ซ้ือสินคา้ - - 449,856 476,116 
 ค่าบริการจ่าย - - 6,212 11,559 
 ค่าขนส่งจ่าย - - 104,253 102,154 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 90 1,588 
   ซ้ืออุปกรณ์ - - 103 - 
 ขายอุปกรณ์ - - - 196 
รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม    
   ขายสินคา้ 7 - - - 
   รายไดค่้าบริหารจดัการ 142 - 142 - 
   ค่าใชจ่้ายอ่ืน 276 - - - 
รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    
   ขายสินคา้ 635 - - - 
 รายไดค่้าเช่าและบริการ - 208 - - 
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 1,176 15,042 - - 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,425 1,039 1,041 543 
 ค่าเช่าท่ีดิน 2,237 1,610 - - 
 รายจ่ายค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 36 25 35 25 
  ดอกเบ้ียจ่าย 12,241 4,937 11,665 4,221 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุป
ไดด้งัน้ี 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
ขายสินคา้ ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีส่วนลดตามปริมาณคาํสัง่ซ้ือสาํหรับ

ธุรกิจคา้ส่งนํ้ามนั 
 ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีส่วนลดค่าการตลาดในอตัราคงท่ี

สาํหรับธุรกิจคา้ปลีกนํ้ามนั 
 ราคาขายอิงตามราคาตลาดสาํหรับธุรกิจขนส่งนํ้ามนั 
 ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีส่วนลดตามสญัญาสาํหรับธุรกิจ

ผลิตและจาํหน่ายไบโอดีเซล 
รายไดค่้าบริหารจดัการ คาํนวณตามเกณฑป์ริมาณสินคา้ท่ีจาํหน่ายไดส้าํหรับธุรกิจคา้ส่ง

นํ้ามนั 
 ตามสญัญาและตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงสาํหรับธุรกิจคา้ปลีกนํ้ามนั 

ธุรกิจขนส่งนํ้ามนั ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไบโอดีเซล ธุรกิจใหเ้ช่า
และบริการอสงัหาริมทรัพย ์และธุรกิจขายอุปกรณ์เคร่ืองมือสถานี
บริการนํ้ามนัและใหบ้ริการซ่อมบาํรุง 

เงินปันผลรับ ตามท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียรับ อตัราร้อยละ 4.18 - 5.77 ต่อปี และอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้ ั้นตํ่าสาํหรับ

ลูกคา้ชั้นดี (Prime rate) บวกร้อยละ 3 ต่อปี (2553: ร้อยละ 3.25 - 
3.64 ต่อปี) 

รายไดอ่ื้น ราคาตามสญัญา 
 ค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนัอตัราร้อยละ 1 ต่อปี 
ซ้ือสินคา้ ราคาซ้ืออิงตามราคาตลาดโดยมีส่วนลดตามปริมาณคาํสัง่ซ้ือสาํหรับ

ธุรกิจคา้ส่งนํ้ามนั 
 ราคาซ้ืออิงตามราคาตลาดสาํหรับธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไบโอดีเซล

และธุรกิจขายอุปกรณ์เคร่ืองมือสถานีบริการนํ้ามนัและใหบ้ริการ
ซ่อมบาํรุง 

ค่าบริการจ่าย ราคาตามสญัญา 
ค่าขนส่งจ่าย ราคาตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาตามสญัญา 
ขายและซ้ืออุปกรณ์ ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราร้อยละ 4.95 - 5.75 ต่อปี (2553: ร้อยละ 4.50 - 5.75 ต่อปี) 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
สัญญาสําคญักบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 บริษทัฯไดท้าํสัญญาใหม่กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัดงัน้ี 

สัญญารับจ้างบริหารและจัดการ 

 ในเดือนมกราคม 2554 บริษทัฯไดท้าํสัญญารับจา้งบริหารและจดัการกบับริษทัย่อยหลายแห่ง โดย
บริษทัฯจะใหบ้ริการให้คาํปรึกษาในดา้นบริหารบุคคล ดา้นธุรการ ดา้นสารสนเทศ ดา้นกฎหมายและ
ประสานงานราชการ อตัราค่าบริการเป็นไปตามท่ีกาํหนดในสญัญา สญัญาดงักล่าวมีกาํหนดระยะเวลา 
1 ปี ส้ินสุดเดือนธนัวาคม 2554 

 สัญญาซ้ือขายไบโอดีเซล 

 ในเดือนมกราคม 2554 บริษทัฯไดท้าํสัญญาซ้ือขายไบโอดีเซลกบับริษทัย่อยแห่งหน่ึงเพื่อซ้ือไบโอ
ดีเซล ราคาซ้ืออิงตามราคาตลาดโดยมีส่วนลดตามท่ีระบุในสัญญา สัญญาดงักล่าวมีกาํหนดระยะเวลา 
1 ปี ส้ินสุดเดือนธนัวาคม 2554 

 สัญญาจ้างบริหารการขาย 

 ในเดือนมกราคม 2554 บริษัทฯได้ทาํสัญญาจ้างบริหารการขายกับบริษัทย่อยแห่งหน่ึง เพื่อให ้    
บริษทัยอ่ยดงักล่าวบริหารการขายและจดัหาลูกคา้ใหบ้ริษทัฯ โดยมีอตัราค่าบริการตามท่ีระบุในสัญญา 
สัญญาจะมีผลต่อเน่ืองจนกว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะแสดงความจาํนงในการยกเลิกสัญญาเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 เดือน 

 สัญญาบริการขนส่งน้ํามันเช้ือเพลงิ 

 ในเดือนมิถุนายน 2554 บริษทัฯไดต่้ออายสุญัญาขนส่งนํ้ามนัเช้ือเพลิงกบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง โดยมีผล
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2554 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2555 บริษทัย่อยดงักล่าวจะให้บริการขนส่ง
ผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัต่างๆ โดยมีอตัราค่าบริการขนส่งนํ้ามนัตามท่ีระบุในสญัญา  
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 
มีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2554 2553 2554 2553 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัย่อย     

 บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั - - 143,902 186,242 
 บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั - - 2,069 - 
 บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั - - 47,730 19,299 
 บริษทั เพียวอินเตอร์เทรด จาํกดั  - - - 229 
 บริษทั มิตรสัมพนัธ์ ปิโตรเลียม จาํกดั - - 7,212 3,028 
 บริษทั เมโทร ปิโตรเลียม จาํกดั - - - 69,362 
 บริษทั จตุจกัร ออยล ์จาํกดั - - - 24,143 
  บริษทั บูรพารุ่งโรจน์ ปิโตรเลียม จาํกดั - - 23,834 27,399 

รวมลกูหน้ีการคา้บริษทัยอ่ย - - 224,747 329,702 

บริษทัร่วม     

  บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์ จาํกดั 7 - - - 

รวมลกูหน้ีการคา้บริษทัร่วม 7 - - - 

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั     

  บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) 102 1,015 - - 

รวมลกูหน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 102 1,015 - - 

บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั     

 กรรมการบริษทัฯ 470 - - - 

รวมลกูหน้ีการคา้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 470 - - - 

รวมลกูหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 579 1,015 224,747 329,702 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2554 2553 2554 2553 

ลูกหนีก้จิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัย่อย     
 บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั - - 755 754 
 บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั - - 3,278 5,694 
 บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั - - 170 151 
 บริษทั เพียวอินเตอร์เทรด จาํกดั - - - 9 
 บริษทั มิตรสัมพนัธ์ ปิโตรเลียม จาํกดั - - 2 7 
 บริษทั จตุรทิศขนส่ง จาํกดั - - 184 50 
   บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั - - - 495 
 บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั - - 177 173 

รวมลกูหน้ีบริษทัยอ่ย - - 4,566 7,333 

บริษทัร่วม     
   บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 424 - 152 - 
 Thai Good Petroleum Co., Ltd. 76 2 76 2 

รวมลกูหน้ีบริษทัร่วม 500 2 228 2 

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั     
 บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท ์จาํกดั 1,616 1,616 - - 
    บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) 134 61 - - 

รวมลกูหน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,750 1,677 - - 

บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั     
 กรรมการบริษทัฯ - 1,000 - 1,000 

รวมลกูหน้ีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,000 - 1,000 

รวมลกูหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,250 2,679 4,794 8,335 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัย่อย     
 บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั - - 5,000 3,000 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย - - 5,000 3,000 

บริษทัร่วม     
 Thai Good Petroleum Co., Ltd. 1,551 1,499 1,551 1,499 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัร่วม 1,551 1,499 1,551 1,499 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,551 1,499 6,551 4,499 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2554 2553 2554 2553 

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัย่อย     
 บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั - - 30,422 46,476 

รวมเจา้หน้ีการคา้บริษทัยอ่ย - - 30,422 46,476 

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั     
 บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) - 544 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 544 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 544 30,422 46,476 

เจ้าหนีก้จิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัย่อย     
 บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั - - 33 31 
  บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั - - - 148 
   บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั - - 956 - 
 บริษทั เพียวอินเตอร์เทรด จาํกดั - - - 1,160 
 บริษทั จตุรทิศขนส่ง จาํกดั - - 11,266 7,990 
 บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั - - - 150 

รวมเจา้หน้ีบริษทัยอ่ย - - 12,255 9,479 

บริษทัร่วม     
   บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 29 - - - 

รวมเจา้หน้ีบริษทัร่วม 29 - - - 

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั     
 บริษทั บลแูพลนเน็ท ทราเวล จาํกดั 51 - 51 - 
 บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) 36 43 - - 
 บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท ์จาํกดั 183 194 183 194 
  บริษทั มงคลชยัพฒันา จาํกดั 58 62 58 62 
  บริษทั เวลิด ์เอนเตอร์เทนเมนท ์เทเลวชิัน่ จาํกดั 15 16 15 16 

รวมเจา้หน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 343 315 307 272 

บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั     
 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักรรมการบริษทัฯ 277 517 266 505 

รวมเจา้หน้ีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 277 517 266 505 

รวมเจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 649 832 12,828 10,256 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2554 2553 2554 2553 

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

   ทีถ่ึงกาํหนดชําระภายในหน่ึงปี     

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั     

 บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท ์จาํกดั 72,500 - 72,500 - 
 บริษทั มงคลชยัพฒันา จาํกดั 23,000 - 23,000 - 
  บริษทั เวลิด ์เอนเตอร์เทนเมนท ์เทเลวชิัน่ จาํกดั 6,000 - 6,000 - 

รวมเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึง     
 กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 101,500 - 101,500 - 

บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั     

 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักรรมการบริษทัฯ 105,500 - 105,500 - 

รวมเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึง     
 กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 105,500 - 105,500 - 

รวมเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึง     
 กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  207,000 - 207,000 - 

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั     

 บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท ์จาํกดั - 72,500 - 72,500 
 บริษทั มงคลชยัพฒันา จาํกดั - 23,000 - 23,000 
  บริษทั เวลิด ์เอนเตอร์เทนเมนท ์เทเลวชิัน่ จาํกดั - 6,000 - 6,000 

รวมเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 101,500 - 101,500 

บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั     

 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักรรมการบริษทัฯ - 190,500 - 190,500 

รวมเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 190,500 - 190,500 

รวมเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 292,000 - 292,000 

เงนิประกนัการคํา้ประกนั - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัย่อย     

 บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั - - - 6,240 

รวมเงินประกนัการคํ้าประกนั - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 6,240 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

ในระหวา่งงวด เงินใหกู้ย้มืแก่/เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีการเคล่ือนไหวดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ ในระหวา่งงวด ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม   30 กนัยายน 

 2554 เพ่ิมข้ึน ลดลง 2554 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    

บริษทัร่วม     

 Thai Good Petroleum Co., Ltd. 1,499 52 - 1,551 

รวม 1,499 52 - 1,551 

 (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ ในระหวา่งงวด ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม   30 กนัยายน 

 2554 เพ่ิมข้ึน ลดลง 2554 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    

บริษทัย่อย     

 บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั - 98,000 (98,000) - 
   บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั - 1,455,000 (1,455,000) - 
 บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั 3,000 86,000 (84,000) 5,000 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 3,000 1,639,000 (1,637,000) 5,000 

บริษทัร่วม     

 Thai Good Petroleum Co., Ltd. 1,499 52 - 1,551 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัร่วม 1,499 52 - 1,551 

รวม 4,499 1,639,052 (1,637,000) 6,551 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ ในระหวา่งงวด ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม   30 กนัยายน 

 2554 เพ่ิมข้ึน ลดลง 2554 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั     

   บริษทั มงคลชยัพฒันา จาํกดั - 7,000 (7,000) - 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 7,000 (7,000) - 

บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั     

   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักรรมการบริษทัฯ - 30,000 (30,000) - 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 30,000 (30,000) - 

รวม - 37,000 (37,000) - 

(หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ ในระหวา่งงวด ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม   30 กนัยายน 

 2554 เพ่ิมข้ึน ลดลง 2554 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัย่อย     

 บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั - 34,000 (34,000) - 

รวม - 34,000 (34,000) - 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ ในระหวา่งงวด ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม   30 กนัยายน 

 2554 เพ่ิมข้ึน ลดลง 2554 

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั     

 บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท ์จาํกดั 72,500 - - 72,500 
  บริษทั มงคลชยัพฒันา จาํกดั 23,000 - - 23,000 
 บริษทั เวลิด ์เอนเตอร์เทนเมนท ์เทเลวชิัน่จาํกดั 6,000 - - 6,000 

รวมเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 101,500 - - 101,500 

บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั     

 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักรรมการบริษทัฯ 190,500 - (85,000) 105,500 

รวมเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 190,500 - (85,000) 105,500 

รวม 292,000 - (85,000) 207,000 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2554 เงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่บริษทัย่อยแห่งหน่ึงเป็นตัว๋สัญญาใช้เงินท่ีไม่มี
หลกัประกนัอาย ุ3 เดือน จาํนวนเงิน 5.00 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2553: 3.00 ลา้นบาท) โดยมีอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 4.61 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2553: ร้อยละ 4.43 ต่อปี) 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 เงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่บริษัทร่วมแห่งหน่ึงเป็นเงินให้กู้ยืมท่ีไม่มี
หลกัประกนัอาย ุ1 ปี จาํนวนเงิน 1.55 ลา้นบาท หรือ 0.05 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (31 ธนัวาคม 2553: 1.50 
ลา้นบาท หรือ 0.05 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้ ั้นตํ่าสาํหรับลูกคา้ชั้นดี 
(Prime rate) บวกร้อยละ 3 ต่อปี มีกําหนดชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบ้ียทั้ งหมดภายในเดือน
พฤศจิกายน 2554 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนั
อาย ุ 2 ปี รวมจาํนวนเงิน 207.00 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2553: 292.00 ลา้นบาท) โดยมีอตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 5.75 ต่อปี ชาํระดอกเบ้ียเป็นรายสามเดือนและมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั้งหมดภายในเดือน
กนัยายน 2555 



 

 21

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
มีค่าใชจ่้ายสาํหรับค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 13,943 (3,041) 9,943 (5,362) 
งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 75,468 32,988 56,914 25,608 

ภาระคํา้ประกนักบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการคํ้าประกันให้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ            
งบการเงินขอ้ 26.4  

7. สินค้าคงเหลอื 

 สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 ไดร้วมนํ้ ามนัสํารองตามขอ้บงัคบัของกระทรวงพาณิชย์
จาํนวนเงิน 739.26 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2553: 725.59 ลา้นบาท โดยส่วนหน่ึงจาํนวนเงิน 117.85 
ลา้นบาท เป็นสินคา้ท่ีอยูภ่ายใตส้ัญญาซ้ือขายนํ้ ามนัเพื่อใชเ้ป็นปริมาณสาํรองตามกฎหมายท่ีบริษทัฯมี
ภาระผกูพนัตอ้งขายคืนใหแ้ก่ผูข้ายเม่ือครบกาํหนดตามอายขุองสญัญา) 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2554 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 788 
บวก: ตั้งค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้ระหวา่งงวด 49,286 
หกั: กลบัรายการค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้ระหวา่งงวด (42,003) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 8,071 

8. เงินให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 เงินใหกู้ย้มืแก่ T.C.S. Oil Co., Ltd. จาํนวนเงิน 21.32 
ลา้นบาทเป็นหน้ีท่ีคงคา้งเกินกว่าหน่ึงปี บริษทัฯจึงหยุดรับรู้รายไดด้อกเบ้ียและตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญทั้งจาํนวน 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

9. เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2554 2553 2554 2553 
วงเงิน 3.50 ลา้นบาท 2,704 3,026 - - 
วงเงิน 1.90 ลา้นบาท 1,463 1,768 1,463 1,768 
รวม 4,167 4,794 1,463 1,768 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (876) (842) (423) (409) 
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 3,291 3,952 1,040 1,359 

เงินให้กู้ยืมระยะยาววงเงิน 3.50 ลา้นบาท เป็นเงินให้กู้ยืมเพื่อชาํระหน้ีแทนลูกคา้ โดยลูกคา้โอน
กรรมสิทธ์ิท่ีดินให้บริษทัย่อยเป็นหลกัประกนั ทั้งน้ี บริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินคืน
ให้แก่ลูกคา้เม่ือลูกคา้ชาํระเงินแก่บริษทัย่อยครบถว้น โดยมีกาํหนดชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นราย
เดือนจาํนวน 86 เดือน เดือนละ 50,000 บาท ส้ินสุดเดือนธนัวาคม 2559 

เงินให้กูย้มืระยะยาววงเงิน 1.90 ลา้นบาท เป็นเงินใหกู้ย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
4.50 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือนจาํนวน 52 เดือน เดือนละ 40,000 
บาท ส้ินสุดเดือนธนัวาคม 2557  

10. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 
                 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2554 2553 2554 2553 
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหนา้ 7,152 50,859 7,152 50,859 
เงินชดเชยจากกองทุนนํ้ามนั     
 เช้ือเพลิงคา้งรับ 39,046 14,074 34,957 14,074 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 62,583 20,817 61,746 16,745 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 10,977 12,990 8,204 8,177 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินคา้ 37,999 49,197 - - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 20,017 21,905 10,048 10,109 
อ่ืน ๆ 36,988 33,478 12,594 8,401 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 214,762 203,320 134,701 108,365 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (3,413) (3,413) (3,413) (3,413) 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 211,349 199,907 131,288 104,952 
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ
รับระหวา่งงวดเกา้
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

   ร้อยละ ร้อยละ     
บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั 280 ลา้นบาท 280 ลา้นบาท 100 100 279,999 279,999 - - 
บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์         
   จาํกดั - 225 ลา้นบาท - 51 - 114,750 - - 
บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั 100 ลา้นบาท 100 ลา้นบาท 100 100 99,994 99,994 - - 
บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั         
   และบริษทัยอ่ย   36 ลา้นบาท 10 ลา้นบาท 100 100 36,000 10,000 - 46,500 
บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั 20 ลา้นบาท 20 ลา้นบาท 78 78 15,855 15,855 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     431,848 520,598 - 46,500 

11.1 บริษัท เพยีวพลงังานไทย จํากดั 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 บริษทัฯมีภาระผกูพนัจากส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกชาํระจากบริษทั 
เพียวพลงังานไทย จาํกดั จาํนวนเงิน 40 ลา้นบาท การเพิ่มเงินลงทุนดงักล่าวไดรั้บอนุมติัโดยท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2552 

11.2 บริษัท เอสซีท ีปิโตรเลยีม จํากดั 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2554 มีมติอนุมติัเพิ่มเงินลงทุนในบริษทั เอสซีที 
ปิโตรเลียม จาํกดั (SCT) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้อยูใ่นอตัราร้อยละ 100 โดย SCT จะเพิ่มทุน
จดทะเบียนจาก 10 ลา้นบาท  เป็น 36 ลา้นบาท  โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 260,000 หุ้น      
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 26 ลา้นบาทในราคาหุน้ละ 100 บาท โดยออกใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ในสดัส่วนเดิม การเพิ่มทุนดงักล่าวเพื่อลงทุนในบริษทั จตุรทิศขนส่ง จาํกดั (บริษทัยอ่ยท่ี SCT 
ถือหุ้นอยู่ในอัตราร้อยละ   100) SCT ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เ ม่ือวันท่ี             
8 กนัยายน 2554 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

11.3 บริษัท เพยีวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

 บริษทั  เพียวสัมมากร  ดีเวลลอปเมน้ท์  จาํกดั  (PSDC)  ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯถือหุ้นอยู่ในอตัรา   
ร้อยละ 51.00 ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาก 225 ลา้นบาท  เป็น 260 ลา้นบาท  โดยการออกหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนจาํนวน 350,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท  รวมเป็นจาํนวนเงิน 35 ลา้นบาทในราคาหุน้ละ 
100 บาท  โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2554 มีมติไม่ลงทุนเพิ่มในหุ้นเพิ่ม
ทุน ส่งผลใหบ้ริษทัฯสูญเสียอาํนาจการควบคุมในบริษทัยอ่ยดงักล่าว โดยสัดส่วนการถือหุน้ใน PSDC 
ลดลงจากเดิมร้อยละ 51.00 เป็นร้อยละ 44.13 และทาํให้ PSDC มีสถานะเป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯ 
การเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในโครงการใหม่ของบริษัทดังกล่าว PSDC ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับ
กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2554 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯบนัทึกขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการรับรู้มูลค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเดิมท่ี
ยงัคงเหลืออยูด่ว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียอาํนาจในการควบคุมเป็นจาํนวนเงิน 1.12 ลา้นบาท ใน
บญัชีค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบกาํไรขาดทุนรวม (งบการเงินเฉพาะกิจการ: บนัทึกกาํไรจาํนวนเงิน 
14.43 ลา้นบาทในบญัชีรายไดอ่ื้น) 

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

12.1 รายละเอยีดของบริษัทร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวธีิราคาทุน 

   30  กนัยายน 31 ธนัวาคม 30  กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30  กนัยายน 31 ธนัวาคม  
   2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

   ร้อยละ ร้อยละ       
Thai Good Petroleum  จาํหน่าย ฮ่องกง         
 Co., Ltd.  นํ้ามนัหล่อล่ืน  31.67 31.67 3,175 3,175 - 2,569 3,175 3,175 
บริษทั เพียวสัมมากร  ใหเ้ช่าและบริการ ไทย       
 ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั  อสังหาริมทรัพย ์        
 (หมายเหตุ 11.3)   44.13 - 129,181 - 128,611 - 129,181 - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม       128,611 2,569 132,356 3,175 
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12.2 ส่วนแบ่งขาดทุนและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 2553 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่ง
ขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 

 สาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน   
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน   
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

Thai Good Petroleum          
   Co., Ltd. (158) (322) (1,092) (1,046) - - - - 
บริษทั เพียวสมัมากร         
 ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (570) - (570) - - - - - 

รวม (728) (322) (1,662) (1,046) - - - - 

12.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม 

 ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมท่ีจดัทาํโดยฝ่ายบริหารโดยสรุปมีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั 
ทุนเรียกชาํระ 

ณ วนัท่ี 
สินทรัพยร์วม 

ณ วนัท่ี 
หน้ีสินรวม 
ณ วนัท่ี 

 
รายไดร้วม 

 
ขาดทุน 

 30 
กนัยายน 

31 
ธนัวาคม  

30 
กนัยายน 

31 
ธนัวาคม  

30 
กนัยายน 

31 
ธนัวาคม  

สาํหรับงวดเกา้เดือน                    
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

Thai Good Petroleum 
Co., Ltd. 10,026 10,026 7,180 8,609 9,687 544 4,426 1,991 (5,403) (3,195) 

บริษทั เพียวสมัมากร    
 ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 260,000 - 460,901 - 257,666 - 7,104 - (1,292) - 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

12.4 เงินลงทุนในบริษัทร่วมทีข่าดทุนเกนิทุน 

 บริษทัฯไดรั้บรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมจนมูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย
เท่ากบัศูนย ์บริษทัฯไดห้ยดุรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเน่ืองจากบริษทัฯไม่ได้
มีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือทางพฤตินยัท่ีตอ้งจ่ายเงินเพื่อชาํระภาระผกูพนัของบริษทัร่วมดงักล่าว 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส่วนแบ่งผลขาดทุนท่ีหยดุรับรู้ 

บริษทั 

ส่วนแบ่งผลขาดทุน       
ในระหวา่งงวด 
เกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 
ส่วนแบ่งผลขาดทุนสะสม 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 

Thai Good Petroleum Co., Ltd. (619) (619) 

13. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2554 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 1,755,665 661,429 
ซ้ือเพิม่ระหวา่งงวด - ราคาทุน 115,366 2,664 
จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย (3,152) (8) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (129,618) (46,112) 
โอนไปบญัชีอสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน (343,614) - 
สูญเสียอาํนาจการควบคุมในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 11.3) (39,352) - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 1,355,295 617,973 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญา
เช่าการเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 136.61 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2553: 80.64 ลา้น
บาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวนเงิน 6.52 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2553: 8.35 ลา้นบาท)  



 

 27

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดัไดจ้าํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและจาํนาํเคร่ืองจกัรซ่ึงมีมูลค่าสุทธิ
ตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 เป็นจาํนวนเงิน 398.14 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2553: 420.25 ลา้น
บาท) เพื่อค ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์

 บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั ไดจ้ดจาํนองสิทธิการเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีมีมูลค่า
สุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 เป็นจาํนวนเงิน 341.23 ลา้นบาท (30 กนัยายน 2554: ไม่มี
เน่ืองจากสูญเสียอํานาจการควบคุมในบริษัทย่อย) เพื่อค ํ้ าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจาก        
ธนาคารพาณิชย  ์นอกจากน้ี บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าท่ีจะตอ้งโอนส่ิงปลูกสร้างให ้    
ผูใ้หเ้ช่าเม่ือครบกาํหนดอายสุญัญาเช่า 

14. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 

                 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2554 2553 2554 2553 

เงินชดเชยค่าปรับคุณภาพ 26,711 26,711 26,711 26,711 
สิทธิการเช่าท่ีดินและสถานีบริการ     
 นํ้ามนั 5,556 7,378 938 1,110 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 5,079 5,563 - - 
เงินมดัจาํ 5,508 4,437 2,156 2,156 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวและ     
 ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,353 1,353 1,353 1,353 
อ่ืน ๆ 3,332 3,114 2,616 3,062 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 47,539 48,556 33,774 34,392 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,353) (1,353) (1,353) (1,353) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 46,186 47,203 32,421 33,039 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

15. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากธนาคาร 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ีย 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 (ร้อยละต่อปี) 2554 2553 2554 2553 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 2.88 - 8.50 68,572 - 60,369 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 1.85 - 7.25 833,878 475,625 548,878 213,625 

รวม  902,450 475,625 609,247 213,625 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารหลายแห่ง ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 

                 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 คํ้าประกนัโดย วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้
  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
  2554 2553 
บริษทัฯ จดจาํนาํเงินฝากประจาํและขายลดลูกหน้ี

การคา้ของบริษทัฯ 
1,243 2,130 

บริษทั เพียวไบโอดีเซล 
จาํกดั (PBC) 

จดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างรวมทั้ง
ส่ิงปลูกสร้างท่ีจะมีข้ึนในอนาคต จาํนาํ
เคร่ืองจกัรของ PBC และคํ้าประกนัโดย
บริษทัฯ 

74 147 

บริษทั เพียวสมัมากร        
ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
(PSDC) 

สิทธิการเช่าท่ีดินของ PSDC และจาํนอง
ส่ิงปลูกสร้างในโครงการของ PSDC 

- 31 

บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม 
จาํกดั 

คํ้าประกนัโดยบริษทัฯ  35 10 

บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์
จาํกดั 

คํ้าประกนัโดยบริษทัฯ  11 - 

บริษทั เพียวพลงังานไทย 
จาํกดั 

จดจาํนาํเงินฝากประจาํและคํ้าประกนัโดย
บริษทัฯ 

12 - 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

16. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

 จาํนวนน้ีเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยออกให้แก่บุคคลภายนอก ซ่ึงคิดดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 3.00 - 5.75 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2553: ร้อยละ 2.75 - 3.00 ต่อปี) และมีกาํหนดชาํระคืน
ภายใน 6 - 12 เดือน 

17. เงินกู้ยมืระยะยาวจากธนาคาร 
                 (หน่วย: พนับาท) 

 คํ้าประกนัโดย งบการเงินรวม 

  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
  2554 2553 

บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั 
(PBC) 

จดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
รวมทั้งส่ิงปลูกสร้างท่ีจะมีข้ึน
ในอนาคตและจาํนาํเคร่ืองจกัร
ของ PBC 

152,000 188,000 

บริษทั เพียวสมัมากร           
ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (PSDC) 

สิทธิการเช่าท่ีดินของ PSDC และ
จาํนองส่ิงปลูกสร้างใน 

- 169,634 

   โครงการของ PSDC   

รวม  152,000 357,634 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (48,000) (79,055) 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 104,000 278,579 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2554 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 357,634 
บวก: กูเ้พิ่ม 30,265 
หกั: ชาํระคืนเงินกู ้ (47,164) 
 สูญเสียอาํนาจการควบคุมในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 11.3) (188,735) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 152,000 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดับางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น สัดส่วนการ
ถือหุ้นของบริษทัฯในบริษทัย่อยตอ้งไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 51 ขอ้จาํกดัในการจ่ายเงินปันผล การก่อภาระ
ผกูพนัในทรัพยสิ์นและการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินใหเ้ป็นไปตามสญัญา เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษทัย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ท่ียงัไม่ได้เบิกใช้เป็น
จาํนวนเงิน 105.27 ลา้นบาท (30 กนัยายน 2554: ไม่มี)  

18. เงินกู้ยมืระยะยาวจากกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

 จาํนวนน้ีเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีบริษทัฯออกให้แก่บุคคลภายนอก ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5.75
ต่อปีโดยชาํระดอกเบ้ียเป็นรายสามเดือนและมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ภายในเดือนกนัยายน 2555 

19. หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 
                 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2554 2553 2554 2553 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 12,108 19,412 1,374 4,605 
ภาษีสรรพสามิตคา้งจ่าย 2,220 79,317 2,220 79,317 
ภาษีมูลค่าเพิ่มคา้งจ่าย 7,085 7,365 - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 16,326 14,596 10,156 2,716 
เงินประกนัผลงานคา้งจ่าย 3,893 18,198 - - 
เงินคํ้าประกนัการซ้ือสินคา้ - 16,866 - 16,866 
อ่ืน ๆ 5,401 9,507 3,634 5,828 

รวม 47,033 165,261 17,384 109,332 

20.  สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 สมมติฐานท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินในปี 2554 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด  4.75 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต  5.00 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน  0.00 - 22.92 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
21.  รายได้อืน่ 

                 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
รายไดค่้าบริหารจดัการ 142 - 2,769 2,603 
เงินปันผลรับ - - - 46,500 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 894 3,113 888 3,529 
กาํไรจากการรับรู้มูลค่าเงินลงทุนใน     
 บริษทัยอ่ยเดิมดว้ยมูลค่ายติุธรรม - - 14,431 - 
ดอกเบ้ียรับ 1,085 381 1,530 1,149 
รายไดอ่ื้น 4,421 4,373 6,301 6,717 
รวม 6,542 7,867 25,919 60,498 

                 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
รายไดค่้าบริหารจดัการ 142 - 8,605 11,714 
เงินปันผลรับ - - - 46,500 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 9,474 6,287 9,388 6,287 
กาํไรจากการรับรู้มูลค่าเงินลงทุนใน     
 บริษทัยอ่ยเดิมดว้ยมูลค่ายติุธรรม - - 14,431 - 
ดอกเบ้ียรับ 3,386 1,281 4,106 3,052 
รายไดอ่ื้น 13,911 9,565 29,811 26,587 
รวม 26,913 17,133 66,341 94,140 

22. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลคาํนวณข้ึนโดยการคูณกาํไรก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวดดว้ย
อตัราภาษีเฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

23. กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่
รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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24. ข้อมูลทางการเงินจําแนกส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการใน 3 ส่วนงานหลกั คือ (1) ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ้ ามนัเชื้อเพลิงและผลิตภณัฑป์ิโตรเคมี (2) ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
นํ้ ามนัไบโอดีเซลและ (3) ธุรกิจให้เช่าและบริการอสังหาริมทรัพย ์และดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศ ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2554 และ 2553 และ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 มี
ดงัต่อไปนี้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 
 ผลิตและจาํหน่าย      

นํ้ามนัเชื้อเพลิง 
ผลิตและจาํหน่าย

ผลิตภณัฑ ์
 

ใหเ้ช่าและบริการ  การตดัรายการ  
 และผลิตภณัฑป์ิโตรเคมี นํ้ามนัไบโอดีเซล อสงัหาริมทรัพย ์ การดาํเนินงานอื่น ๆ บญัชีระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
รายไดจ้ากการขายและบริการจากภายนอก             
 ในประเทศ 3,715.1 3,454.5 562.6 112.6 5.8 5.2 27.2 20.2 - - 4,310.7 3,592.5 
 ต่างประเทศ 1,482.5 1,220.4 1.6 5.9 - - - - - - 1,484.1 1,226.3 
รวมรายไดจ้ากการขายและบริการจากภายนอก 5,197.6 4,674.9 564.2 118.5 5.8 5.2 27.2 20.2 - - 5,794.8 4,818.8 
รายไดจ้ากการขายและบริการระหวา่งส่วนงาน 1,872.2 1,953.5 124.3 87.5 0.6 2.4 61.6 62.5 (2,058.7) (2,105.9) - - 
รวมรายไดจ้ากการขายและบริการทั้งสิ้น 7,069.8 6,628.4 688.5 206.0 6.4 7.6 88.8 82.7 (2,058.7) (2,105.9) 5,794.8 4,818.8 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน (44.4) (46.4) (1.6) 3.1 1.3 (0.1) 2.7 6.7 1.9 16.7 (40.1) (20.0) 
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที่ไม่ไดป้ันส่วน:             
 ดอกเบี้ยรับ           1.1 0.4 
 รายไดอ้ื่น           4.1 6.3 
 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม           (0.7) (0.3) 
 ค่าใชจ้่ายทางการเงิน           (18.5) (13.0) 
 ภาษีเงินไดน้ิติบุคคล           6.2 (3.4) 
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย          0.3 1.1 
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ            (47.6) (28.9) 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 
 ผลิตและจาํหน่าย      

นํ้ามนัเชื้อเพลิง 
ผลิตและจาํหน่าย

ผลิตภณัฑ ์
 

ใหเ้ช่าและบริการ  การตดัรายการ  
 และผลิตภณัฑป์ิโตรเคมี นํ้ามนัไบโอดีเซล อสงัหาริมทรัพย ์ การดาํเนินงานอื่น ๆ บญัชีระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
รายไดจ้ากการขายและบริการจากภายนอก             
 ในประเทศ 13,105.3 11,786.2 1,549.6 382.5 54.7 19.2 85.3 80.8 - - 14,794.9 12,268.7 
 ต่างประเทศ 3,604.5 2,069.9 17.0 16.5 - - - - - - 3,621.5 2,086.4 
รวมรายไดจ้ากการขายและบริการจากภายนอก 16,709.8 13,856.1 1,566.6 399.0 54.7 19.2 85.3 80.8 - - 18,416.4 14,355.1 
รายไดจ้ากการขายและบริการระหวา่งส่วนงาน 6,954.2 6,702.6 343.0 264.8 2.2 2.4 193.1 166.8 (7,492.5) (7,136.6) - - 
รวมรายไดจ้ากการขายและบริการทั้งสิ้น 23,664.0 20,558.7 1,909.6 663.8 56.9 21.6 278.4 247.6 (7,492.5) (7,136.6) 18,416.4 14,355.1 
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 254.8 26.6 (61.0) 16.5 7.2 - 14.8 19.0 43.6 48.1 259.4 110.2 
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที่ไม่ไดป้ันส่วน:             
 ดอกเบี้ยรับ           3.4 1.3 
 รายไดอ้ื่น           19.9 13.8 
 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม           (1.7) (1.1) 
 ค่าใชจ้่ายทางการเงิน           (53.8) (38.5) 
 ภาษีเงินไดน้ิติบุคคล           (91.2) (7.6) 
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย          (2.1) 2.6 
กาํไรส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ            133.9 80.7 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ผลิตและจาํหน่าย      

นํ้ามนัเชื้อเพลิง 
ผลิตและจาํหน่าย

ผลิตภณัฑ ์
 

ใหเ้ช่าและบริการ  การตดัรายการ  
 และผลิตภณัฑป์ิโตรเคมี นํ้ามนัไบโอดีเซล อสงัหาริมทรัพย ์ การดาํเนินงานอื่น ๆ บญัชีระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
สินคา้คงเหลือ 1,511.5 1,257.8 84.4 128.4 - - 4.1 1.4 (1.1) (6.1) 1,598.9 1,381.5 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 712.7 766.5 485.1 512.9 - 380.7 165.1 112.8 (7.6) (17.2) 1,355.3 1,755.7 
สินทรัพยอ์ื่น           1,592.8 1,226.6 
รวมสินทรัพย ์           4,547.0 4,363.8 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชเ้กณฑใ์นการกาํหนดราคาระหว่างกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 6 

25. เงินปันผลจ่าย 

 เงินปันผลท่ีบริษทัฯประกาศจ่ายในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: บาท) 

   เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย ต่อหุน้ 

เงินปันผลจ่ายงวดสุดทา้ยประกาศ ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้   
 จากผลการดาํเนินงานของปี 2553  วนัท่ี 7 เมษายน 2554 21,194,737 0.04 

26. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

26.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเก่ียวกบัการซ้ือ
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จาํนวนเงิน 2.63 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2553: 5.55 ลา้นบาท) 

26.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน 
อาคาร คลงันํ้ามนั สถานีบริการนํ้ามนั รถยนตแ์ละอุปกรณ์ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 26 ปี 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้
สญัญาขา้งตน้ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

จ่ายชาํระภายใน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ภายใน 1 ปี 35.65 16.03 
   2 ถึง 5 ปี 71.95 6.22 
   มากกวา่ 5 ปี 144.10 8.58 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

26.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือขายระยะยาว / ข้อพพิาททางการค้า 

 ก) เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2538 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสญัญาซ้ือขายวตัถุดิบคอนเดนเสทเรสซิดิวกบับริษทั 
ปตท. จาํกดั (มหาชน) (PTT) ซ่ึงวตัถุดิบดงักล่าวผลิตโดยบริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ 
จาํกดั (มหาชน)โดยปริมาณการซ้ือขายและราคาเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาดงักล่าวมี
ระยะเวลาช่วงแรก (Primary period) 15 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดปี 2555 โดยสามารถต่ออายุได ้และ
กาํหนดให้บริษทัฯตอ้งวางหนงัสือคํ้าประกนัธนาคารจาํนวนหน่ึงเพื่อเป็นหลกัประกนัการจ่าย
ชาํระค่าซ้ือสินคา้ บริษทัฯจะไดรั้บคืนหลกัประกนัดงักล่าวเม่ือครบกาํหนดอายสุญัญา 

  เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 PTT ไดส่้งจดหมายแจง้ขอยกเลิกสัญญาการซ้ือขายวตัถุดิบคอนเดน
เสทเรสซิดิวกบับริษทัฯ โดยจะขอยกเลิกสัญญาเม่ืออายสุัญญาครบ 15 ปีแรก (Primary period)
ในปี 2555 บริษทัฯไดร่้วมหารือกบั PTT เพื่อหาขอ้สรุปท่ียติุธรรมกบัทั้งสองฝ่าย แต่ไม่สามารถ
หาขอ้สรุปไดเ้น่ืองจากทั้ง 2 ฝ่ายมีการตีความในสัญญาแตกต่างกนั ทั้งน้ี บริษทัฯและท่ีปรึกษา
กฎหมายของบริษทัฯ เห็นว่า สัญญาดงักล่าวไม่สามารถยกเลิกได ้ เน่ืองจากเป็นสัญญาต่างตอบ
แทนระยะยาว โดยในสัญญาระบุให้บริษทัฯตอ้งสร้างโรงกลัน่ข้ึนมารองรับเพื่อแปรรูปวตัถุดิบ
คอนเดนเสทเรสซิดิว ซ่ึงเป็นสเปกวตัถุดิบท่ีรับมาจาก PTT เท่านั้น และบงัคบับริษทัฯไม่ให้นาํ
วตัถุดิบมาขายต่อในสภาพเดิมท่ีรับมาได ้ดงันั้น ในสัญญาจึงมีการระบุว่าเป็นสัญญาลกัษณะ 
Evergreen Basis คือ ไม่มีกาํหนดเวลาส้ินสุด สัญญาจะต่อโดยอตัโนมติัเม่ือครบกาํหนด 15 ปี
แรก (Primary period) อีกทั้งการยกเลิกสัญญาจะกระทาํไดเ้ม่ือไดรั้บความยนิยอมจากทั้ง 2 ฝ่าย
หรือในกรณีท่ีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงทาํผดิสัญญา ซ่ึงบริษทัฯไม่เคยดาํเนินการใดๆ ผิดจากขอ้สัญญาท่ี
กาํหนดไว ้  บริษทัฯจึงมัน่ใจวา่สัญญาดงักล่าวไม่สามารถยกเลิกได ้ในขณะท่ีทาง PTT เห็นต่าง
ออกไป ดังนั้ น เพื่อรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้นให้ได้รับการรับรองและคุม้ครองตามกฎหมาย      
บริษัทฯ จึงได้ใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นผูต้ ัดสินช้ีขาด โดยได้ดาํเนินการยื่นคาํร้องต่อ
อนุญาโตตุลาการในวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2552 และเม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2553 บริษทัฯไดย้ื่นฟ้อง
ต่อศาลแพง่เรียกร้องให ้PTT ปฏิบติัตามสญัญาดงักล่าวต่อไปโดยไม่กาํหนดระยะเวลาส้ินสุด  

  ขณะน้ี  ขอ้พิพาททางการคา้อยู่ภายใตก้ระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ และคดีฟ้องร้องอยู่
ภายใตก้ระบวนการพิจารณาคดีของศาล ซ่ึงผลของขอ้พิพาทและคดีฟ้องร้องยงัไม่สามารถระบุ
ไดแ้ละข้ึนอยู่กบักระบวนการยุติธรรมในอนาคต ผลของขอ้พิพาทอาจทาํให้มีผลกระทบต่อ
โครงสร้างตน้ทุนในอนาคต เน่ืองจาก PTT เป็นผูข้ายวตัถุดิบรายหลกั อย่างไรก็ตาม ในระหว่าง
การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการและการพิจารณาคดีของศาล ธุรกิจต่างๆ ของบริษทัฯและ     
บริษทัยอ่ยจะยงัคงดาํเนินต่อไปตามปกติโดยไม่ไดรั้บผลกระทบใดๆ 
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 ข)      ในเดือนพฤศจิกายน 2550 บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาซ้ือขายไอนํ้ ากบับริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั 
(PTTUT) โดยปริมาณการซ้ือขายและราคาเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาดังกล่าวมี
ระยะเวลา 15 ปีนับจากวันท่ีอุปกรณ์พร้อมใช้งานโดยกําหนดส่งมอบไอนํ้ าภายในวันท่ี              
1 ตุลาคม 2551 และสามารถต่ออายไุดอี้ก 5 ปี  

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 PTTUT ยงัไม่สามารถดาํเนินการติดตั้งอุปกรณ์และวางท่อเพื่อส่ง
มอบไอนํ้าใหแ้ก่บริษทัยอ่ยไดต้ามสญัญา 

26.4 การคํา้ประกนั 

 ก) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 มีหนังสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทั
ย่อยเหลืออยู่เป็นจาํนวนเงิน 236.29 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2553: 260.98 ล้านบาท) ซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึง
ประกอบดว้ย หนงัสือคํ้าประกนัเพื่อคํ้าประกนัการจ่ายชาํระเงินใหแ้ก่เจา้หน้ีจาํนวนเงิน 230.00
ลา้นบาท และเพื่อคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆ จาํนวนเงิน 6.29 ลา้นบาท 

 ข)  บริษทัฯคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจากธนาคารของบริษทัยอ่ยหลายแห่งในวงเงินรวม 70 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม 2553: 82 ลา้นบาท)  

 ค)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯออกหนงัสือคํ้าประกนัในนามบริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั 
(บริษทัยอ่ย) จาํนวนเงิน 30 ลา้นบาท (30 กนัยายน 2554: ไม่มี) เพื่อค ํ้าประกนัการจ่ายชาํระเงิน
ใหแ้ก่เจา้หน้ีของบริษทัยอ่ย  

26.5 คดีฟ้องร้อง  

 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดถู้กฟ้องร้องในคดีแพ่งเน่ืองจากการผิดสัญญาซ้ือขายนํ้ ามนัเป็นจาํนวนเงิน 
300,000 บาท โดยเม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2554 บริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาประนีประนอมยอมความและ
ยนิยอมชาํระเงินจาํนวน 200,000 บาท ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกค่าเสียหายดงักล่าวไวใ้นบญัชีแลว้ 

27. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 บริษทัฯมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ซ่ึงจะครบกาํหนดภายใน      
3 เดือนคงเหลือเป็นจาํนวนเงิน 4.30 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในอตัราแลกเปล่ียน 30.66 - 31.19 บาทต่อ    
1 เหรียญสหรัฐฯ (31 ธันวาคม 2553: 11.12 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในอตัราแลกเปล่ียน 30.00 - 30.19 
บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ) 



 

 37

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

28.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ในระหวา่งเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2554 ไดเ้กิดอุทกภยัอยา่งร้ายแรงในประเทศไทย อยา่งไรกต็าม 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่ไดรั้บผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากเหตุการณ์ดงักล่าว 

29.  การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 
2554 
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