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บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ขอมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซ่ึงจัดต้ังและมีภูมิลําเนา
ในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจําหนายน้ํามันเช้ือเพลิงและผลิตภัณฑปโตร
เคมี ท่ีอยูตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯซ่ึงเปนสํานักงานใหญต้ังอยูท่ีเลขท่ี 1010 อาคารชินวัตร       
ทาวเวอร 3 ช้ัน 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร สาขาซ่ึงเปนท่ีต้ัง
โรงงานต้ังอยูท่ีเลขท่ี 7/3 ถนนปกรณสงเคราะหราษฎร ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง นอกจากนี้ บริษัทฯมีสาขาซ่ึงเปนคลังเก็บน้ํามัน 4 แหงในจังหวัดนครสวรรค นครราชสีมา 
ชลบุรีและระยอง 

 ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 คือ บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท 
จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย โดยถือหุนในอัตรารอยละ 29.87 ของทุนท่ีออกและชําระ
แลวของบริษัทฯ  

ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนเม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2553 มีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 802.87      
ลานบาท (หุนสามัญ 802.87 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท) โดยการออกจําหนายหุนสามัญ
ใหมจํานวน 273 ลานหุน และจัดสรรหุนเพิ่มทุนโดยการออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจาก
หุนสามัญของบริษัทฯ (TDR) ในสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) บริษัทฯไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับ
กระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2553 

เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2554 บริษัทฯไดยื่น TDR offering plan ตอ TWSE ตอมา บริษัทฯไดรับหนังสือ
จาก TWSE ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2554 แจงสงคืน TDR offering plan โดยขอใหบริษัทฯยื่น TDR 
offering plan ใหม เม่ือมีความชัดเจนในเร่ืองวัตถุดิบหลักแลว 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2554 มีมติอนุมัติ ดังนี้ 

1) รับทราบผลของ TDR offering plan ท่ี TWSE ไดมีหนังสือแจงสงคืน และใหหยุดดําเนินการ
เกี่ยวกับ TDR offering plan ท้ังหมด 

2) ยกเลิกการสนับสนุนการออกและเสนอขาย TDR ของผูถือหุนเดิมจํานวน 30 ลานหุน และ
จัดการคืนหุนใหแกผูถือหุนเดิมดังกลาว 
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1.2 ขอสมมติฐานทางการบัญชี 

 ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 41.3 ก) บริษัทฯมีขอพิพาททางการคาและคดี
ฟองรองท่ีสําคัญกับผูขายวัตถุดิบรายหลักของบริษัทฯ ขณะนี้ ขอพิพาททางการคาดังกลาวอยูภายใต
กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ และคดีฟองรองอยูภายใตกระบวนการพิจารณาคดีของศาลแพง ผล
ของขอพิพาททางการคาและคดีฟองรองดังกลาวยังไมสามารถระบุไดและข้ึนอยูกับกระบวนการ
ยุติธรรมในอนาคต ตอมา ผูขายวัตถุดิบรายหลักของบริษัทฯไดหยุดสงวัตถุดิบใหแกบริษัทฯต้ังแต
เดือนกุมภาพันธ 2555 ซ่ึงทําใหบริษัทฯตองหยุดการผลิตเนื่องจากยังไมสามารถจัดหาวัตถุดิบหลัก
ดังกลาวจากผูขายรายอ่ืน สถานการณดังกลาวทําใหเกิดขอสงสัยอยางมากเกี่ยวกับความสามารถใน
การดําเนินงานตอเนื่องของบริษัทฯ ทําใหบริษัทฯอาจไมสามารถขายหรือใชสินทรัพย รับและจาย
ชําระหนี้สินไดตามปกติธุรกิจ อยางไรก็ตาม เหตุการณดังกลาวยังมีความไมแนนอนอยางมากข้ึนอยู
กับผลของขอพิพาททางการคา คดีฟองรอง และการหาแหลงวัตถุดิบใหม รวมถึงความเปนไปไดใน
การยายท่ีต้ังโรงงานใหใกลแหลงวัตถุดิบใหมดังกลาว  ดังนั้น งบการเงินของบริษัทฯยังคงจัดทําข้ึน
ภายใตขอสมมติฐานการดําเนินงานตอเนื่องของกิจการโดยไมไดปรับปรุงมูลคาสินทรัพยในราคาท่ี
อาจขายได และไมไดปรับปรุงหนี้สินตามจํานวนเงินท่ีจะตองจายคืนและจัดประเภทบัญชีใหม ซ่ึงอาจ
มีความจําเปนหากบริษัทฯไมสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันท่ี 28 กันยายน 
2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

 งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบาย         
การบัญชี 

2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 ก) งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด 
(มหาชน) (ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “บริษัทฯ”) และบริษัทยอย (ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “บริษัทยอย”) 
ดังตอไปนี้ 
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  จัดต้ังขึ้น อัตรารอยละ 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน 

   2554 2553 

   รอยละ รอยละ 
บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ น้ํามันไบโอดีเซล    
       (B100) และกลีเซอรีนดิบ ไทย 100 100 
บริษัท เพียวสัมมากร ใหเชาและบริการอสังหาริมทรัพย ไทย - 51 
   ดีเวลลอปเมนท จํากัด       
บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด จําหนายนํ้ามันเชื้อเพลิง ไทย 100 100 
บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด จําหนายนํ้ามันเชื้อเพลิง ไทย 100 100 
   และบริษัทยอย     
บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด จําหนายอุปกรณเคร่ืองมือ สถานีบริการ    
       น้ํามัน และใหบริการซอมบํารุง ไทย 78 78 

ข) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมต้ังแตวันท่ีบริษัทฯมี
อํานาจในการควบคุมบริษัทยอยจนถึงวันท่ีบริษัทฯส้ินสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น   

 ค) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําข้ึนโดยใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญเชนเดียวกันกับของ
บริษัทฯ 

 ง) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญไดถูกตัดออก
จากงบการเงินรวมนี้แลว 

 จ) สวนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิ
ของบริษัทยอยสวนที่ไมไดเปนของบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของ
กําไรหรือขาดทุนรวมและสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชนตอสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอย
และบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน 

3. การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหมในระหวางป 

 ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชี
ใหมท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีดังนี้ 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ 
ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และ

ขอผิดพลาด 
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ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญากอสราง 
ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา 
ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได 
ฉบับท่ี 19  ผลประโยชนของพนักงาน 
ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ตนทุนการกูยืม 
ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
ฉบับท่ี 26  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเม่ือออกจากงาน 
ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทรวม 
ฉบับท่ี 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 
ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสียในการรวมคา 
ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรตอหุน 
ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 
ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ีอาจ

เกิดข้ึน 
ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน 
ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 2  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 
ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบับท่ี 6 การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 15 สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับท่ี 31 รายได - รายการแลกเปล่ียนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 

มาตรฐานการบัญชีขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินนี้ ยกเวนมาตรฐานการ
บัญชีดังตอไปนี้ 



 

 5

 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูผลประโยชนท่ีแกพนักงานเปนคาใชจายเม่ือกิจการ
ไดรับบริการจางงานจากพนักงานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการจะตองประเมินและบันทึกหนี้สิน
เกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ โดยใชการคํานวณตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย ซ่ึงเดิมบริษัทฯและบริษัทยอยรับรูผลประโยชนท่ีใหแกพนักงานดังกลาวเม่ือเกิดรายการ  

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวในปปจจุบันและรับรูหนีสิ้นในชวงท่ี
เปล่ียนแปลงโดยใชวิธีปรับยอนหลังเสมือนวาไดบันทึกคาใชจายผลประโยชนพนักงานตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้มาโดยตลอด การเปล่ียนแปลงนี้ทําใหบริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไรสําหรับป 2554 
ลดลงเปนจํานวน 60 ลานบาท (0.11 บาทตอหุน) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: กําไรลดลงเปนจํานวน 42    
ลานบาท (0.08 บาทตอหุน)) ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวแสดงอยูใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการเลือกบันทึกอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยวิธีราคาทุน 
(ตองเปดเผยมูลคายุติธรรมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน) หรือดวยวิธีมูลคายุติธรรม ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมใหรับรูในกําไรหรือขาดทุน เดิมบริษัทยอยบันทึกอสังหาริมทรัพยเพื่อ
การลงทุนภายใตรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ซ่ึงแสดงตามวิธีราคาทุน บริษัทยอยไดเปล่ียนแปลง
นโยบายการบัญชีโดยจัดประเภทอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเปนรายการแยกตางหาก และบันทึก
ดวยวิธีมูลคายุติธรรม โดยเร่ิมถือปฏิบัติในปปจจุบันและปรับปรุงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบัญชีกับกําไรสะสมยกมาสําหรับป การเปล่ียนแปลงนี้ทําใหบริษัทฯและบริษัทยอยมี
กําไรสําหรับป 2554 เพิ่มข้ึนเปนจํานวนเงิน 10 ลานบาท (0.019 บาทตอหุน) (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: ไมมี) ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวแสดงเปนรายการแยกตางหาก
ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนสําหรับป 2554 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

มูลคาตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 - 
โอนจากบัญชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 343,614 
เพิ่มข้ึนจากการปรับมูลคาใหเปนมูลคายุติธรรม 76,507 
ซ้ือเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน 33,917 
สูญเสียอํานาจการควบคุมในบริษัทยอย (หมายเหตุ 18.4) (454,038) 
มูลคาตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 - 



 

 6

4. มาตรฐานการบัญชีใหมท่ียังไมมีผลบังคับใช 

 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมซ่ึงมีผลบังคับ
ใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขางลางนี้  

มาตรฐานการบัญชี 
 ฉบับท่ี 12  

 
ภาษีเงินได 

 ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

 ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ตางประเทศ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี  
  ฉบับท่ี 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมีความเกี่ยวของอยาง

เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 
  ฉบับท่ี 21 ภาษี เ งินได  - การได รับประโยชนจากสินทรัพย ท่ีไมได คิด  

คาเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม 
  ฉบับท่ี 25 ภาษีเงินได - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ

ของผูถือหุน 

 ฝายบริหารของบริษัทฯเช่ือวามาตรฐานการบัญชีขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบ
การเงินเม่ือนํามาถือปฏิบัติ ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้  

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการระบุผลแตกตางช่ัวคราวท่ีเกิดจากความแตกตางของมูลคา
สินทรัพยและหนี้สินระหวางเกณฑทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรูผลกระทบทางภาษีเปนสินทรัพย
หรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑท่ีกําหนด  

 ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯอยูระหวางการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีตองบการเงินในปท่ีเร่ิมนํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ  

5. ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ 

 ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯและบริษัทยอยไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญตามท่ีกลาวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยนํามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 
เร่ืองผลประโยชนของพนักงานมาถือปฏิบัติ ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว
แสดงเปนรายการแยกตางหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน  
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 จํานวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบตอรายการในงบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 มีดังนี้  

(หนวย: พันบาท) 

 31 ธันวาคม 2553 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งบแสดงฐานะการเงิน    
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเพ่ิมข้ึน 24,298 21,595 
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของ   
   บริษทัยอยลดลง 177 - 
กําไรสะสม - ยังไมไดจัดสรรลดลง 24,121 21,595 

(หนวย: พันบาท) 

 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งบกําไรขาดทุน    
คาใชจายพนักงานเพ่ิมข้ึน 3,633 2,043 
ขาดทุนสวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมม ี   
   อํานาจควบคุมของบริษัทยอยเพ่ิมข้ึน 89 - 
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯลดลง 3,544 2,043 
กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานลดลง (บาท) 0.007 0.004 

6. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  

6.1 การรับรูรายได 

 ขายสินคา 

 รายไดจากการขายสินคารับรูเม่ือบริษัทฯและบริษัทยอยไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมี
นัยสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซ้ือแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาใน
ใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาท่ีไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว 

 รายไดจากการใหบริการขนสง 

 รายไดจากการใหบริการถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยจะรับรูเปนรายไดเม่ือไดใหบริการแลว 
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 รายไดคาบริการกอสราง 

 รายไดคาบริการกอสรางรับรู เ ม่ือไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงข้ันความสําเร็จของงาน                 
ข้ันความสําเร็จของงานกอสรางคํานวณโดยการเปรียบเทียบตนทุนงานกอสรางท่ีเกิดข้ึนจนถึงวัน     
ส้ินงวดกับตนทุนงานกอสรางท้ังหมดท่ีคาดวาจะใชในการกอสรางตามสัญญาโดยจะต้ังสํารองเผ่ือผล
ขาดทุนสําหรับโครงการกอสรางท้ังจํานวนเม่ือทราบแนชัดวาโครงการกอสรางนั้นจะประสบผล
ขาดทุน 

รายไดคาเชาและบริการ 

 รายไดคาเชาและบริการถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางตามอัตราท่ีระบุในสัญญาเชาและบริการ 

 รายไดคาบริหารจัดการ 

 รายไดคาบริหารจัดการรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคางตามเง่ือนไขและขอตกลงท่ีระบุในสัญญาท่ี
เกี่ยวของ  

 ดอกเบ้ียรับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

 เงินปนผลรับ 

 เงินปนผลรับถือเปนรายไดเม่ือบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

6.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมี
สภาพคลองสูง ซ่ึงถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดมาและไมมี
ขอจํากัดในการเบิกใช 

6.3 ลูกหนี้การคา 

 ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกคาเผ่ือหนี้
สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซ่ึง
โดยท่ัวไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้  

6.4 สินคาคงเหลือ 

 สินคาคงเหลือแสดงมูลคาตามราคาทุนถัวเฉล่ียหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 
ตนทุนของสินคาสําเร็จรูปท่ีผลิตข้ึนเองไดรวมตนทุนของคาวัตถุดิบ คาแรงทางตรงและคาโสหุย     
การผลิต 
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6.5 เงินลงทุน 

 ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของ
หลักทรัพยบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

 ข) เงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีแสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย 

 ค) เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธี
ราคาทุน  

 มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของหนวยลงทุน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยใชวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน  

 เม่ือมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน 
จะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

6.6 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

 บริษัทยอยวัดมูลคาเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยราคาทุนซ่ึงรวมตนทุนการทํา
รายการ หลังจากนั้น บริษัทยอยจะวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยมูลคายุติธรรม บริษัท
ยอยรับรูผลกําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุนในสวนของกําไรหรือขาดทุนในปท่ีเกิดข้ึน 

 บริษัทยอยรับรูผลตางระหวางจํานวนเงินท่ีไดรับสุทธิจากการจําหนายกับมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยในสวนของกําไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตัดรายการอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนออกจาก
บัญชี 

6.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และคาเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลคาตามราคาท่ีตีใหม อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุน/ราคาท่ีตีใหมหักคา
เส่ือมราคาสะสม และคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)  

 บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกมูลคาเร่ิมแรกของท่ีดิน อาคารโรงงาน เคร่ืองจักรและอุปกรณโรงงาน
ในราคาทุน ณ วันท่ีไดสินทรัพยมา หลังจากนั้นบริษัทฯและบริษัทยอยจัดใหมีการประเมินราคา      
โดยผูประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพยดังกลาวในราคาท่ีตีใหม ท้ังนี้ บริษัทฯและบริษัทยอย
จัดใหมีการประเมินราคาสินทรัพยดังกลาวเปนคร้ังคราวเพื่อมิใหราคาตามบัญชี ณ วันส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 
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 บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกสวนตางซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพยดังตอไปนี้  

- บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีเพิ่มข้ึนจากการตีราคาใหมใน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรูจํานวนสะสมในบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย” ในสวนของผูถือหุน อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาลดลงและ
บริษัทฯและบริษัทยอยไดรับรูราคาท่ีลดลงในสวนของกําไรหรือขาดทุนแลว สวนท่ีเพิ่มจาก
การตีราคาใหมนี้จะถูกรับรูเปนรายไดไมเกินจํานวนท่ีเคยลดลงซ่ึงรับรูเปนคาใชจายปกอน
แลว 

- บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูราคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีลดลงจากการตีราคาใหมในสวน
ของกําไรหรือขาดทุน อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาเพ่ิมข้ึนและยังมียอด    
คงคางของบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” อยูในสวนของผูถือหุน สวนท่ีลดลง
จากการตีราคาใหมจะถูกรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในจํานวนท่ีไมเกินยอดคงเหลือของ
บัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”  

 คาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนหรือราคาท่ีตีใหมโดยวิธีเสนตรงตามอายุการ
ใหประโยชนโดยประมาณดังนี้ 

สวนปรับปรุงอาคาร - 5 - 30 ป 
อาคาร - 20 - 40 ป 
เคร่ืองจักรและอุปกรณโรงงาน - 5 - 20 ป 
เคร่ืองตกแตง ติดต้ังและเคร่ืองใชสํานักงาน - 3 - 5 ป 
ยานพาหนะ - 5 ป 

 คาเส่ือมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

 ไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับท่ีดินและงานระหวางกอสราง 

 บริษัทฯตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณออกจากบัญชีเม่ือจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือขาดทุน
จากการจําหนายสินทรัพย (ผลตางระหวางส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรับจากการจําหนายสินทรัพยกับ
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น) จะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนเม่ือบริษัทฯตัดรายการ
สินทรัพยนั้นออกจากบัญชี 

6.8 ตนทุนการกูยืม 

 ตนทุนการกูยืมของเงินกูท่ีใชในการไดมา การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพยท่ีตองใชระยะเวลานาน
ในการแปลงสภาพใหพรอมใชหรือขาย ไดถูกนําไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพย
นั้นจะอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชไดตามท่ีมุงประสงค  สวนตนทุนการกูยืมอ่ืนถือเปนคาใชจายในงวดท่ี
เกิดรายการ ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบ้ียและตนทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูยืมนั้น 
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6.9 สินทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจําหนาย 

 บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกตนทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไมมีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู
รายการเร่ิมแรก สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผ่ือการ
ดอยคาสะสม  (ถามี) ของสินทรัพยนั้น 

 บริษัทฯและบริษัทยอยตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบ
ตลอดอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพย
ดังกลาวเม่ือมีขอบงช้ีวาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและ
วิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกส้ินปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปน
คาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

 ซอฟทแวรมีอายุการใหประโยชน 5 และ 10 ป 

 ไมมีการคิดคาตัดจําหนายสําหรับซอฟทแวรระหวางติดต้ัง 

6.10    รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ 
หรือถูกบริษัทฯควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับ
บริษัทฯ 

 นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออมซ่ึงทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการ
หรือพนักงานของบริษัทฯ ท่ีมีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 

6.11 สัญญาเชาระยะยาว 

 สัญญาเชาท่ีดิน อาคาร และอุปกรณท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญได
โอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ีเชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแต
มูลคาใดจะตํ่ากวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว 
สวนดอกเบ้ียจายจะบันทึกสวนของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยท่ีไดมาตาม
สัญญาเชาการเงินจะคิดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยท่ีเชา 

 จํานวนเงินท่ีจายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายสวนของกําไรหรือขาดทุนตามวิธีเสนตรง
ตลอดอายุสัญญาเชา 
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6.12 หุนทุนซ้ือคืน 

 หุนทุนซ้ือคืนแสดงมูลคาในงบดุลดวยราคาทุนเปนรายการหักจากสวนของผูถือหุนท้ังหมด หากราคา
ขายของหุนทุนซ้ือคืนสูงกวาราคาซ้ือหุนทุนซ้ือคืน บริษัทฯจะรับรูผลตางเขาบัญชีสวนเกินมูลคา     
หุนทุนซ้ือคืน และหากราคาขายของหุนทุนซ้ือคืนตํ่ากวาราคาซ้ือหุนทุนซ้ือคืน บริษัทฯจะนําผลตาง
หักจากสวนเกินมูลคาหุนทุนซ้ือคืนใหหมดไปกอน แลวจึงนําผลตางท่ีเหลืออยูไปหักจากบัญชี           
กําไรสะสม 

6.13 เงินตราตางประเทศ 

 รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนตัวเงินซ่ึงอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใช
อัตราแลกเปล่ียน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนไดรวมอยูในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน 

6.14 การดอยคาของสินทรัพย 

 ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะทําการประเมินการดอยคาของท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณหรือสินทรัพยท่ีไมมีตัวตนของบริษัทฯหากมีขอบงช้ีวาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา 
บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูขาดทุนจากการดอยคาเม่ือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคา
ตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ท้ังนี้มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหัก
ตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา 

 บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน ยกเวนใน
กรณีท่ี ท่ีดิน อาคารและอุปกรณซ่ึงใชวิธีการตีราคาใหมและไดบันทึกสวนเกินทุนจากการตีราคาใหม
ไวในสวนของผูถือหุน ขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูในสวนของผูถือหุนไมเกินไปกวาสวนเกินทุน
จากการตีราคาท่ีเคยบันทึกไว 

6.15 ผลประโยชนของพนักงาน 

 ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจาย
เม่ือเกิดรายการ 
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 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดวยเงินท่ี
พนักงานจายสะสมและเงินท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุน
สํารองเล้ียงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอย เงินท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยจาย
สมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน  

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษัทฯและบริษัทยอยถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลัง
ออกจากงานสําหรับพนักงาน  

 บริษัทฯและบริษัทยอยคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานโดย
ใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเช่ียวชาญอิสระไดทํา
การประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  

 ผลประโยชนเม่ือเลิกจาง  

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเม่ือยกเลิกการจางพนักงาน
กอนวันเกษียณตามปกติ 

 บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูผลประโยชนเม่ือเลิกจางเปนคาใชจายทันที 

 ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน เปนคร้ังแรก บริษัทฯ
และบริษัทยอยเลือกรับรูหนี้สินในชวงการเปล่ียนแปลงท่ีมากกวาหนี้สินท่ีรับรู ณ วันเดียวกันตาม
นโยบายการบัญชีเดิม โดยใชวิธีปรับยอนหลังเสมือนวาไดบันทึกคาใชจายผลประโยชนพนักงานตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาโดยตลอด 

6.16 ประมาณการหนี้สิน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซ่ึงเปนผลมาจาก
เหตุการณในอดีตไดเกิดข้ึนแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะ
เสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทยอยสามารถ
ประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเช่ือถือ  

6.17 ภาษีเงินได 

 บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดตามจํานวนท่ีคาดวาจะจายใหแกหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ 
โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร 



 

 14

6.18 ตราสารอนุพันธ 

 สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา  

 ลูกหนี้และเจาหนี้ตามสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจะถูกแปลงคาตามอัตราแลกเปล่ียน 
ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน กําไรขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ
ดังกลาวจะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน สวนเกินหรือสวนลดท่ีเกิดข้ึนจากการทําสัญญาจะ
ถูกตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญา 

7. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื่องท่ีมีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้
สงผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอขอมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ               
งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว  การใชดุลยพินิจและการ
ประมาณการที่สําคัญมีดังนี้ 

สัญญาเชา  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝาย
บริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทฯได
โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชนในสินทรัพยท่ีเชาดังกลาวแลวหรือไม 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 

 ในการประมาณคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต 
อายุของหนี้ท่ีคงคางและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยูในขณะน้ัน เปนตน 

 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

บริษัทยอยแสดงอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยมูลคายุติธรรมซ่ึงประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ
และรับรูการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมในสวนของกําไรหรือขาดทุน ผูประเมินราคาอิสระประเมิน
มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนโดยใชวิธีพิจารณาจากรายได เนื่องจากไมมีราคาใน
ตลาดท่ีสามารถใชเทียบเคียงได  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และคาเส่ือมราคา 

ในการคํานวณคาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการให
ประโยชนและมูลคาคงเหลือเม่ือเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการให
ประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
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 บริษัทฯแสดงมูลคาของท่ีดิน อาคารโรงงาน เคร่ืองจักรและอุปกรณโรงงานดวยราคาท่ีตีใหม ซ่ึงราคา
ท่ีตีใหมนี้ไดประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ โดยใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสําหรับสินทรัพย
ประเภทท่ีดินและวิธีมูลคาตนทุนทดแทนสุทธิสําหรับสินทรัพยประเภทอาคารโรงงาน เคร่ืองจักรและ
อุปกรณโรงงาน ซ่ึงการประเมินมูลคาดังกลาวตองอาศัยขอสมมติฐานและการประมาณการบาง
ประการ 

  นอกจากนี้ ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจท่ีเกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและ
คาใชจายในอนาคตซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น 

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน  

 หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย ซ่ึงตองอาศัยขอสมมติฐานตางๆในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการข้ึน
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะและอัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน 

8. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
เงินสด 14,107 22,760 271 314 
เงินฝากธนาคาร 103,701 160,622 14,112 44,253 
ต๋ัวแลกเงิน 406,000 20,001 406,000 20,002 
รวม 523,808 203,383 420,383 64,569 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 เงินฝากออมทรัพยและต๋ัวแลกเงินมีอัตราดอกเบ้ียระหวางรอยละ 0.13 ถึง 
3.25 ตอป (2553: รอยละ 0.10 ถึง 1.90 ตอป) 

9. เงินลงทุนชั่วคราว 
 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2554 2553 
 ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม 
หนวยลงทุนในกองทุนรวม 90,300 90,409 44,000 44,000 
บวก: คาเผื่อการปรับมูลคา 109 - - - 
เงินลงทุนช่ัวคราว - สุทธิ 90,409 90,409 44,000 44,000 
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 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 
 ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม 
หนวยลงทุนในกองทุนรวม 90,300 90,409 11,000 11,000 
บวก: คาเผื่อการปรับมูลคา 109 - - - 
เงินลงทุนช่ัวคราว - สุทธิ 90,409 90,409 11,000 11,000 

10. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     
อายุหน้ีคงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ     
คางชําระ     
   ไมเกิน 3 เดือน 77 1,015 270,422 329,703 
   3 - 6 เดือน 470 - - - 
รวมลูกหน้ีการคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 547 1,015 270,422 329,703 
ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน     
อายุหน้ีคงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ     
คางชําระ 
   ไมเกิน 3 เดือน 589,452 609,997 383,864 415,370 
   3 - 6 เดือน 573 434 - - 
   6 - 12 เดือน 329 616 - - 
   มากกวา 12 เดือน 9,629 13,811 617 617 
รวม 599,983 624,858 384,481 415,987 
หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (9,145) (11,217) (617) (617) 
รวมลูกหน้ีการคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน, สุทธิ 590,838 613,641 383,864 415,370 
ลูกหน้ีอ่ืน     
เงินทดรองแกกิจการที่เก่ียวของกัน 2,287 2,679 11,407 8,335 
รายไดคางรับ 20,855 17,049 1,899 1,980 
อื่นๆ 10,066 10,473 3,910 3,724 
รวม 33,208 30,201 17,216 14,039 
หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (4,060) (4,060) (3,413) (3,413) 
รวมลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 29,148 26,141 13,803 10,626 
รวมลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 620,533 640,797 668,089 755,699 
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 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัทฯไดรวมยอดลูกหนี้ซ่ึงนําไป     
ขายลดใหกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งเปนจํานวนเงิน 63 ลานบาท (2554: ไมมี) โดยธนาคารพาณิชยมี
สิทธิติดตามการชําระหนี้กับบริษัทฯเปนลําดับตน 

11. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 ลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัทฯกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันสรุปไดดังนี้ 

รายช่ือ ลักษณะความสัมพันธ 
บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด  บริษัทยอย 
บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากดั  บริษัทยอย 
บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด  บริษัทยอย 
บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด (SCT) บริษัทยอย 
บริษัท เพียวอินเตอรเทรด จาํกัด  บริษัทยอยของ SCT 
บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด บริษัทยอยของ SCT 
บริษัท เมโทร ปโตรเลียม จํากัด บริษัทยอยของ SCT 
บริษัท จตุจักร ออยล จํากัด บริษัทยอยของ SCT 
บริษัท เบญจปโตรเลียม จํากดั บริษัทยอยของ SCT 
บริษัท บูรพารุงโรจน ปโตรเลียม จํากัด บริษัทยอยของ SCT 
บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด บริษัทยอยของ SCT 
บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากดั (PSDC) บริษัทรวม 
Thai Good Petroleum Co., Ltd. บริษัทรวม 
บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท จํากัด ถือหุนในบริษทัฯรอยละ 29.87 
บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) ถือหุนใน PSDC รอยละ 55.87 (2553: 

รอยละ 49) และมีกรรมการรวมกัน 
บริษัท แจสซ่ีครีเอช่ัน จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท บลูแพลนเน็ท ทราเวล จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท โกลบอลไลเซช่ัน อีโคโนมิค แอนด โปรโมช่ัน  
     เนทเวอรค จํากัด 

มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท อัลท เอ็นเนอยี่ จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท ฮิวม่ันไคนด จํากดั มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท มงคลชัยพัฒนา จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท เวิลด เอนเตอรเทนเมนท เทเลวิช่ัน จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท ออนเนสท แอนด เอฟเชียน จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
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 ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้  

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย     
   (ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     
 ขายสินคา - - 8,807 8,699 
 รายไดคาบริหารจัดการ - - 11 14 
 เงินปนผลรับ - - - 47 
 ดอกเบี้ยรับ - - 2 2 
 รายไดอื่น - การใหบริการอ่ืน - - 39 31 
 ซื้อสินคา - - 595 646 
 คาบริการจาย - - 8 14 
 คาขนสงจาย - - 134 125 
 คาใชจายอื่น  - - - 2 
รายการธุรกิจกับบริษัทรวม     
   คาใชจายอื่น 1 - - - 
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
 ขายสินคา 1 - - - 
 รายไดจากการใหบริการ 1 17 - - 
  คาใชจายอื่น 2 1 1 1 
 คาเชาที่ดิน  2 2 - - 
  ดอกเบี้ยจาย 15 9 15 8 

 นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันสามารถ
สรุปไดดังนี้ 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
ขายสินคา ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีสวนลดตามปริมาณคําส่ังซ้ือสําหรับ

ธุรกิจคาสงน้ํามัน 
 ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีสวนลดคาการตลาดในอัตราคงท่ี

สําหรับธุรกิจคาปลีกน้ํามัน 
 ราคาขายอิงตามราคาตลาดสําหรับธุรกิจขนสงน้ํามัน 
 ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีสวนลดตามสัญญาสําหรับธุรกิจ

ผลิตและจําหนายไบโอดีเซล 
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รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
รายไดคาบริหารจัดการ คํานวณตามเกณฑปริมาณสินคาท่ีจําหนายไดสําหรับธุรกิจคาสง

น้ํามัน 
 ตามสัญญาและตามตนทุนท่ีเกิดข้ึนจริงสําหรับธุรกิจคาปลีกน้ํามัน 

ธุรกิจขนสงน้ํามัน ธุรกิจผลิตและจําหนายไบโอดีเซล ธุรกิจใหเชา
และบริการอสังหาริมทรัพย และธุรกิจขายอุปกรณเคร่ืองมือสถานี
บริการน้ํามันและใหบริการซอมบํารุง 

เงินปนผลรับ ตามท่ีประกาศจาย 
ดอกเบ้ียรับ อัตรารอยละ 4.18 - 5.77 ตอป และอัตราดอกเบ้ียเงินกูข้ันตํ่าสําหรับ

ลูกคาช้ันดี (Prime rate) บวกรอยละ 3 ตอป (2553: รอยละ 3.25 - 
6.25 ตอป) 

รายไดอ่ืน ราคาตามสัญญา 
 คาธรรมเนียมการค้ําประกันอัตรารอยละ 1 ตอป 
ซ้ือสินคา ราคาซ้ืออิงตามราคาตลาดโดยมีสวนลดตามปริมาณคําส่ังซ้ือสําหรับ

ธุรกิจคาสงน้ํามัน 
 ราคาซ้ืออิงตามราคาตลาดสําหรับธุรกิจผลิตและจําหนายไบโอดีเซล

และธุรกิจขายอุปกรณเคร่ืองมือสถานีบริการน้ํามันและใหบริการ
ซอมบํารุง 

คาบริการจาย ราคาตามสัญญา 
คาขนสงจาย ราคาตามสัญญา 
คาใชจายอ่ืน ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียจาย อัตรารอยละ 4.95 - 5.75 ตอป (2553: รอยละ 4.50 - 5.75 ตอป) 

 สัญญาสําคัญกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน     

 สัญญาซ้ือขายผลิตภัณฑปโตรเลียม 

 ในเดือนเมษายน 2553 บริษัทฯไดทําสัญญาซ้ือขายผลิตภัณฑปโตรเลียมกับบริษัทยอยสองแหงเพื่อซ้ือ
ขายผลิตภัณฑน้ํามันตางๆ ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีสวนลดตามท่ีระบุในสัญญา สัญญาจะมีผล
ตอเนื่องจนกวาคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งจะแสดงความจํานงในการยกเลิกสัญญาเปนลายลักษณอักษร
ลวงหนาไมนอยกวา 1 เดือน 
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สัญญารับจางบริหารและจัดการ 

 ในเดือนมกราคม 2554 บริษัทฯไดทําสัญญารับจางบริหารและจัดการกับบริษัทยอยหลายแหง โดย
บริษัทฯจะใหบริการใหคําปรึกษาในดานบริหารบุคคล ดานธุรการ ดานสารสนเทศ ดานกฎหมายและ
ประสานงานราชการ อัตราคาบริการเปนไปตามท่ีกําหนดในสัญญา สัญญาดังกลาวมีกําหนด
ระยะเวลา 1 ป ส้ินสุดเดือนธันวาคม 2554 

สัญญาค้ําประกัน 

 ก) บริษัทฯไดทําสัญญาคํ้าประกันกับบริษัทยอยหลายแหงเพื่อคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือจากธนาคาร
ของบริษัทยอยในวงเงินรวม 70 ลานบาท การคํ้าประกันนี้มีผลผูกพันตอบริษัทฯนานเทาท่ีภาระ
หนี้สินท่ียังไมไดชําระโดยบริษัทยอยดังกลาว โดยบริษัทคิดคาธรรมเนียมในการคํ้าประกันใน
อัตรารอยละ 1 ตอป  

 ข) ในป 2553 บริษัทฯไดทําสัญญาคํ้าประกันกับบริษัทยอยแหงหนึ่งเพื่อคํ้าประกันการจายชําระ
เงินใหแกเจาหนี้ของบริษัทยอยจํานวนเงิน 30 ลานบาท โดยบริษัทฯจะหักเงินท่ีบริษัทยอยพึงมี
สิทธิไดรับจากบริษัทฯจากการขายสินคาและบริการเพื่อเปนประกันการคํ้าประกัน ซ่ึง ณ วันท่ี       
31 ธันวาคม 2553 มีจํานวนเงิน 6 ลานบาท (2554: ไมมี) 

 สัญญาใหบริการเชาถัง 

 ในเดือนสิงหาคม 2552 บริษัทฯไดทําสัญญาใหบริการเชาถังกับบริษัทยอยแหงหนึ่ง โดยมีอัตรา
คาบริการรายเดือนตามท่ีระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา 3 ป (ต้ังแตวันท่ี 20 สิงหาคม 2552 ถึงวันท่ี 
19 สิงหาคม 2555) และจะตออายุไดอีกคราวละสามเดือนจนกวาคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งจะแสดง
ความจํานงในการยกเลิกสัญญาเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 1 เดือน 

 สัญญาซ้ือขายไบโอดีเซล 

 ในเดือนมกราคม 2554 บริษัทฯไดทําสัญญาซ้ือขายไบโอดีเซลกับบริษัทยอยแหงหนึ่งเพื่อซ้ือไบโอ
ดีเซล ราคาซ้ืออิงตามราคาตลาดโดยมีสวนลดตามท่ีระบุในสัญญา สัญญาดังกลาวมีกําหนดระยะเวลา 
1 ป ส้ินสุดเดือนธันวาคม 2554 

สัญญาบริการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง 

 ในเดือนมิถุนายน 2554 บริษัทฯไดทําสัญญาขนสงน้ํามันเช้ือเพลิงกับบริษัทยอยแหงหนึ่ง บริษัทยอย
ดังกลาวจะใหบริการขนสงผลิตภัณฑน้ํามันตางๆ โดยมีอัตราคาบริการขนสงน้ํามันตามท่ีระบุใน
สัญญา สัญญามีระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2554 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2555 สัญญาจะมีผล
ตอเนื่องจนกวาคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งจะแสดงความจํานงในการยกเลิกสัญญาเปนลายลักษณอักษร
ลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน 
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 สัญญาจางบริหารการขาย 

 ในเดือนมกราคม 2554 บริษัทฯไดทําสัญญาจางบริหารการขายกับบริษัทยอยแหงหนึ่ง เพื่อให    
บริษัทยอยดังกลาวบริหารการขายและจัดหาลูกคาใหบริษัทฯ โดยมีอัตราคาบริการตามท่ีระบุใน
สัญญา สัญญาจะมีผลตอเนื่องจนกวาคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งจะแสดงความจํานงในการยกเลิกสัญญา
เปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 1 เดือน 

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มี
รายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 
(หมายเหตุ 10) 

    

ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     
 บริษัทยอย - - 270,422 329,703 
 บริษัทรวม 18 - - - 
 บริษัทที่เก่ียวของกัน (มีกรรมการรวมกัน) 60 1,015 - - 
 บุคคลที่เก่ียวของกัน (กรรมการบริษัทฯ) 469 - - - 

รวมลูกหน้ีการคากิจการที่เก่ียวของกัน 547 1,015 270,422 329,703 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     
 บริษัทยอย - - 11,077 7,333 
 บริษัทรวม 494 2 287 2 
 บริษัทที่เก่ียวของกัน (มีกรรมการรวมกัน) 1,793 1,677 43 - 
 บุคคลที่เก่ียวของกัน (กรรมการบริษัทฯ) - 1,000 - 1,000 

รวมลูกหน้ีอื่นกิจการที่เก่ียวของกัน 2,287 2,679 11,407 8,335 

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
   บริษัทยอย - - 15,000 3,000 
   บริษัทรวม 1,578 1,499 1,578 1,499 
รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน 1,578 1,499 16,578 4,499 
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     
   (หมายเหตุ 23)     
เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     
   บริษัทยอย - -          24,306 46,476 
   บริษัทที่เก่ียวของกัน (มีกรรมการรวมกัน) - 544         - - 
รวมเจาหน้ีการคากิจการที่เก่ียวของกัน - 544 24,306 46,476 
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(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

เจาหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน   
   บริษัทยอย - - 16,698 9,479 
   บริษัทรวม              21 - - - 
   บริษัทที่เก่ียวของกัน (มีกรรมการรวมกัน) 348 315                 308 272 
   บุคคลที่เก่ียวของกัน (กรรมการบริษัทฯ) 292 517                 282 505 

รวมเจาหน้ีอื่นกิจการที่เก่ียวของกัน 661 832 17,288 10,256 

เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวของกันท่ีถึง
กําหนดชําระภายในหน่ึงป 

  
  

   บริษัทที่เก่ียวของกัน (มีกรรมการรวมกัน) 101,500 - 101,500 - 
   บุคคลที่เก่ียวของกัน (เก่ียวของกับ     
     กรรมการบริษัทฯ) 105,500 - 105,500   - 

รวมเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวของกันที่     
 ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 207,000 - 207,000 - 

เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
   บริษัทที่เก่ียวของกัน (มีกรรมการรวมกัน) - 101,500                     - 101,500 
   บุคคลที่เก่ียวของกัน (เก่ียวของกับ     
      กรรมการบริษัทฯ) - 190,500 -   190,500 

รวมเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวของกัน - 292,000 - 292,000 

เงินประกันการคํ้าประกัน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     
   บริษัทยอย - - - 6,240 

รวมเงินประกันการค้ําประกัน - กิจการที่     
 เก่ียวของกัน - - - 6,240 

เงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเก่ียวของกันและเงินกูยืมจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

ยอดคงคางของเงินใหกูยืมและเงินกูยืมระหวางบริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2554 และ 2553 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกูยืมและเงินกูยืมดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท)  

  งบการเงินรวม 

  ยอดคงเหลือ ณ   ยอดคงเหลือ ณ 
 ลักษณะ วันท่ี 31 ธันวาคม เพิ่มขึ้น ลดลง วันท่ี 31 ธันวาคม 

เงินใหกูยืมระยะสั้น ความสัมพันธ 2553 ระหวางป ระหวางป 2554 

Thai Good Petroleum Co., Ltd. บริษัทรวม 1,499 79 - 1,578 

รวม  1,499 79 - 1,578 
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 (หนวย: พันบาท)  

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดคงเหลือ ณ   ยอดคงเหลือ ณ 
 ลักษณะ วันท่ี 31 ธันวาคม เพิ่มขึ้น ลดลง วันท่ี 31 ธันวาคม 

เงินใหกูยืมระยะสั้น ความสัมพันธ 2553 ระหวางป ระหวางป 2554 

บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด บริษัทยอย - 108,000 (98,000) 10,000 
บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด บริษัทยอย - 1,455,000 (1,455,000) - 
บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด บริษัทยอย 3,000 86,000 (84,000) 5,000 
Thai Good Petroleum Co., Ltd. บริษัทรวม 1,499 79 - 1,578 

รวม  4,499 1,649,079 (1,637,000) 16,578 

 (หนวย: พันบาท)  

  งบการเงินรวม 

  ยอดคงเหลือ ณ  ยอดคงเหลือ ณ 
 ลักษณะ วันท่ี 31 ธันวาคม เพิ่มขึ้น ลดลง วันท่ี 31 ธันวาคม 

เงินกูยืมระยะสั้น ความสัมพันธ 2553 ระหวางป ระหวางป 2554 

บริษัท มงคลชัยพัฒนา จํากัด บริษัทท่ีเก่ียวของกัน - 7,000 (7,000) - 
บุคคลท่ีเก่ียวของกัน เก่ียวของกับ     
  กรรมการบริษัทฯ - 30,000 (30,000) - 

รวม  - 37,000 (37,000) - 

(หนวย: พันบาท)  

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดคงเหลือ ณ  ยอดคงเหลือ ณ 
 ลักษณะ วันท่ี 31 ธันวาคม เพิ่มขึ้น ลดลง วันท่ี 31 ธันวาคม 

เงินกูยืมระยะสั้น ความสัมพันธ 2553 ระหวางป ระหวางป 2554 

บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด บริษัทยอย - 34,000 (34,000) - 

รวม  - 34,000 (34,000) - 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดคงเหลือ ณ  ยอดคงเหลือ ณ 
 ลักษณะ วันท่ี 31 ธันวาคม เพิ่มขึ้น ลดลง วันท่ี 31 ธันวาคม 

เงินกูยืมระยะยาว ความสัมพันธ 2553 ระหวางป ระหวางป 2554 

บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท จํากัด บริษัทท่ีเก่ียวของกัน 72,500 - - 72,500 
บริษัท มงคลชัยพัฒนา จํากัด บริษัทท่ีเก่ียวของกัน 23,000 - - 23,000 
บริษัท เวิลด เอนเตอรเทนเมนท บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
 เทเลวิช่ันจํากัด  6,000 - - 6,000 
บุคคลท่ีเก่ียวของกัน เก่ียวของกับ     
  กรรมการบริษัทฯ 190,500 - (85,000) 105,500 

รวม  292,000 - (85,000) 207,000 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอยเปนต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีไมมีหลักประกัน
อายุ 7 วัน ถึง 6  เดือน จํานวนเงินรวม 15 ลานบาท (2553: 3 ลานบาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ  
5.05 ตอป (2553: รอยละ 4.43 ตอป) 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทรวมแหงหนึ่ง เปนเงินใหกูยืมท่ีไมมี
หลักประกันอายุ 1 ป จํานวนเงิน 1.58 ลานบาท หรือ 0.05 ลานเหรียญสหรัฐฯ (2553: 1.50 ลานบาท
หรือ 0.05 ลานเหรียญสหรัฐฯ) โดยคิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียเงินกูข้ันตํ่าสําหรับลูกคาช้ันดี (Prime 
rate) บวกรอยละ 3 ตอป มีกําหนดชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบ้ียท้ังหมดภายในเดือนพฤศจิกายน 
2554 ตอมา ในเดือนมกราคม 2555 บริษัทฯไดรับหนังสือขอขยายระยะเวลาชําระคืนเงินกูเปนเดือน
ธันวาคม 2555 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันเปนเงินกูยืมท่ีไมมีหลักประกัน
อายุ  2 ป รวมจํานวนเงิน 207 ลานบาท (2553: 292 ลานบาท) โดยมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 5.75 ตอป 
ชําระดอกเบ้ียเปนรายสามเดือนและมีกําหนดชําระคืนเงินตนท้ังหมดภายในเดือนกันยายน 2555       
ในเดือนกุมภาพันธ 2555 บริษัทฯไดชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวดังกลาวท้ังจํานวนแลว 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชน
พนักงานท่ีใหแกกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
ผลประโยชนระยะส้ัน 100,677 56,974 78,484 40,214 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน (10,507) 1,259 (10,507) 1,259 
ผลประโยชนเม่ือเลิกจาง 34,011 - 28,027 - 
รวม 124,181 58,233 96,004 41,473 

12.     สินคาคงเหลือ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

  รายการปรับลดราคาทุนใหเปน  
 ราคาทุน มูลคาสุทธิที่จะไดรับ สินคาคงเหลือ - สุทธิ 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

สินคาสําเร็จรูป   840,346 932,237 (537) (788) 839,809 931,449 
วัตถุดิบ 221,090 445,858 - - 221,090 445,858 
วัสดุสิ้นเปลือง 3,471 4,162 - - 3,471 4,162 

รวม 1,064,907 1,382,257 (537) (788) 1,064,370 1,381,469 
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(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 
สินคาสําเร็จรูป  756,053 770,642 
วัตถุดิบ 217,630 411,916 
วัสดุส้ินเปลือง 3,471 4,162 
รวม 977,154 1,186,720 

 สินคาคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ไดรวมนํ้ามันสํารองตามขอบังคับของกระทรวงพาณิชย
จํานวนเงิน 707 ลานบาท (2553: 726 ลานบาท โดยสวนหนึ่งจํานวนเงิน 118 ลานบาท เปนสินคาท่ีอยู
ภายใตสัญญาซ้ือขายน้ํามันเพื่อใชเปนปริมาณสํารองตามกฎหมายที่บริษัทฯมีภาระผูกพันตองขายคืน
ใหแกผูขายเม่ือครบกําหนดตามอายุของสัญญา) 

13. เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคางรับจากกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 

                  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

T.C.S. Oil Co., Ltd. 21,317 21,317 21,317 21,317 
อื่น ๆ 3,100 1,000 3,100 1,000 

รวม 24,417 22,317 24,417 22,317 
หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (21,317) (21,317) (21,317) (21,317) 

เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับ     
 จากกิจการที่ไมเก่ียวของกัน - สุทธิ 3,100 1,000 3,100 1,000 

เม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2549 บริษัทฯไดทําสัญญา Petroleum Product Business Joint Venture กับ 
T.C.S. Oil Co., Ltd. (TCS) เพื่อรวมลงทุนในธุรกิจน้ํามันในประเทศกัมพูชา ซ่ึงสัญญามีผลบังคับเปน
ระยะเวลา 15 ปส้ินสุดในป 2563 โดยบริษัทฯมีภาระในการจัดหาน้ํามันและใหเงินกูยืมแก TCS เปน
เงินบาทจํานวน 35 ลานบาท คิดดอกเบ้ียในอัตราคงท่ีรอยละ 5 ตอป โดยชําระดอกเบ้ียเปนรายเดือน 
และมีกําหนดชําระคืนเงินตนตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในสัญญา หลังจากท่ีบริษัทฯไดรับชําระเงินใหกูยืม
ดังกลาวเต็มจํานวนแลว บริษัทฯจะไดรับสวนแบงกําไรจากผลการดําเนินงานของ TCS ตามท่ีระบุ    
ในสัญญา  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 TCS เปนหนี้เงินใหกูยืมเกินกวาหนึ่งป บริษัทฯจึงหยุดรับรู
รายไดดอกเบ้ียและต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับเงินใหกูยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียคางรับดังกลาว
ท้ังจํานวน 
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14. เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
วงเงิน 3.50 ลานบาท 2,593 3,026 - - 
วงเงิน 1.90 ลานบาท 1,359 1,768 1,359 1,768 
รวม 3,952 4,794 1,359 1,768 
หัก: สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (887) (842) (428) (409) 
สวนท่ีถึงกําหนดชําระเกินกวาหนึ่งป 3,065 3,952 931 1,359 

เงินใหกูยืมระยะยาววงเงิน 3.50 ลานบาท เปนเงินใหกูยืมเพื่อชําระหนี้แทนลูกคา โดยลูกคาโอน
กรรมสิทธ์ิท่ีดินใหบริษัทยอยเปนหลักประกัน ท้ังนี้ บริษัทยอยไดเขาทําสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินคืน
ใหแกลูกคาเม่ือลูกคาชําระเงินแกบริษัทยอยครบถวน โดยมีกําหนดชําระเงินตนและดอกเบ้ียเปนราย
เดือนจํานวน 86 เดือน เดือนละ 50,000 บาท ส้ินสุดเดือนธันวาคม 2559 

เงินใหกูยืมระยะยาววงเงิน 1.90 ลานบาท เปนเงินใหกูยืมท่ีไมมีหลักประกันซ่ึงมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 
4.50 ตอป และมีกําหนดชําระเงินตนพรอมดอกเบ้ียเปนรายเดือนจํานวน 52 เดือน เดือนละ 40,000 
บาท ส้ินสุดเดือนธันวาคม 2557  

15. สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 
                 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
เงินชดเชยจากกองทุนน้ํามัน     
 เช้ือเพลิงคางรับ 46,391 14,074 42,302 14,074 
ภาษีสรรพสามิตจายลวงหนา 2,886 50,859 2,886 50,859 
ภาษีมูลคาเพิ่มรอเรียกคืน 34,575 20,816 33,578 16,745 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลจายลวงหนา 4,759 12,991 3,151 8,177 
เงินจายลวงหนาคาซ้ือสินคา 41,997 49,197 - - 
อ่ืน ๆ 4,882 5,603 1,687 1,698 

รวมสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 135,490 153,540 83,604 91,553 
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16. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกัน 

 ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจําซ่ึงบริษัทฯและบริษัทยอยไดนําไปคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือจาก
ธนาคารและเปนหลักประกันตอศาลในคดีฟองรอง 

17. เงินลงทุนในบริษัทรวม 

17.1 รายละเอียดของบริษัทรวม 
(หนวย: พันบาท) 

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดต้ังขึ้น 
ในประเทศ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลคาตามบัญชี 
ตามวิธีสวนไดเสีย 

มูลคาตามบัญชี 
ตามวิธีราคาทุน 

   2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

   รอยละ รอยละ       
Thai Good Petroleum  จําหนาย ฮองกง         
 Co., Ltd.  น้ํามันหลอล่ืน  31.67 31.67 3,175 3,175 - 2,569 3,175 3,175 
บริษัท เพียวสัมมากร  ใหเชาและบริการ ไทย       
 ดีเวลลอปเมนท จํากัด  อสังหาริมทรัพย        
 (หมายเหตุ 18.4)   44.13 - 129,181 - 125,650 - 129,181 - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม       125,650 2,569 132,356 3,175 

17.2 สวนแบงขาดทุนและเงินปนผลรับ 

 ในระหวางป บริษัทฯรับรูสวนแบงขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมและรับรูเงิน
ปนผลรับจากบริษัทรวมดังกลาวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัท 

สวนแบงขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในบริษัทรวม 

ในระหวางป 
เงินปนผลที่บริษัทฯ 

รับระหวางป 
 2554 2553 2554 2553 

Thai Good Petroleum Co., Ltd. (1,092) (1,397) - - 
บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท      
 จํากัด (3,531) - - - 
รวม (4,623) (1,397) - - 

 



 

 28

17.3 ขอมูลทางการเงินของบริษัทรวม 

 ขอมูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูในงบการเงินของบริษัทรวมโดยสรุปมีดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

บริษัท 

ทุนเรียกชําระ 
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

สินทรัพยรวม 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

หนี้สินรวม 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

รายไดรวม
สําหรับ 

ปส้ินสุดวันที ่
31 ธันวาคม 

                   
ขาดทุนสําหรับป 
ส้ินสุดวันที ่
31 ธันวาคม 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

Thai Good Petroleum Co., Ltd. 10,026 10,026 7,210 8,609 11,742 544 6,060 2,818 (7,353) (4,411) 
บริษัท เพียวสัมมากร            
 ดีเวลลอปเมนท จํากัด 260,000 - 504,296 - 307,772 - 26,563 - (8,002) - 

 ขอมูลทางการเงินของเงินลงทุนใน Thai Good Petroleum Co., Ltd. ไดจัดทําโดยฝายบริหาร (ยังไมมี
การตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีภายนอก) อยางไรก็ตาม มูลคาของเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวมี
จํานวนไมเปนสาระสําคัญ 

17.4 เงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีขาดทุนเกินทุน 

 บริษัทฯไดรับรูสวนแบงผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจนมูลคาตามบัญชีตามวิธีสวนไดเสีย
เทากับศูนย บริษัทฯไดหยุดรับรูสวนแบงผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเน่ืองจากบริษัทฯ
ไมไดมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือทางพฤตินัยท่ีตองจายเงินเพื่อชําระภาระผูกพันของบริษัทรวม
ดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 สวนแบงผลขาดทุนท่ีหยุดรับรู 

บริษัท 

สวนแบงผลขาดทุนใน
ระหวางปส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
สวนแบงผลขาดทุนสะสม 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 

Thai Good Petroleum Co., Ltd. 1,237 1,237 
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18. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

เงินลงทุนในบริษัทยอยตามท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 (หนวย: พันบาท) 

บริษัท ทุนชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปนผลท่ีบริษัทฯ             

รับระหวางป 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

   รอยละ รอยละ     
บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด 280 ลานบาท 280 ลานบาท 100 100 279,999 279,999 - - 
บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด 100 ลานบาท 100 ลานบาท 100 100 99,994 99,994 - - 
บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด         
   และบริษัทยอย 36 ลานบาท 10 ลานบาท 100 100 36,000 10,000 - 46,500 
บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด 20 ลานบาท 20 ลานบาท 78 78 15,856 15,855 - - 

บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท         
   จํากัด - 225 ลานบาท - 51 - 114,750 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย      431,849 520,598 - 46,500 

18.1 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด 

ในชวงตนป 2555 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด (PBC) ไดหยุดการผลิต เนื่องจากยังไมไดรับคําส่ังซ้ือ
จากลูกคาและอยูในสภาวะขาดสภาพคลองในการดําเนินธุรกิจ  

PBC ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับกิจการผลิตไบโอดีเซล 
ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขท่ี 1840(9)/2550 เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2550 ภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนด
บางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวรวมถึงการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจาก
การประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริมเปนระยะเวลา 8 ปนับแตวันท่ีเร่ิมมีรายไดจากการประกอบ
กิจการนั้น (ต้ังแตวันท่ี 12 มกราคม 2552 ถึงวันท่ี 11 มกราคม 2560) 

รายไดของ PBC สําหรับป 2554 และ 2253 จําแนกตามกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนและไมได
รับการสงเสริมการลงทุนสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 

(หนวย: พันบาท) 
 กิจการท่ีไดรับการสงเสริม กิจการท่ีไมไดรับการสงเสริม รวม 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

รายไดจากการขายและบริการ       
ขายและบริการในประเทศ 1,627,353 962,320 886,200 49,339 2,513,553 1,011,659 

ขายสงออก 31,109   19,598 - 1,372 31,109   20,970 

รวม 1,658,462 981,918 886,200 50,711 2,544,662 1,032,629 

18.2 บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯมีภาระผูกพันจากสวนของเงินลงทุนท่ียังไมเรียกชําระ
จาก PTEC จํานวนเงิน 40 ลานบาท 
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18.3 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2554 มีมติอนุมัติเพิ่มเงินลงทุนในบริษัท เอสซีที 
ปโตรเลียม จํากัด (SCT) โดย SCT จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ลานบาท เปน 36 ลานบาท โดยการ
ออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 260,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 26     
ลานบาท โดยออกใหแกผูถือหุนในสัดสวนเดิม การเพิ่มทุนดังกลาวเพื่อลงทุนในบริษัท จตุรทิศขนสง 
จํากัด (บริษัทยอยท่ี SCT ถือหุนอยูในอัตรารอยละ 100) SCT ไดจดทะเบียนการเพ่ิมทุนกับ       
กระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2554 

18.4 บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

 ในระหวางป 2554 บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (PSDC) ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 
225 ลานบาท เปน 260 ลานบาท ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2554 มีมติไม
ลงทุนเพิ่มในหุนเพิ่มทุน สงผลใหบริษัทฯสูญเสียอํานาจการควบคุมในบริษัทยอยดังกลาว โดย
สัดสวนการถือหุนใน PSDC ลดลงจากเดิมรอยละ 51.00 เปนรอยละ 44.13 และทําให PSDC มีสถานะ
เปนบริษัทรวมของบริษัทฯ การเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในโครงการใหมของบริษัทดังกลาว PSDC ได       
จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2554 

 ในระหวางป 2554 บริษัทฯบันทึกขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการรับรูมูลคาเงินลงทุนใน PSDC ท่ียัง  
คงเหลืออยูดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีสูญเสียอํานาจในการควบคุมเปนจํานวนเงิน 1 ลานบาท           
ในบัญชีคาใชจายในการบริหารในงบกําไรขาดทุนรวม (งบการเงินเฉพาะกิจการ: บันทึกกําไรจํานวน
เงิน 14 ลานบาทในบัญชีรายไดอ่ืน) 
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19. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
 สินทรัพยซึ่งแสดงมูลคาตามราคาที่ตีใหม สินทรัพยซึ่งแสดงมูลคาตามราคาทุน 
  อาคารโรงงานและ เครื่องจักร อาคารสํานักงาน อาคารใหเชา  เครื่องตกแตง ตดิตั้ง    
  สวนปรับปรุง และอุปกรณ และสวนปรับปรุง และสวนปรับปรุง อุปกรณสถาน ี และเครื่องใช  งานระหวาง  
 ที่ดิน อาคารโรงงาน โรงงาน อาคารสํานักงาน อาคารใหเชา บริการน้ํามัน สํานักงาน ยานพาหนะ กอสราง รวม 

ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม           
1 มกราคม 2553 173,457 176,185 1,933,830 156,201 79,958 58,757 83,677 197,848 66,779 2,926,692 
ซื้อเพิ่ม - - 292 - 12 4,830 3,551 7,720 350,759 367,164 
จําหนาย - - (74) (27) - (67) (3,884) (1,760) - (5,812) 
โอน - 462 66,271 6,166 275,763 7,740 12,840 37,123 (406,365) - 
31 ธันวาคม 2553 173,457 176,647 2,000,319 162,340 355,733 71,260 96,184 240,931 11,173 3,288,044 
ซื้อเพิ่ม - - 1,003 - - 551 1,102 132 114,512 117,300 
จําหนาย - - (169) (2,762) - (22,035) (2,001) (2,972) - (29,939) 
โอน - 62 9,019 3,953 - 5,738 20,441 83,096 (122,309) - 
โอนไปบัญชีอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - - - - (355,733) - - - (2,385) (358,118) 
โอนออกจากการสูญเสียอํานาจการควบคุม           
 ในบริษัทยอย (หมายเหตุ 18.4) - - (28,666) - - - (22,249) - - (50,915) 
31 ธันวาคม 2554 173,457 176,709 1,981,506 163,531 - 55,514 93,477 321,187 991 2,966,372 
คาเสื่อมราคาสะสม            
1 มกราคม 2553 - 70,343 1,029,709 70,542 8,549 37,315 56,073 100,883 - 1,373,414 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 7,117 82,682 16,628 5,955 10,685 12,857 28,168 - 164,092 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย - - (74) - - (64) (3,590) (1,399) - (5,127) 
31 ธันวาคม 2553 - 77,460 1,112,317 87,170 14,504 47,936 65,340 127,652 - 1,532,379 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 7,084 85,901 12,264 - 9,075 12,482 40,154 - 166,960 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย - - (158) (2,132) - (19,756) (1,764) (2,973) - (26,783) 
โอนไปบัญชีอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - - - - (14,504) - - - - (14,504) 
โอนออกจากการสูญเสียอํานาจการควบคุม           
 ในบริษัทยอย (หมายเหตุ 18.4) - - (4,086) - - - (7,477) - - (11,563) 
31 ธันวาคม 2554 - 84,544 1,193,974 97,302 - 37,255 68,581 164,833 - 1,646,489 
มูลคาสุทธิตามบัญชี            
31 ธันวาคม 2553 173,457 99,187 888,002 75,170 341,229 23,324 30,844 113,279 11,173 1,755,665 
31 ธันวาคม 2554 173,457 92,165 787,532 66,229 - 18,259 24,896 156,354 991 1,319,883 
คาเสื่อมราคาสําหรับป           
2553 (จํานวนเงนิ 123 ลานบาทรวมอยูในตนทุนการผลิตและตนทุนการใหบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 164,092 
2554 (จํานวนเงิน 135 ลานบาทรวมอยูในตนทุนการผลิตและตนทุนการใหบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 166,960 
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(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สินทรัพยซึ่งแสดงมูลคาตามราคาทีต่ีใหม สินทรัพยซึ่งแสดงมูลคาตามราคาทนุ  
    อาคาร เครื่องตกแตง    
  อาคารโรงงานและ เครื่องจักร สํานักงานและ ติดตั้งและ    
  สวนปรับปรุง และอุปกรณ สวนปรับปรุง เครื่องใช  งานระหวาง  
 ที่ดิน อาคารโรงงาน โรงงาน อาคารสํานักงาน สํานักงาน ยานพาหนะ กอสราง รวม 

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม         
1 มกราคม 2553 138,660 108,594 1,473,975 57,458 39,191 11,072 13,779 1,842,729 
ซื้อเพิ่ม - - 14 - 122 4,371 8,497 13,004 
จําหนาย - - (74) - (3,566) (421) - (4,061) 
โอน - - 14,527 230 1,348 - (16,105) - 
31 ธันวาคม 2553 138,660 108,594 1,488,442 57,688 37,095 15,022 6,171 1,851,672 
ซื้อเพิ่ม - - 169 - 86 132 1,705 2,092 
จําหนาย - - (168) - (1,013) (22) - (1,203) 
โอน - - 6,872 135 369 - (7,376) - 
31 ธันวาคม 2554 138,660 108,594 1,495,315 57,823 36,537 15,132 500 1,852,561 
คาเสื่อมราคาสะสม         
1 มกราคม 2553 - 66,651 999,962 30,969 31,873 2,518 - 1,131,973 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 2,967 48,409 5,005 2,945 2,542 - 61,868 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย - - (74) - (3,393) (131) - (3,598) 
31 ธันวาคม 2553 - 69,618 1,048,297 35,974 31,425 4,929 - 1,190,243 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 2,912 49,485 3,888 2,188 3,063 - 61,536 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย - - (158) - (1,013) (22) - (1,193) 
31 ธันวาคม 2554 - 72,530 1,097,624 39,862 32,600 7,970 - 1,250,586 
มูลคาสุทธิตามบัญชี          
31 ธันวาคม 2553 138,660 38,976 440,145 21,714 5,670 10,093 6,171 661,429 
31 ธันวาคม 2554 138,660 36,064 397,691 17,961 3,937 7,162 500 601,975 
คาเสื่อมราคาสําหรับป  
2553 (จํานวนเงิน 52 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 61,868 
2554 (จํานวนเงิน 53 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 61,536 
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ในระหวางป 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจัดใหมีการประเมินราคาสินทรัพยตามรายกลุมของ
สินทรัพยซ่ึงราคาประเมินใหมเปนราคาท่ีสรุปผลในวันท่ี 4 ธันวาคม 2551 เกณฑท่ีใชประเมินราคา
สินทรัพยมีดังนี้  

ก) ท่ีดินและอาคารโรงงานประเมินราคาโดยผูประเมินราคาอิสระโดยใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 
(Market Approach) และมูลคาตนทุนทดแทนสุทธิ (Depreciated Replacement Cost) ตามลําดับ 

ข) เคร่ืองจักรและอุปกรณโรงงานประเมินราคาโดยผูประเมินราคาอิสระโดยใชมูลคาตนทุน
ทดแทนสุทธิ (Depreciated Replacement Cost) 

ผลของการประเมินแสดงมูลคาท่ีดิน อาคารโรงงาน เคร่ืองจักรและอุปกรณโรงงานเพิ่มข้ึนจากราคา
ตามบัญชีจํานวนเงิน 261 ลานบาท บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกสวนท่ีเพิ่มข้ึนของมูลคาสินทรัพย
ดังกลาวไวในสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยในสวนของผูถือหุน  

หากบริษัทฯและบริษัทยอยแสดงมูลคาของท่ีดิน อาคารโรงงาน เคร่ืองจักรและอุปกรณโรงงาน 
ดังกลาวดวยวิธีราคาทุน มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 จะเปนดังนี้  

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
ท่ีดิน 137,706 137,706 102,909 102,909 
อาคารโรงงานและสวนปรับปรุง 88,159 94,556 32,058 34,345 
เคร่ืองจักรและอุปกรณโรงงาน 631,951 711,972 242,110 264,114 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดมาภายใตสัญญา
เชาการเงิน โดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 136 ลานบาท (2553: 81 ลานบาท) และในงบ
การเงินเฉพาะกิจการจํานวนเงิน 6 ลานบาท (2553: 8 ลานบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซ่ึงตัดคาเส่ือมราคา
หมดแลวแตยังใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวในงบ
การเงินรวมมีจํานวนเงิน 153 ลานบาท (2553: 196 ลานบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน
เงิน 96 ลานบาท (2553: 91 ลานบาท) 

บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัดไดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางและจํานําเคร่ืองจักรซ่ึงมีมูลคาสุทธิ
ตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 รวมจํานวนเงิน 391 ลานบาท (2553: 420 ลานบาท) เพื่อคํ้า
ประกันวงเงินสินเช่ือท่ีไดรับจากธนาคารพาณิชย 
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 บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด ไดจดจํานองสิทธิการเชาท่ีดินและส่ิงปลูกสรางท่ีมีมูลคา
สุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 เปนจํานวนเงิน 341 ลานบาท (2554: ไมมีเนื่องจากสูญเสีย
อํานาจการควบคุมในบริษัทยอย) เพื่อคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีไดรับจากธนาคารพาณิชย นอกจากนี้ 
บริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาท่ีจะตองโอนส่ิงปลูกสรางใหผูใหเชาเม่ือครบกําหนดอายุ
สัญญาเชา 

20. สินทรัพยไมมีตัวตน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม  
  ซอฟทแวร  
 ซอฟทแวร ระหวางติดต้ัง รวม 

ราคาทุน    
1 มกราคม 2553 23,954 1,747 25,701 
ซ้ือเพิ่ม 1,271 121 1,392 
โอน 1,868 (1,868) - 
31 ธันวาคม 2553 27,093 - 27,093 
ซ้ือเพิ่ม 205 - 205 
โอนจากการเสียอํานาจการควบคุม    
 ในบริษัทยอย (หมายเหตุ 18.4) (341) - (341) 
31 ธันวาคม 2554 26,957 - 26,957 

การตัดจําหนาย    
1 มกราคม 2553 8,359 - 8,359 
คาตัดจําหนาย 2,749 - 2,749 
31 ธันวาคม 2553 11,108 - 11,108 
คาตัดจําหนาย 3,085 - 3,085 
โอนจากการเสียอํานาจการควบคุม    
 ในบริษัทยอย (หมายเหตุ 18.4) (76) - (76) 
31 ธันวาคม 2554 14,117 - 14,117 

มูลคาสุทธิตามบัญชี    
31 ธันวาคม 2553 15,985 - 15,985 

31 ธันวาคม 2554 12,840 - 12,840 
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(หนวย: พันบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  ซอฟทแวร  
 ซอฟทแวร ระหวางติดต้ัง รวม 
ราคาทุน    
1 มกราคม 2553 19,899 1,747 21,646 
ซ้ือเพิ่ม - 121 121 
โอน 1,868 (1,868) - 
31 ธันวาคม 2553 21,767 - 21,767 
ซ้ือเพิ่ม 24 - 24 
31 ธันวาคม 2554 21,791 - 21,791 
การตัดจําหนาย    
1 มกราคม 2553 7,989 - 7,989 
คาตัดจําหนาย 2,254 - 2,254 
31 ธันวาคม 2553 10,243 - 10,243 
คาตัดจําหนาย 2,507 - 2,507 
31 ธันวาคม 2554 12,750 - 12,750 
มูลคาสุทธิตามบัญชี    
31 ธันวาคม 2553 11,524 - 11,524 
31 ธันวาคม 2554 9,041 - 9,041 

21. สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 
                 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
เงินชดเชยคาปรับคุณภาพ 26,711 26,711 26,711 26,711 
สิทธิการเชาท่ีดินและสถานีบริการ     
   น้ํามัน 5,904 7,378 1,468 1,109 
คาใชจายจายลวงหนา 4,917 5,563 - - 
เงินมัดจํา 5,440 4,437 2,035 2,156 
เงินใหกูยืมระยะยาวและดอกเบ้ีย     
   คางรับ 1,353 1,353 1,353 1,353 
อ่ืน ๆ 3,333 3,114 2,616 3,062 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 47,658 48,556 34,183 34,391 
หัก: คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (1,353) (1,353) (1,353) (1,353) 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 46,305 47,203 32,830 33,038 
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เงินชดเชยคาปรับคุณภาพ คือ เงินชดเชยเนื่องจากในไตรมาสที่สามของป 2549 ผูขายวัตถุดิบไดสง
วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพผิดไปจากท่ีกําหนดไวในสัญญาซ้ือขายวัตถุดิบ โดยมีคุณสมบัติท่ีผิดไปจากท่ีเคย
สงมอบใหบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาของสัญญาท่ีผานมาอยางกะทันหัน มีผลทําใหบริษัทฯตองจาย
ตนทุนเพิ่มในการปรับคุณภาพสินคาตลอดจนคาเสียหายดานอ่ืนๆ รวมท้ังส้ินประมาณ 136 ลานบาท 
จากการเจรจากับผูขายวัตถุดิบ ไดขอสรุปวาผูขายวัตถุดิบจะชดเชยคาปรับคุณภาพใหแกบริษัทฯ รวม 
53 ลานบาท สวนท่ีเหลือเปนคาเสียหายท่ีเกิดจากการที่ราคาของสินคาและวัตถุดิบลดตํ่าลงมาก           
อยางตอเนื่อง (Inventory Loss) และเนื่องจากสวนนี้เปนความเสียหายท่ีเกิดจากภาวะราคาตลาดโลกท่ี
ท้ังฝายบริษัทฯ และฝายผูขายวัตถุดิบตางตองแบกรับอยางหลีกเล่ียงไมไดเชนเดียวกัน ผูขายวัตถุดิบจึง
ขอใหตางฝายตางแบกรับภาระ Inventory Loss ของตนเอง บริษัทฯจึงไดบันทึกบัญชีเงินชดเชย
คาปรับคุณภาพจํานวนนี้โดยลดตนทุนขายสําหรับป 2549 ท้ังจํานวน ท้ังนี้ ผูขายวัตถุดิบไดออกใบลด
หนี้ใหบริษัทฯ จํานวนเงิน 26 ลานบาทในเดือนพฤศจิกายน 2549 สวนท่ีเหลือจํานวนเงิน 27 ลานบาท 
ผูขายแจงวาจะพิจารณาวิธีการชดเชยใหในภายหลัง 

22. เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 

จํานวนนี้เปนต๋ัวเงินท่ีบริษัทยอยออกใหแกธนาคาร ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 6.25 ตอป (2553: 
รอยละ 1.75 - 5.12 ตอป) และมีกําหนดชําระคืนภายในหนึ่งป 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคารหลายแหง ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้ 

                 (หนวย: ลานบาท) 

 คํ้าประกันโดย วงเงินสินเช่ือท่ียังไมไดเบิกใช 
  2554 2553 
บริษัทฯ จดจํานําเงินฝากประจําและขายลดลูกหนี้

การคาของบริษัทฯ 
1,183 2,130 

บริษัท เพียวไบโอ
ดีเซล จํากัด (PBC) 

จดจํานองท่ีดนิพรอมส่ิงปลูกสรางรวมท้ัง
ส่ิงปลูกสรางท่ีจะมีข้ึนในอนาคต จํานํา
เคร่ืองจักรของ PBC  

74 147 

บริษัท เพียวสัมมากร 
ดีเวลลอปเมนท 
จํากัด (PSDC) 

สิทธิการเชาท่ีดินของ PSDC และจํานอง
ส่ิงปลูกสรางในโครงการของ PSDC 

- 31 

บริษัท เอสซีที 
ปโตรเลียม จํากัด 

คํ้าประกันโดยบริษัทฯ  35 10 
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                 (หนวย: ลานบาท) 

 คํ้าประกันโดย วงเงินสินเช่ือท่ียังไมไดเบิกใช 
  2554 2553 
บริษัท เอสซีที สหภัณฑ 
จํากัด (SAP) 

จดจํานําเงินฝากประจําของ SAP และ    
คํ้าประกันโดยบริษัทฯ  

12 - 

บริษัท เพียวพลังงานไทย 
จํากัด (PTEC) 

จดจํานําเงินฝากประจําของ PTEC และ  
คํ้าประกันโดยบริษัทฯ 

30 - 

23. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 
                 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
เจาหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน - 544 24,306 46,476 
เจาหนี้การคา - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 1,512,931 1,407,202 1,476,296 1,320,798 
เจาหนี้อ่ืน - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 661 832 17,288 10,256 
เจาหนี้อ่ืน - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 40,355 48,960 26,882 13,895 
คาใชจายคางจาย 39,708 13,871 31,141 2,716 
เงินประกันผลงานคางจาย 2,749 18,197 - - 
รวม 1,596,404 1,489,606 1,575,913 1,394,141 

24. เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 

 จํานวนนี้เปนต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยออกใหแกบุคคลภายนอก ซ่ึงคิดดอกเบ้ียใน
อัตรารอยละ 3.00 - 5.75 ตอป (2553: รอยละ 2.75 - 3.00 ตอป) และมีกําหนดชําระคืนภายในหน่ึงป 
ในเดือนกุมภาพันธ 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยไดชําระคืนเงินกูยืมระยะส้ันดังกลาวจํานวนเงิน       
11 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1 ลานบาท)  

25. เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร 
                 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2554 2553 
เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร 140,000 357,634 
หัก: สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (140,000) (79,055) 

สวนท่ีถึงกําหนดชําระเกินกวาหนึ่งป - 278,579 
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 การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 มีรายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 357,634 
บวก: กูเพิ่ม 30,265 
หัก: ชําระคืนเงินกู (59,164) 
        สูญเสียอํานาจการควบคุมในบริษัทยอย (หมายเหตุ 18.4) (188,735) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 140,000 

 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด 

 เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2550 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด (PBC) ไดเขาทําสัญญากูยืมเงินจากธนาคาร
พาณิชยในประเทศแหงหนึ่งในวงเงินจํานวน 200 ลานบาท โดยเงินกูยืมดังกลาวจะนําไปใชในการ
กอสรางโรงงานและนําเขาเคร่ืองจักรในโครงการผลิตไบโอดีเซล เงินกูยืมคิดดอกเบ้ียในอัตราไมเกิน
อัตราดอกเบ้ียข้ันตํ่าสําหรับเงินใหกูยืมซ่ึงคิดกับลูกหนี้ช้ันดี โดยชําระดอกเบ้ียเปนรายเดือนและมี
กําหนดชําระคืนเงินตนทุกงวดสามเดือนงวดละ 8 ลานบาท เร่ิมต้ังแตเดือนธันวาคม 2551 ถึงเดือน
ธันวาคม 2556 และงวดละ 16 ลานบาท ต้ังแตเดือนมีนาคม 2557 เปนตนไป และตองจายชําระคืน  
เงินตนท้ังหมดภายในเดือนมิถุนายน 2557   

 เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2552 PBC ไดเขาทําสัญญากูยืมเงินเพิ่มเติมจากธนาคารดังกลาวในวงเงินจํานวน 
80 ลานบาท โดยเงินกูยืมจะนําไปใชปรับปรุงโรงงานในโครงการผลิตไบโอดีเซลและลงทุนใน
เคร่ืองจักร เงินกูยืมคิดดอกเบ้ียในอัตราไมเกินอัตราดอกเบ้ียข้ันตํ่าสําหรับเงินใหกูยืมซ่ึงคิดกับลูกหนี้
ช้ันดี โดยชําระดอกเบ้ียเปนรายเดือนและมีกําหนดชําระคืนเงินตนทุกงวดสามเดือนงวดละ 4 ลานบาท 
เร่ิมต้ังแตเดือนธันวาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2557  

ภายใตสัญญาเงินกูยืมขางตนไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เชน 
สัดสวนการถือหุนของบริษัทฯในบริษัทยอยดังกลาวตองไมตํ่ากวารอยละ 51 ขอจํากัดในการจาย    
เงินปนผล การกอภาระผูกพันในทรัพยสินและการดํารงอัตราสวนทางการเงินใหเปนไปตามสัญญา      
เปนตน 

 ในป 2554 PBC ไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขในการดํารงอัตราสวนทางการเงินบางอัตราตามสัญญา
เงินกู (ไมเกี่ยวของกับการชําระหนี้เงินตนและดอกเบ้ีย) อยางไรก็ตาม ในเดือนมกราคม 2555 PBC 
ไดรับการผอนปรนการผิดเง่ือนไขนี้สําหรับผลการดําเนินงานของป 2554 จากธนาคารแลว และเพื่อ
วัตถุประสงคในการรายงานบริษัทฯไดแสดงยอดคงคาง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 จํานวนเงิน 140 
ลานบาท (2553: 188 ลานบาท) เปนหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวม  
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 สัญญาเงินกูยืมดังกลาวคํ้าประกันโดยการจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางรวมท้ังส่ิงปลูกสรางท่ีจะมี
ข้ึนในอนาคตของบริษัทยอยและการจํานําเคร่ืองจักรของบริษัทยอย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 PBC ไมมีวงเงินกูยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ียังไมไดเบิกใช
คงเหลือ  

บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 เงินกูยืมระยะยาวของบริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (PSDC) 
ซ่ึงมียอดคงคางจํานวนเงิน 170 ลานบาท เปนเงินกูยืมท่ีคํ้าประกันโดยสิทธิการเชาท่ีดินและจํานองส่ิง
ปลูกสรางในโครงการของ PSDC โดยมีอัตราดอกเบ้ียไมเกินอัตราดอกเบ้ียข้ันตํ่าสําหรับเงินใหกูยืมซ่ึง
คิดกับลูกหนี้ช้ันดี (MLR) (2554: ไมมีเนื่องจากสูญเสียอํานาจการควบคุมในบริษัทยอย)  

26. เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 

 จํานวนนี้เปนต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีบริษัทฯออกใหแกบุคคลภายนอก ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 5.75
ตอปโดยชําระดอกเบี้ยเปนรายสามเดือนและมีกําหนดชําระคืนเงินตนภายในเดือนกันยายน 2555     
ในเดือนกุมภาพันธ 2555 บริษัทฯไดชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวดังกลาวท้ังจํานวนแลว 

27. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 120,848 81,670 6,254 8,816 
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหนาย (6,240) (4,740) (539) (983) 
รวม 114,608 76,930 5,715 7,833 
หัก: สวนทีถ่ึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (44,705) (25,581) (2,086) (2,118) 
สวนที่ถึงกาํหนดชําระเกินกวาหนึ่งป 69,903 51,349 3,629 5,715 

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทลีสซ่ิงเพื่อเชายานพาหนะใชในการดําเนินงาน
ของกิจการโดยมีกําหนดการชําระคาเชาเปนรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ     
4 ถึง 5 ป  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันท่ีจะตองจายคาเชาข้ันตํ่าตามสัญญาเชา
การเงินดังนี้  

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา 48,146 72,702 120,848 
ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบัญชี                                    (3,441) (2,799) (6,240) 

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา 44,705 69,903 114,608 
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 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา 2,393 3,861 6,254 
ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบัญชี                                    (307) (232) (539) 

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา 2,086 3,629 5,715 

28. สํารองผลประโยชนเม่ือเลิกจางและสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 

จํานวนเงินสํารองผลประโยชนเม่ือเลิกจางและสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซ่ึงเปนเงิน
ชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 แสดงไดดังนี้ 

                 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
  ผลประโยชน 
 ผลประโยชน ระยะยาว 
 เมื่อเลิกจาง ของพนักงาน 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 - 20,666 
ตนทุนบริการในปจจุบัน - 2,651 
ตนทุนดอกเบี้ย - 981 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - 24,298 
ตนทุนบริการในปจจุบัน - 2,721 
ตนทุนดอกเบี้ย - 1,142 
ผลประโยชนเมื่อเลิกจาง 80,855 (25,028) 
สูญเสียอํานาจการควบคุมในบริษัทยอย (หมายเหตุ 18.4) - (416) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 80,855 2,717 

                 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ผลประโยชน 
 ผลประโยชน ระยะยาว 
 เมื่อเลิกจาง ของพนักงาน 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 - 19,552 
ตนทุนบริการในปจจุบัน - 1,395 
ตนทุนดอกเบี้ย - 648 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - 21,595 
ตนทุนบริการในปจจุบัน - 1,460 
ตนทุนดอกเบี้ย - 746 
ผลประโยชนเมื่อเลิกจาง 63,174 (23,801) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 63,174 - 
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ในระหวางป 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยสองแหงมีโครงการยกเลิกการจางพนักงานกอนวันเกษียณ
ตามปกติ โดยบริษัทฯและบริษัทยอยไดกลับรายการสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน        
ท้ังจํานวนและบันทึกสํารองผลประโยชนเม่ือเลิกจางเปนคาใชจายทันที 

คาใชจายเก่ียวกับผลประโยชนเม่ือเลิกจางและผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรวมอยูในกําไร
หรือขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 แสดงไดดังนี้ 

                 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
ผลประโยชนเม่ือเลิกจาง 80,855 - 63,174 - 
ผลประโยชนระยะยาวของ
พนักงาน (21,165) 3,632 (21,595) 2,043 

รวม 59,690 3,632 41,579 2,043 

สมมติฐานท่ีสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 

 (รอยละตอป) (รอยละตอป) (รอยละตอป) (รอยละตอป) 
อัตราคิดลด 4.75 4.75 4.75 4.75 
อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต  5.00 5.00 5.00 5.00 
อัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวน     
 พนักงาน 0.00 - 22.92 0.00 - 22.92 0.00 - 22.92 0.00 - 22.92 

29. หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 

                 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
ภาษีสรรพสามิตคางจาย 5,275 79,317 5,275 79,317 
ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย 11,133 9,700   - - 
เงินรับลวงหนาจากลูกคา 20,750 19,412 5,746 4,605 
เงินคํ้าประกันการซ้ือสินคา - 16,866 - 16,866 
อ่ืน ๆ 9,446 7,898 6,717 5,828 

รวม 46,604 133,193 17,738 106,616 
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30. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหัก
ดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผล 

ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 1202 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของประเทศไทย บริษัทยอย
ตองจัดสรรทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนผลกําไรซ่ึงบริษัทยอยทํามาหาไดทุกคราวท่ี
จายเงินปนผลจนกวาทุนสํารองนั้นจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ      
บริษัทยอย สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปหักกับขาดทุนสะสมและไมสามารถนําไป
จายเงินปนผล 

31. สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 

 สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย คือสวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน อาคารโรงงาน เคร่ืองจักร 
และอุปกรณโรงงาน สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยดังกลาวจะทยอยตัดจําหนายโดยใชวิธี
เสนตรงตามอายุการใหประโยชนท่ีเหลืออยูของสินทรัพยนั้น และบันทึกโอนไปยังกําไรสะสม
โดยตรง  

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 
ยอดคงเหลือตนป 216,413 237,735 
หัก: ตัดจําหนายระหวางป (21,075) (21,322) 

ยอดคงเหลือปลายป 195,338 216,413 

 สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยดังกลาวไมสามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไมสามารถจาย
เปนเงินปนผล 

32. หุนทุนซ้ือคืน  

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2553 มีมติอนุมัติใหจําหนายหุนสามัญซ้ือคืน
จํานวน 46,706,900 หุน โดยวิธีเสนอขายตอประชาชนท่ัวไป (Public offering) ในราคา 2.55 บาทตอ
หุน ซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑการกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญซ้ือคืนท่ีไดรับอนุมัติโดยท่ีประชุม
วิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2553  
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ในเดือนกันยายน 2553 บริษัทฯไดจําหนายหุนทุนซ้ือคืนท้ังหมดจํานวน 46.71 ลานหุน ซ่ึงมีราคาทุน 
220.55 ลานบาท ในราคา 2.55 บาทตอหุน รวมเปนจํานวนเงิน 119.10 ลานบาท บริษัทฯไดบันทึก
ผลตางของราคาขายท่ีตํ่ากวาราคาทุนของหุนทุนซ้ือคืนจํานวนเงินประมาณ 101.45 ลานบาทและ
คาใชจายในการจําหนายหุนทุนซ้ือคืนจํานวนเงิน 5.51 ลานบาทไปหักจากบัญชีกําไรสะสมท่ียังไมได
จัดสรรและโอนกลับสํารองหุนทุนซ้ือคืนไปยังกําไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรร การจําหนายหุนทุนซ้ือ
คืนดังกลาวไดดําเนินการในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

33. รายไดจากการขาย 

 รายไดจากการขายสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 แสดงไดดังนี้ 

                  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

รายไดจากการขาย 24,329,516 20,043,072 19,385,729 16,286,140 
หัก: รายการขายคืนนํ้ามันตามสัญญา (117,850) (498,579) (117,850) (498,579) 

รายไดจากการขาย - สุทธิ 24,211,666 19,544,493 19,267,879 15,787,561 

 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาซ้ือขายน้ํามันเพื่อใชเปนปริมาณสํารองตามกฎหมายกับบริษัทผูคาน้ํามัน        
หลายแหงโดยมีเง่ือนไขวาบริษัทฯตองขายคืนน้ํามันดังกลาวใหแกบริษัทเหลานั้นเม่ือครบกําหนดตาม
อายุของสัญญา และบริษัทฯเปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับคาใชจายตางๆท่ีเกี่ยวของ เชน คาเบ้ียประกันภัย 
คาเชาถังเก็บน้ํามัน เปนตน บริษัทฯบันทึกรายการขายคืนน้ํามันดังกลาวเปนรายการหักจากรายไดจาก
การขายในงบกําไรขาดทุน 

34. รายไดอ่ืน 

                      (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
รายไดคาบริหารจัดการ - - 11,464 14,340 
เงินปนผลรับ - - - 46,500 
กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 18,696 11,861 18,549 11,514 
กําไรจากการรับรูมูลคาเงินลงทุนใน     
 บริษัทยอยเดิมดวยมูลคายุติธรรม     
 (หมายเหตุ 18.4) - - 14,431 - 
ดอกเบ้ียรับ 5,864 1,863 6,744 3,533 
รายไดอ่ืน 20,391 19,166 45,002 40,548 
รวม 44,951 32,890 96,190 116,435 
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35. คาใชจายตามลักษณะ 

รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

                     (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอ่ืน     

 ของพนักงาน 312,543 275,200 130,633 110,047 
ผลประโยชนเม่ือเลิกจางและ     
 ผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 59,690 3,632 41,579 2,043 
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 170,046 166,841 64,043 64,123 
วัตถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไป 17,065,575 11,827,941 15,498,032 10,903,888 
การเปล่ียนแปลงในสินคาสําเร็จรูป 91,891 (248,067) 14,589 (233,956) 
ตนทุนสินคาสําเร็จรูปซ้ือมาเพื่อขาย 5,032,104 7,011,169 2,818,706 4,528,450 

36. ภาษีเงินไดนิติบุคคล  

บริษัทฯไมมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 2553 เนื่องจากบริษัทฯมีผลขาดทุนทางภาษียกมาจาก
ปกอนมากกวากําไรสําหรับป 

37. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางป 

38. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการใน 3 สวนงานหลัก คือ (1) ธุรกิจผลิตและจําหนายน้ํามันเช้ือเพลิง
และผลิตภัณฑปโตรเคมี (2) ธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันไบโอดีเซล และ (3) ธุรกิจใหเชา
และบริการอสังหาริมทรัพย และดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศ ขอมูล
ทางการเงินจําแนกตามสวนงานของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
และ 2553 มีดังตอไปนี้ 
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(หนวย: ลานบาท) 
 ผลิตและจําหนาย         

น้ํามันเชื้อเพลิง 
ผลิตและจําหนาย

ผลิตภัณฑ 
 

ใหเชาและบริการ  การตัดรายการ  
 และผลิตภัณฑปโตรเคมี น้ํามันไบโอดีเซล อสังหาริมทรัพย การดําเนินงานอื่น ๆ บัญชีระหวางกัน งบการเงินรวม 
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
  (ปรับปรุงใหม)  (ปรับปรุงใหม)  (ปรับปรุงใหม)  (ปรับปรุงใหม)  (ปรับปรุงใหม)  (ปรับปรุงใหม) 
รายไดจากการขายและบริการจากภายนอก             
 ในประเทศ 17,253 15,805 2,029 635 55 43 126 107 - - 19,463 16,590 
 ตางประเทศ 4,913 3,100 31 21 - - - - - - 4,944 3,121 
รวมรายไดจากการขายและบริการจากภายนอก 22,166 18,905 2,060 656 55 43 126 107 - - 24,407 19,711 
รายไดจากการขายและบริการระหวางสวนงาน 9,161 9,019 485 377 2 3 245 220 (9,893) (9,619) - - 
รวมรายไดจากการขายและบริการทั้งสิ้น 31,327 27,924 2,545 1,033 57 46 371 327 (9,893) (9,619) 24,407 19,711 
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตามสวนงาน 297 118 (55) 39 (3) - 16 14 64 55 319 226 
รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:             
 ดอกเบี้ยรับ           6 2 
 รายไดอื่น           35 28 
 สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม           (5) (1) 
 คาใชจายทางการเงิน           (67) (54) 
 ภาษีเงินไดนิติบุคคล           (115) (9) 
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย          (2) 4 
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ            171 196 

 (หนวย: ลานบาท) 
 ผลิตและจําหนาย         

น้ํามันเชื้อเพลิง 
ผลิตและจําหนาย

ผลิตภัณฑ 
 

ใหเชาและบริการ  การตัดรายการ  
 และผลิตภัณฑปโตรเคมี น้ํามันไบโอดีเซล อสังหาริมทรัพย การดําเนินงานอื่น ๆ บัญชีระหวางกัน งบการเงินรวม 
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
สินคาคงเหลือ 1,035 1,258 26 128 - - 4 1 (1) (6) 1,064 1,381 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 695 766 475 513 - 381 154 113 (4) (17) 1,320 1,756 
สินทรัพยอื่น           1,683 1,227 
รวมสินทรัพย           4,067 4,364 
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 บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 11 

39. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 บริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานบริษัทฯและบริษัทยอยไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึน
ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานจายสมทบเขา
กองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 5 - 10 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพนี้บริหารโดยบริษัท
หลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) และจะจายใหแกพนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตาม
ระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ ในระหวางป 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินสมทบ
กองทุนเปนจํานวนเงิน 11 ลานบาท (2553: 11 ลานบาท) 

40. เงินปนผลจาย 

 เงินปนผลที่ประกาศจายในป 2554 และ 2553 ของบริษัทฯประกอบดวย 

เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน 

  (พันบาท) (บาท) 
เงินปนผลจายระหวางกาลจากการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ   
 ดําเนินงานต้ังแตวันที่ 1 มกราคม  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553    
 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553  42,378 0.08 

รวมเงินปนผลสําหรับป 2553  42,378 0.08 

เงินปนผลจายงวดสุดทายประกาศ ที่ประชุมสามัญประจําป   
 จากผลการดําเนินงานของป   ผูถือหุนวันที่ 7 เมษายน    
 2553  2554 21,195 0.04 

รวมเงินปนผลสําหรับป 2554  21,195 0.04 

41. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

41.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจายฝายทุน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันรายจายฝายทุนเกี่ยวกับการซ้ือ
เคร่ืองจักรและอุปกรณจํานวนเงิน 2 ลานบาท (2553: 6 ลานบาท) 

41.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการ 

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการท่ีเกี่ยวของกับการเชาท่ีดิน 
อาคาร คลังน้ํามัน สถานีบริการน้ํามัน รถยนตและอุปกรณ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต 1 ถึง 30 ป  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายในอนาคตท้ังส้ินภายใต
สัญญาขางตน ดังนี้ 
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   (หนวย: ลานบาท) 

 
จายชําระภายใน 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

ภายใน 1 ป 43 20 
1 ถึง 5 ป 72 5 
มากกวา 5 ป 140 9 

41.3 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาซ้ือขายระยะยาว / ขอพิพาททางการคา 

 ก) เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2538 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาซ้ือขายวัตถุดิบคอนเดนเสทเรสซิดิวกับบริษัท 
ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT) ซ่ึงวัตถุดิบดังกลาวผลิตโดยบริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกล่ัน 
จํากัด (มหาชน)โดยปริมาณการซ้ือขายและราคาเปนไปตามท่ีระบุไวในสัญญา สัญญาดังกลาวมี
ระยะเวลาชวงแรก (Primary period) 15 ป ซ่ึงจะส้ินสุดป 2555 โดยสามารถตออายุได และ
กําหนดใหบริษัทฯตองวางหนังสือคํ้าประกันธนาคารจํานวนหนึ่งเพื่อเปนหลักประกันการจาย
ชําระคาซ้ือสินคา บริษัทฯจะไดรับคืนหลักประกันดังกลาวเม่ือครบกําหนดอายุสัญญา 

  เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2552 PTT ไดสงจดหมายแจงขอยกเลิกสัญญาการซ้ือขายวัตถุดิบคอนเดน
เสทเรสซิดิวกับบริษัทฯ โดยจะขอยกเลิกสัญญาเม่ืออายุสัญญาครบ 15 ปแรก (Primary period)
ในป 2555 บริษัทฯ ไดรวมหารือกับ PTT เพื่อหาขอสรุปท่ียุติธรรมกับท้ังสองฝาย แตไม
สามารถหาขอสรุปไดเนื่องจากท้ัง 2 ฝายมีการตีความในสัญญาแตกตางกัน ท้ังนี้ บริษัทฯ และท่ี
ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เห็นวา สัญญาดังกลาวไมสามารถยกเลิกได เนื่องจากเปนสัญญา
ตางตอบแทนระยะยาว โดยในสัญญาระบุใหบริษัทฯ ตองสรางโรงกล่ันข้ึนมารองรับเพื่อแปร
รูปวัตถุดิบคอนเดนเสทเรสซิดิว ซ่ึงเปนสเปกวัตถุดิบท่ีรับมาจาก PTT เทานั้น และบังคับ    
บริษัทฯไมใหนําวัตถุดิบมาขายตอในสภาพเดิมท่ีรับมาได ดังนั้น ในสัญญาจึงมีการระบุวาเปน
สัญญาลักษณะ Evergreen Basis คือ ไมมีกําหนดเวลาส้ินสุด สัญญาจะตอโดยอัตโนมัติเม่ือครบ
กําหนด 15 ปแรก (Primary period) อีกท้ังการยกเลิกสัญญาจะกระทําไดเม่ือไดรับความยินยอม
จากท้ัง 2 ฝายหรือในกรณีท่ีฝายใดฝายหนึ่งทําผิดสัญญา ซ่ึงบริษัทฯ ไมเคยดําเนินการใดๆ ผิด
จากขอสัญญาท่ีกําหนดไว  บริษัทฯ จึงม่ันใจวาสัญญาดังกลาวไมสามารถยกเลิกได ในขณะที่
ทาง PTT เห็นตางออกไป ดังนั้น เพื่อรักษาสิทธิของผูถือหุนใหไดรับการรับรองและคุมครอง
ตามกฎหมาย  บริษัทฯ จึงไดใชกระบวนการยุติธรรมเปนผูตัดสินช้ีขาด โดยไดดําเนินการยื่นคํา
รองตออนุญาโตตุลาการในวันท่ี 3 ธันวาคม 2552 และเม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2553 บริษัทฯได
ยื่นฟองตอศาลแพงเรียกรองให PTT ปฏิบัติตามสัญญาดังกลาวตอไปโดยไมกําหนดระยะเวลา
ส้ินสุด ขณะน้ี  ขอพิพาททางการคาอยูภายใตกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และคดีฟองรองอยู
ภายใตกระบวนการพิจารณาคดีของศาลแพง ซ่ึงผลของขอพิพาทและคดีฟองรองยังไมสามารถ
ระบุไดและข้ึนอยูกับกระบวนการยุติธรรมในอนาคต  
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  เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2554 บริษัทฯไดรับแผนการสงวัตถุดิบลวงหนาจาก PTT ซ่ึงเปน
กระบวนการประสานงานระหวางกันตามปกติธุรกิจ พบวาแผนการสงวัตถุดิบนี้ระบุปริมาณ
การสงวัตถุดิบถึงเดือนมกราคม 2555 เทานั้น โดย PTT ไดหยุดสงวัตถุดิบต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 
2555 ซ่ึงทําใหบริษัทฯตองหยุดการผลิตเนื่องจากบริษัทฯยังไมสามารถจัดหาวัตถุดิบหลัก
ดังกลาวจากผูขายรายอ่ืน 

 ข)       ในเดือนพฤศจิกายน 2550 บริษัทยอยไดเขาทําสัญญาซ้ือขายไอน้ํากับบริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด 
(PTTUT) เพิ่มเติม โดยปริมาณการซ้ือขายและราคาเปนไปตามท่ีระบุไวในสัญญา สัญญา
ดังกลาวมีระยะเวลา 15 ปนับจากวันท่ีอุปกรณพรอมใชงานโดยกําหนดสงมอบไอน้ําภายใน
วันท่ี 1 ตุลาคม 2551 และสามารถตออายุไดอีก 5 ป  

  ตอมา เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2554 บริษัทยอยไดเขาทําบันทึกขอตกลงการวางทอไอน้ํากับ 
PTTUT เพิ่มเติม โดย PTTUT จะดําเนินการกอสรางช้ันวางทอยกระดับและสะพานรับทอเพื่อ
วางทอไอน้ําซ่ึงมีคากอสรางจํานวนเงิน 58 ลานบาท และ PTTUT จะชดเชยผลกระทบจากการ
ท่ีไมสามารถสงมอบไอน้ําตามสัญญาซ้ือขายไอน้ําเปนจํานวนเงิน 23 ลานบาท ซ่ึงถือเปนสวน
หนึ่งของคาชดเชยความลาชา โดยนําไปหักจากคากอสรางดังกลาว จากนั้นบริษัทยอยจะตอง
ชําระคืนคากอสรางและดอกเบ้ียแก PTTUT ทุกเดือนต้ังแตวันท่ี 1 ของเดือนท่ี 37 และจะชําระ
ใหแลวเสร็จ ภายในระยะเวลา 72 เดือนนับต้ังแตวันท่ีเร่ิมมีการสงมอบไอน้ําเชิงพาณิชย โดยคิด
ดอกเบ้ียในอัตรา MLR ของธนาคารแหงหนึ่ง 

41.4 การค้ําประกัน 

 ก) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 มีหนังสือคํ้าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและ         
บริษัทยอยเหลืออยูเปนจํานวนเงิน 49 ลานบาท (2553: 261 ลานบาท) ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับภาระ
ผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย ซ่ึงประกอบดวย 
หนังสือคํ้าประกันเพื่อคํ้าประกันการจายชําระเงินใหกับเจาหนี้จํานวนเงิน 40 ลานบาท และเพื่อ           
คํ้าประกันการใชไฟฟาและอ่ืนๆ จํานวนเงิน 9 ลานบาท 

 ข)  บริษัทฯคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือจากธนาคารของบริษัทยอยหลายแหงในวงเงินรวม 70 ลานบาท 
(2553: 82 ลานบาท)  

41.5 คดีฟองรอง  

 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดถูกฟองรองในคดีแพงเนื่องจากการผิดสัญญาซ้ือขายน้ํามันเปนจํานวนเงิน 
300,000 บาท โดยเม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2554 บริษัทยอยไดทําสัญญาประนีประนอมยอมความและ
ยินยอมชําระเงินจํานวน 200,000 บาท ซ่ึงบริษัทยอยไดบันทึกคาเสียหายดังกลาวไวในบัญชีแลว 
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42. เคร่ืองมือทางการเงิน 

42.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 
107 “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้ เจาหนี้ เงินใหกูยืมและเงินกูยืม เงินลงทุน บริษัทฯและบริษัทยอยมี
ความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดังนี้ 

 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา เงินใหกูยืม ลูกหนี้
อ่ืนและต๋ัวเงินรับ ฝายบริหารควบคุมความเส่ียงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการ
ควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปน
สาระสําคัญจากการใหสินเช่ือ นอกจากนี้  การใหสินเช่ือของบริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการกระจุก
ตัวเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยมีฐานของลูกคาท่ีหลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย จํานวนเงิน
สูงสุดท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสินเช่ือคือ มูลคาตามบัญชีของลูกหนี้การคา 
เงินใหกูยืม ลูกหนี้อ่ืนและต๋ัวเงินรับหักดวยคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตามท่ีแสดงอยูในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร  เงินให
กูยืม เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมท่ีมีดอกเบ้ีย อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการ
เงินสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเคียงกับ
อัตราตลาดในปจจุบัน ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียของบริษัทฯและบริษัทยอยจึงอยูในระดับตํ่า  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีสามารถแยกตามวันท่ี   
ครบกําหนด หรือวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม (หากวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม       
ถึงกอน) ไดดังนี้ 
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(หนวย: ลานบาท) 

 อัตราดอกเบ้ียคงที ่ อัตราดอกเบ้ีย    

 ภายใน มากกวา 1 มากกวา ปรับขึ้นลงตาม ไมมีอัตรา  อัตราดอกเบ้ีย 
 1 ป ถึง 5 ป 5 ป ราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ที่แทจริง 

  (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 406 - - 104 14 524 0.13 - 3.25 
เงินลงทุนชั่วคราว - - - - 90 90 - 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - - - - 621 621 - 
เงินใหกูยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียคางรับ        
 จากกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 3 - - - - 3 5.00 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน - - - 2 - 2 Prime rate 

บวก 3.00 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 98 - - - - 98 1.87 - 2.50 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีไม        
   เก่ียวของกัน 1 3 - - - 4 4.50 - 5.89 

 508 3 - 106 725 1,342  

หน้ีสินทางการเงิน        
เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 275 - - - - 275 6.25 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น  - - - - 1,596 1,596 - 
เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร - - - 140 - 140 ไมเกิน MLR 
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีไม        
   เก่ียวของกัน 13 - - - - 13 3.00 - 5.75 
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีไม        
   เก่ียวของกัน 24 - - - - 24 5.75 
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ี        
   เก่ียวของกัน 207 - - - - 207 5.75 
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 45 70 - - - 115 2.88 - 7.60 

 564 70 - 140 1,596 2,370  

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซ้ือหรือขาย
สินคา บริษัทฯและบริษัทยอยไดตกลงทําสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซ่ึงสวนใหญมีอายุ
สัญญาไมเกินหนึ่งปเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยทางการเงินท่ีเปนสกุลเงินตรา
ตางประเทศดังนี้ 

 สินทรัพย อัตราแลกเปล่ียน  
สกุลเงิน ทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 

 (พัน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 10,447 31.55 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังนี้ 

  อัตราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ   
สกุลเงิน จํานวนที่ขาย จํานวนที่ขาย วันครบกําหนดตามสัญญา 

 (พัน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 7,153 31.05 - 31.72 มกราคม  - มีนาคม 2555 

 ความเสี่ยงจากตลาด 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงจากราคาตลาดของน้ํามันท่ีมีการเคล่ือนไหวคอนขางมาก ฝาย
บริหารควบคุมความเส่ียงนี้โดยการควบคุมระยะเวลาการผลิตเพื่อใหชวงเวลาระหวางวันรับมอบ
วัตถุดิบและวันขายสินคาสําเร็จรูปเหลือนอยท่ีสุด นอกจากนั้น บริษัทฯอาจตกลงทําสัญญาซ้ือขาย
น้ํามันดิบและผลิตภัณฑน้ํามันลวงหนาเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯไมมีสัญญาซ้ือขายน้ํามันดิบและผลิตภัณฑน้ํามันลวงหนาคงเหลือ 

42.2 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของบริษัทและบริษัทยอยฯจัดอยูในประเภทระยะ
ส้ัน เงินใหกูยืมและเงินกูยืมมีอัตราดอกเบ้ียใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด บริษัทฯและบริษัทยอย
จึงประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงิน 

 มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยกันหรือจายชําระ
หนี้สินในขณะท่ีท้ังสองฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันได
อยางเปนอิสระในลักษณะท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมข้ึนอยูกับลักษณะของ
เคร่ืองมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดข้ึนโดยใชเกณฑการ
วัดมูลคาท่ีเหมาะสม  
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43. การบริหารจัดการทุน  

 วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของบริษัทฯคือการจัดใหมีซ่ึงโครงสรางทุนท่ีเหมาะสม
เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสรางมูลคาการถือหุนใหกับผูถือหุนโดย ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2554 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 1.61:1 (2553: 2.02:1) และเฉพาะ  
บริษัทฯมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 1.15:1 (2553: 1.50:1)) 

44. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 ก) ต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2555 ผูขายวัตถุดิบรายหลักของบริษัทฯไดหยุดสงวัตถุดิบใหแกบริษัทฯ 
ซ่ึงทําใหบริษัทฯตองหยุดการผลิตอยางไมมีกําหนดเวลาต้ังแตวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2555          
เปนตนไป 

 ข)  เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติเสนอขออนุมัติตอท่ี
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เพื่อจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานของป 2554 ใหแก
ผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.05 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 26 ลานบาท 

45. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเกี่ยวกับการจัดประเภทรายการใน
งบการเงินตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 และผลจากการนํามาตรฐานการบัญชี
ฉบับใหมและฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติตามท่ีกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 และขอ 5 
บริษัทฯไดจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปปจจุบัน 

46. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2555 

 


