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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ขอมูลบริษัทฯ 

 บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซ่ึงจัดต้ังและมีภูมิลําเนา
ในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจําหนายน้ํามันเช้ือเพลิงและผลิตภัณฑปโตรเคมี 
ท่ีอยูตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯซ่ึงเปนสํานักงานใหญต้ังอยูท่ีเลขท่ี 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร 3 
ช้ัน 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร สาขาซ่ึงเปนท่ีต้ังโรงงานต้ังอยูท่ี
เลขท่ี 7/3 ถนนปกรณสงเคราะหราษฎร ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง นอกจากนี้ 
บริษัทฯมีสาขาซ่ึงเปนคลังเก็บน้ํามัน 4 แหงในจังหวัดนครสวรรค นครราชสีมา ชลบุรีและระยอง 

 ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 คือ บริษัท เพทโทร-อิน
สตรูเมนท จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย โดยถือหุนในอัตรารอยละ 29.87 ของทุนท่ีออก
และชําระแลวของบริษัทฯ  

 เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2555 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ไดมีมติอนุมัติใหยกเลิกการจัดสรร
หุนเพิ่มทุนจํานวน 273 ลานหุน โดยการออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจากหุนสามัญของ
บริษัทฯ (TDR) และอนุมติจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังกลาวโดยวิธีการเสนอขายหุนแกบุคคลในวงจํากัด 

 เนื่องจากบริษัทฯไดรับผลกระทบจากการหยุดสงวัตถุดิบจากผูขายวัตถุดิบรายหลักในเดือนกุมภาพันธ 
2555 บริษัทฯไดทยอยเลิกจางพนักงานโดยจายคาชดเชยตามที่กฎหมายกําหนดและปรับลดโครงสราง
องคกรใหเล็กลงเพื่อประหยัดคาใชจาย นอกจากนี้ บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด ไดหยุดการผลิต 
เนื่องจากยังไมไดรับคําส่ังซ้ือจากลูกคาและอยูในสภาวะขาดสภาพคลองในการดําเนินธุรกิจ จึงได
ทยอยเลิกจางพนักงานโดยจายคาชดเชยตามท่ีกฎหมายกําหนด และบริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด 
(SCT) และบริษัทยอยอีก 6 บริษัทไดหยุดธุรกรรมการซ้ือขายและ SCT ไดเลิกจางพนักงานโดยจาย
คาชดเชยตามท่ีกฎหมายกําหนดดวยเชนกัน 

 ในเดือนมีนาคม 2555 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญารับจางบริหารจัดการกับบริษัทท่ีไมเกี่ยวของกัน
ในตางประเทศแหงหนึ่ง โดยบริษัทยอยใหบริการใหคําปรึกษาในดานระบบบัญชีและการเงิน ระบบ
สารสนเทศ ระบบบริหารงานบุคคล และระบบอ่ืนๆ มีกําหนดระยะเวลา 5 ป ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2560 
และใหคําปรึกษาดานโรงไฟฟามีกําหนดระยะเวลา 18 เดือน ส้ินสุดเดือนกันยายน 2556 โดยมีอัตรา
คาบริการเปนไปตามท่ีกําหนดในสัญญา 
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1.2 ขอสมมติฐานทางการบัญชี 

 ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 20.3 ก) บริษัทฯมีขอพิพาททางการคาและคดี
ฟองรองท่ีสําคัญกับผูขายวัตถุดิบรายหลักของบริษัทฯ ขณะน้ี ขอพิพาททางการคาดังกลาวอยูภายใต
กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ และคดีฟองรองอยูภายใตกระบวนการพิจารณาคดีของศาลแพง ผล
ของขอพิพาททางการคาและคดีฟองรองดังกลาวยังไมสามารถระบุไดและข้ึนอยูกับกระบวนการ
ยุติธรรมในอนาคต ตอมา ผูขายวัตถุดิบรายหลักของบริษัทฯไดหยุดสงวัตถุดิบใหแกบริษัทฯต้ังแต
เดือนกุมภาพันธ 2555 ซ่ึงทําใหบริษัทฯตองหยุดการผลิตเนื่องจากไมสามารถจัดหาวัตถุดิบหลัก
ดังกลาวจากผูขายรายอ่ืน อยางไรก็ตาม บริษัทฯอยูระหวางการแสวงหาแนวทางในการดําเนินธุรกิจอ่ืน 
สถานการณดังกลาวทําใหเกิดขอสงสัยอยางมากเกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินงานตอเนื่องของ
บริษัทฯ ทําใหบริษัทฯอาจไมสามารถขายหรือใชสินทรัพย รับและจายชําระหนี้สินไดตามปกติธุรกิจ 
อยางไรก็ตาม เหตุการณดังกลาวยังมีความไมแนนอนอยางมากข้ึนอยูกับผลของขอพิพาททางการคา 
คดีฟองรอง การหาแหลงวัตถุดิบใหม รวมถึงความเปนไปไดในการยายท่ีต้ังโรงงานใหใกลแหลง
วัตถุดิบใหมดังกลาว การจําหนายทรัพยสินและการหาธุรกิจใหม ดังนั้น งบการเงินของบริษัทฯยังคง
จัดทําข้ึนภายใตขอสมมติฐานการดําเนินงานตอเนื่องของกิจการโดยไมไดปรับปรุงมูลคาสินทรัพยใน
ราคาท่ีอาจขายได และไมไดปรับปรุงหนี้สินตามจํานวนเงินท่ีจะตองจายคืนและจัดประเภทบัญชีใหม 
ซ่ึงอาจมีความจําเปนหากบริษัทฯไมสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง 

1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงิน
ระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดแสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
สวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอคร้ังลาสุด 
ดังนั้น งบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ และสถานการณใหมๆ 
เพื่อไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน
ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

 งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย        
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 
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1.4 เกณฑในการจัดทํางบการเงนิรวม 

 งบการเงินรวมระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย และไดจัดทําข้ึนโดยใชหลักเกณทเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 โดยไมมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางเกี่ยวกับบริษัทยอยในระหวางงวดปจจุบัน 

1.5   นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

  งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใชในงบ
การเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

2. มาตรฐานการบัญชีใหมท่ีออกในระหวางงวดท่ียังไมมีผลบังคับใช 

 ในระหวางงวด สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 8 เร่ือง      
สวนงานดําเนินงาน ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี          
1 มกราคม 2556  

       ฝายบริหารของบริษัทฯเช่ือวามาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตองบการเงินเม่ือนํามาถือปฏิบัติ 

3. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 
31 มีนาคม 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 
ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     
อายุหน้ีคงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ     
คางชําระ     
   ไมเกิน 3 เดือน 92 77 - 270,422 
   3 - 6 เดือน 370 470 726 - 
รวมลูกหน้ีการคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 462 547 726 270,422 
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 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 
31 มีนาคม 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 
ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน     
อายุหน้ีคงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ     
คางชําระ 
   ไมเกิน 3 เดือน 102,943 589,452 30,038 383,864 
   3 - 6 เดือน 1,225 573 - - 
   6 - 12 เดือน 89 329 - - 
   มากกวา 12 เดือน 9,536 9,629 617 617 
รวม 113,793 599,983 30,655 384,481 
หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (8,669) (9,145) (617) (617) 
รวมลูกหน้ีการคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน, สุทธิ 105,124 590,838 30,038 383,864 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เก่ียวของกัน 6,325 2,287 6,244 11,407 
รายไดคางรับ 22,576 20,855 3,383 1,899 
อื่นๆ 10,820 10,066 3,675 3,910 
รวม 39,721 33,208 13,302 17,216 
หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (4,133) (4,060) (3,413) (3,413) 
รวมลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 35,588 29,148 9,889 13,803 
รวมลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 141,174 620,533 40,653 668,089 
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4. 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 อารพีซี แมเนจเมนท จํากัด   
   (เดิมช่ือ “บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด”) บริษัทยอยของ SCT 
บริษัท ทศทิศ โลจิสติกส จํากัด  
   (เดิมช่ือ “บริษัท เมโทร ปโตรเลียม จํากัด”) บริษัทยอยของ SCT 
บริษัท จตุจักร ออยล จํากัด บริษัทยอยของ SCT 
บริษัท เบญจปโตรเลียม จํากดั บริษัทยอยของ SCT 
บริษัท ไทยควอทซมายน่ิง จาํกัด  
   (เดิมช่ือ “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 และมี

กรรมการรวมกัน 
บริษัท แจสซ่ีครีเอช่ัน จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท บลูแพลนเน็ท ทราเวล 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 
บริษัท โกลบอลไลเซช่ัน อีโคโนมิค แอนด   
   โปรโมช่ัน เนทเวอรค จํากดั มีกรรมการรวมกัน 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันเหลานั้นซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือน 
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

สําหรับงวดสามเดือน 
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 2555 2554 2555 2554 

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย     
   (ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     
 ขายสินคา - - 222 2,467 
 รายไดคาบริหารจัดการ - - 2 3 
 ดอกเบี้ยรับ - - 2 - 
 รายไดอื่น - การใหบริการอ่ืน - - 1 8 
 ซื้อสินคา - - 2 181 
 คาบริการจาย - - 2 2 
 คาขนสงจาย - - 17 37 
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
 คาเชาที่ดิน  - 1 - - 
  ดอกเบี้ยจาย 1 4 1 4 

 นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันสามารถสรุป
ไดดังนี้ 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
ขายสินคา ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีสวนลดตามปริมาณคําส่ังซ้ือสําหรับ

ธุรกิจคาสงน้ํามัน 
 ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีสวนลดคาการตลาดในอัตราคงท่ี

สําหรับธุรกิจคาปลีกน้ํามัน 
 ราคาขายอิงตามราคาตลาดสําหรับธุรกิจขนสงน้ํามัน 
 ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีสวนลดตามสัญญาสําหรับธุรกิจ

ผลิตและจําหนายไบโอดีเซล 
รายไดคาบริหารจัดการ คํานวณตามเกณฑปริมาณสินคาท่ีจําหนายไดสําหรับธุรกิจคาสง

น้ํามัน 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 ตามสัญญาและตามตนทุนท่ีเกิดข้ึนจริงสําหรับธุรกิจคาปลีกน้ํามัน 

ธุรกิจขนสงน้ํามัน ธุรกิจผลิตและจําหนายไบโอดีเซล ธุรกิจใหเชา
และบริการอสังหาริมทรัพย และธุรกิจขายอุปกรณเคร่ืองมือสถานี
บริการน้ํามันและใหบริการซอมบํารุง 

ดอกเบ้ียรับ อัตรารอยละ 2.35 - 7.00 ตอป  
รายไดอ่ืน ราคาตามสัญญา 
 คาธรรมเนียมการค้ําประกันอัตรารอยละ 1 ตอป 
ซ้ือสินคา ราคาซ้ืออิงตามราคาตลาดโดยมีสวนลดตามปริมาณคําส่ังซ้ือสําหรับ

ธุรกิจคาสงน้ํามัน 
 ราคาซ้ืออิงตามราคาตลาดสําหรับธุรกิจผลิตและจําหนายไบโอดีเซล

และธุรกิจขายอุปกรณเคร่ืองมือสถานีบริการน้ํามันและใหบริการ
ซอมบํารุง 

คาบริการจาย ราคาตามสัญญา 
คาขนสงจาย ราคาตามสัญญา 
คาใชจายอ่ืน ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียจาย อัตรารอยละ 5.75 ตอป  

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 
มีรายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2555 

31 ธันวาคม 
2554 

31 มีนาคม 
2555 

31 ธันวาคม 
2554 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 
(หมายเหตุ 3) 

    

ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     
 บริษัทยอย - - 726 270,422 
 บริษัทรวม 17 18 - - 
 บริษัทที่เก่ียวของกัน (มีกรรมการรวมกัน) 75 60 - - 
 บุคคลที่เก่ียวของกัน (กรรมการบริษัทฯ) 370 469 - - 

รวมลูกหน้ีการคากิจการที่เก่ียวของกัน 462 547 726 270,422 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2555 

31 ธันวาคม 
2554 

31 มีนาคม 
2555 

31 ธันวาคม 
2554 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     
 บริษัทยอย - - 1,876 11,077 
 บริษัทรวม 575 494 368 287 
 บริษัทที่เก่ียวของกัน (มีกรรมการรวมกัน) 1,750 1,793 - 43 
 บุคคลที่เก่ียวของกัน (กรรมการบริษัทฯ) 4,000 - 4,000 - 

รวมลูกหน้ีอื่นกิจการที่เก่ียวของกัน 6,325 2,287 6,244 11,407 

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
   บริษัทยอย - - 338,488 15,000 
   บริษัทรวม 1,535 1,578 1,535 1,578 
รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน 1,535 1,578 340,023 16,578 
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     
เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     
   บริษัทยอย - - -          24,306 

รวมเจาหน้ีการคากิจการที่เก่ียวของกัน - - - 24,306 

เจาหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน   
   บริษัทยอย - - 1,186 16,698 

   บริษัทรวม 28              21 - - 

   บริษัทที่เก่ียวของกัน (มีกรรมการรวมกัน) 58 348                   14 308 

   บุคคลที่เก่ียวของกัน (กรรมการบริษัทฯ) 46 292 - 282 

รวมเจาหน้ีอื่นกิจการที่เก่ียวของกัน 132 661 1,200 17,288 

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
   บุคคลที่เก่ียวของกัน (กรรมการบริษัทฯ) 5,000 - - - 
รวมเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน 5,000 - - - 

เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวของกันท่ีถึง
กําหนดชําระภายในหน่ึงป 

  
  

   บริษัทที่เก่ียวของกัน (มีกรรมการรวมกัน) - 101,500 - 101,500 
   บุคคลที่เก่ียวของกัน (เก่ียวของกับ     
     กรรมการบริษัทฯ) - 105,500 - 105,500 
รวมเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวของกันที่     
 ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป - 207,000 - 207,000 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

เงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเก่ียวของกันและเงินกูยืมจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

ยอดคงคางของเงินใหกูยืมและเงินกูยืมระหวางบริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 
2555 และ 31 ธันวาคม 2554 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกูยืมและเงินกูยืมดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท)  

 งบการเงินรวม 

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

เงินใหกูยืมระยะสั้น ความสัมพันธ 2554 ระหวางงวด ระหวางงวด 2555 

Thai Good Petroleum Co., Ltd. บริษัทรวม 1,578 - (43) 1,535 

รวม  1,578 - (43) 1,535 

(หนวย: พันบาท)  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

เงินใหกูยืมระยะสั้น ความสัมพันธ 2554 ระหวางงวด ระหวางงวด 2555 

บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด บริษัทยอย 10,000 627,496 (321,008) 316,488 
บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด บริษัทยอย - 265,000 (265,000) - 
บริษัท จตุรทิศ จํากัด บริษัทยอย - 17,000 - 17,000 
บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด บริษัทยอย 5,000 - - 5,000 
Thai Good Petroleum Co., Ltd. บริษัทรวม 1,578 - (43) 1,535 

รวม  16,578 909,496 (586,051) 340,023 

(หนวย: พันบาท)  

 งบการเงินรวม 

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

เงินกูยืมระยะสั้น ความสัมพันธ 2554 ระหวางงวด ระหวางงวด 2555 

บุคคลท่ีเก่ียวของกัน กรรมการบริษัทฯ - 5,000 - 5,000 

รวม  - 5,000 - 5,000 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

เงินกูยืมระยะยาว ความสัมพันธ 2554 ระหวางงวด ระหวางงวด 2555 

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

รวม  207,000 - (207,000) - 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอยเปนต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีไมมีหลักประกันอายุ 
6 เดือน จํานวนเงินรวม 338 ลานบาท (31 ธันวาคม 2554: 15 ลานบาท) โดยมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ  
4.00 - 7.00  ตอป (31 ธันวาคม 2554: รอยละ 5.05 ตอป) 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทรวมแหงหนึ่งเปนเงินใหกูยืมท่ีไมมีหลักประกัน
อายุ 1 ป จํานวนเงิน 1.54 ลานบาท หรือ 0.05 ลานเหรียญสหรัฐฯ (31 ธันวาคม 2554: 1.58 ลานบาท
หรือ 0.05 ลานเหรียญสหรัฐฯ) โดยคิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ันตํ่าสําหรับลูกคาช้ันดี (Prime 
rate) บวกรอยละ 3 ตอป มีกําหนดชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบ้ียท้ังหมดภายในเดือนพฤศจิกายน 2554 
ในเดือนมกราคม 2555 บริษัทฯไดรับหนังสือขอขยายระยะเวลาชําระคืนเงินกูเปนเดือนธันวาคม 2555 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันเปนเงินกูยืมท่ีไมมีหลักประกันอายุ  
1 ป รวมจํานวนเงิน 5 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 5.75 ตอป (31 ธันวาคม 2554: ไมมี) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันเปนเงินกูยืมท่ีไมมีหลักประกัน
อายุ  2 ป รวมจํานวนเงิน 207 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 5.75 ตอป ชําระดอกเบ้ียเปนราย
สามเดือนและมีกําหนดชําระคืนเงินตนท้ังหมดภายในเดือนกันยายน 2555 ในเดือนกุมภาพันธ 2555 
บริษัทฯไดชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวดังกลาวท้ังจํานวนแลว 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ในระหวางงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจาย
ผลประโยชนพนักงานท่ีใหแกกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้ 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
ผลประโยชนระยะส้ัน 14,815 47,130 11,103 36,516 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน - 533 - 392 
รวม 14,815 47,663 11,103 36,908 

5. สินคาคงเหลือ 

 สินคาคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 ไดรวมน้ํามันสํารองตามขอบังคับของกระทรวงพาณิชย
จํานวนเงิน 5 ลานบาท (31 ธันวาคม 2554: 707 ลานบาท)  

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีการปรับลดราคาทุนของสินคาคงเหลือใหเปนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 สรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 537 - 
บวก: ปรับลดราคาทุนของสินคาคงเหลือใหเปน   
   มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ 1,657 1,642 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 2,194 1,642 

6. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกัน 

 ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจําซ่ึงบริษัทฯและบริษัทยอยไดนําไปคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือจาก
ธนาคารและเปนหลักประกันตอศาลในคดีฟองรอง 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

7. เงินลงทุนในบริษัทรวม  

7.1 รายละเอียดของบริษัทรวม 
(หนวย: พันบาท) 

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดต้ังขึ้น 
ในประเทศ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลคาตามบัญชี 
ตามวิธีสวนไดเสีย 

มูลคาตามบัญชี 
ตามวิธีราคาทุน 

   31 มีนาคม  31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  
   2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

   รอยละ รอยละ       
Thai Good Petroleum  จําหนาย ฮองกง         
 Co., Ltd.  น้ํามันหลอล่ืน  31.67 31.67 3,175 3,175 - - 3,175 3,175 
บริษัท เพียวสัมมากร  ใหเชาและบริการ ไทย       
 ดีเวลลอปเมนท จํากัด  อสังหาริมทรัพย  44.13 44.13 129,181 129,181 124,581 125,650 129,181 129,181 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม       124,581 125,650 132,356 132,356 

7.2 สวนแบงขาดทุนและเงินปนผลรับ 

 ในระหวางงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯรับรูสวนแบงขาดทุนจากการ
ลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมและรับรูเงินปนผลรับจากบริษัทรวมดังกลาวในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุน เงินปนผลที่บริษัทฯ 
 ในบริษัทรวมสําหรับงวด รับระหวางงวด 

บริษัท สามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม สามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
 2555 2554 2555 2554 
Thai Good Petroleum Co., Ltd. - (511) - - 
บริษัท เพียวสัมมากร      
   ดีเวลลอปเมนท จํากัด (1,069) - - - 
รวม (1,069) (511) - - 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

7.3 ขอมูลทางการเงินของบริษัทรวม 

 ขอมูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูในงบการเงินของบริษัทรวมโดยสรุปมีดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

บริษัท 
ทุนเรียกชําระ 

ณ วันที่ 
สินทรัพยรวม 

ณ วันที่ 
หนี้สินรวม 
ณ วันที่ 

 
รายไดรวม 

 
ขาดทุน 

 31 
มีนาคม 

31 
ธันวาคม  

31 
มีนาคม 

31 
ธันวาคม  

31 
มีนาคม 

31 
ธันวาคม  

สําหรับงวดสามเดือน                     
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

Thai Good Petroleum 
Co., Ltd. 10,026 10,026 7,634 7,210 13,543 11,742 3,255 2,098 (1,492) (1,615) 

บริษัท เพียวสัมมากร    
 ดีเวลลอปเมนท จํากัด 260,000 260,000 556,136 504,296 362,144 307,772 20,700 - (2,422) - 

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

7.4 เงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีขาดทุนเกินทุน 

 บริษัทฯไดรับรูสวนแบงผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจนมูลคาตามบัญชีตามวิธีสวนไดเสีย
เทากับศูนย บริษัทฯไดหยุดรับรูสวนแบงผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเนื่องจากบริษัทฯไมได
มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือทางพฤตินัยท่ีตองจายเงินเพื่อชําระภาระผูกพันของบริษัทรวมดังกลาว 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 สวนแบงผลขาดทุนท่ีหยุดรับรู 

บริษัท 

สวนแบงผลขาดทุน          
ในระหวางงวด 
สามเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 31 มีนาคม 2555 
สวนแบงผลขาดทุนสะสม 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 

Thai Good Petroleum Co., Ltd. (473) (1,710) 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

8. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
(หนวย: พันบาท) 

บริษัท ทุนชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปนผลที่บริษัทฯ
รับระหวางงวดสาม
เดือนสิ้นสุดวันที่ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

   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 36 ลานบาท 100 100 36,000 36,000 - - 
บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด 20 ลานบาท 20 ลานบาท 78 78 15,856 15,856 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย     431,849 431,849 - - 

 บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีภาระผูกพันจากสวนของเงินลงทุนท่ียังไม
เรียกชําระจาก บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด จํานวนเงิน 40 ลานบาท 

9. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
2555 สรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที ่1 มกราคม 2555 1,319,883 601,975 
ซ้ือเพ่ิมระหวางงวด - ราคาทุน 6,303 1,186 
จําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่จําหนาย (54) (18) 
คาเส่ือมราคาสําหรับงวด (44,009) (15,441) 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 1,282,123 587,702 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดมาภายใตสัญญา
เชาการเงินโดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 103 ลานบาท (31 ธันวาคม 2554: 136 ลานบาท) 
และในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวนเงิน 3 ลานบาท (31 ธันวาคม 2554: 6 ลานบาท)  
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัดไดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางและจํานําเครื่องจักรซ่ึงมีมูลคาสุทธิ
ตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 เปนจํานวนเงิน 391 ลานบาท เพื่อคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีไดรับ
จากธนาคารพาณิชย (31 มีนาคม 2555: ไมมีเนื่องจากบริษัทยอยชําระคืนเงินกูยืมท้ังจํานวนแลวและ  
ไถถอนหลักประกันท้ังหมด)  

10. เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินกูยืมระยะส้ันที่ยัง
ไมไดเบิกใชคงเหลือเปนจํานวนเงิน 168 ลานบาท (31 ธันวาคม 2554: 1,334 ลานบาท) และงบการเงิน
เฉพาะกิจการจํานวนเงิน 90 ลานบาท (31 ธันวาคม 2554: 1,183 ลานบาท) 

11. เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 

ในเดือนกุมภาพันธ 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยไดชําระคืนเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีไมเกี่ยวของ
กันจํานวนเงิน 11 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1 ลานบาท) 

12. เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร 

 ในเดือนกุมภาพันธ 2555 บริษัทยอยไดชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารท้ังจํานวนแลว  

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีวงเงินกูยืมระยะยาวตาม
สัญญาเงินกูท่ียังไมไดเบิกใชคงเหลือ  

13. เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 

 ในเดือนกุมภาพันธ 2555 บริษัทฯไดชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีไมเกี่ยวของกันท้ังจํานวน
แลว 

14. สํารองผลประโยชนเม่ือเลิกจางและสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ผลประโยชน  ผลประโยชน 
 ผลประโยชน ระยะยาว ผลประโยชน ระยะยาว 

 เม่ือเลิกจาง ของพนักงาน เม่ือเลิกจาง ของพนักงาน 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 80,855 2,717 63,174 - 
ตนทุนบริการในปจจุบัน - 208 - - 
ตนทุนดอกเบ้ีย - 62 - - 
ผลประโยชนท่ีจายในระหวางงวด (65,074) - (51,460) - 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 15,781 2,987 11,714 - 



 

 16

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

15.  เงินปนผลจาย 

 เงินปนผลท่ีประกาศจายในระหวางงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 ของบริษัทฯ
ประกอบดวย 

เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน 

  (พันบาท) (บาท) 
เงินปนผลประจําป 2554 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่   
  30 มีนาคม 2555 26,493 0.05 

16.  รายไดอ่ืน 

                 (หนวย: พันบาท) 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
รายไดคาบริหารจัดการ 246 - 2,733 3,068 
กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 3,417 1,309 3,416 1,239 
ดอกเบ้ียรับ 5,358 650 7,409 981 
รายไดอ่ืน 6,605 5,985 4,544 10,513 
รวม 15,626 7,944 18,102 15,801 

17. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 ภาษีเงินไดนิติบุคคลระหวางกาลคํานวณข้ึนโดยการคูณกําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับงวดดวย
อัตราภาษีเฉล่ียท้ังปท่ีประมาณไว 

18. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไม
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางงวด 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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19. ขอมูลทางการเงินจําแนกสวนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการใน 3 สวนงานหลัก คือ (1) ธุรกิจผลิตและจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑปโตรเคมี (2) ธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ
น้ํามันไบโอดีเซลและ (3) ธุรกิจใหเชาและบริการอสังหาริมทรัพย และดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศ ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
ของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 มีดังตอไปนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
 ผลิตและจําหนายน้าํมันเชื้อเพลิง ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ ใหเชาและบริการ  การตัดรายการ  
 และผลิตภัณฑปโตรเคม ี น้ํามันไบโอดีเซล อสังหาริมทรัพย การดําเนินงานอื่น ๆ บัญชีระหวางกัน งบการเงินรวม 
 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
รายไดจากการขายและบริการจากภายนอก             
 ในประเทศ 1,722 4,560 32 579 - 23 31 27 - - 1,785 5,189 
 ตางประเทศ 1,935 1,323 - 13 - - - - - - 1,935 1,336 
รวมรายไดจากการขายและบริการจากภายนอก 3,657 5,883 32 592 - 23 31 27 - - 3,720 6,525 
รายไดจากการขายและบริการระหวางสวนงาน 286 2,559 (1) 104 - 1 34 66 (319) (2,730) - - 

รวมรายไดจากการขายและบริการทั้งสิ้น 3,943 8,442 31 696 - 24 65 93 (319) (2,730) 3,720 6,525 

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนนิงานตามสวนงาน - 217 (17) (28) - 3 (9) 4 9 22 (17) 218 
รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:             
 รายไดอื่น           15 7 
 สวนแบงขาดทุนจากเงนิลงทุนในบริษัทรวม           (1) (1) 
 คาใชจายทางการเงิน           (9) (17) 
 ภาษีเงินไดนิติบุคคล           - (61) 
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย          1 (1) 

กําไร (ขาดทุน) สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ          (11) 145 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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 (หนวย: ลานบาท) 
 ผลิตและจําหนาย         

น้ํามันเชื้อเพลิง 
ผลิตและจําหนาย

ผลิตภัณฑ ใหเชาและบริการ  การตัดรายการ  
 และผลิตภัณฑปโตรเคมี น้ํามันไบโอดีเซล อสังหาริมทรัพย การดําเนินงานอื่น ๆ บัญชีระหวางกัน งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
สินคาคงเหลือ 87 1,035 2 26 - - 4 4 - (1) 93 1,064 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 677 695 465 475 - - 143 154 (3) (4) 1,282 1,320 
สินทรัพยอื่น           2,159 1,683 
รวมสินทรัพย           3,534 4,067 

 บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4
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20. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

20.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจายฝายทุน 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระผูกพันรายจายฝายทุนเกี่ยวกับการกอสรางสถานี
บริการน้ํามันจํานวนเงิน 4 ลานบาท (31 ธันวาคม 2554: 2 ลานบาท) 

20.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการ 

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการที่เกี่ยวของกับการเชาท่ีดิน 
อาคาร คลังน้ํามัน สถานีบริการน้ํามัน รถยนตและอุปกรณ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต 1 ถึง 30 ป  

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายในอนาคตท้ังส้ินภายใต
สัญญาขางตน ดังนี้ 

  (หนวย: ลานบาท) 

จายชําระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ภายใน 1 ป 27 10 
   มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 69 4 
   มากกวา 5 ป 136 8 

20.3 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาซ้ือขายระยะยาว / ขอพิพาททางการคา 

 ก) เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2538 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาซ้ือขายวัตถุดิบคอนเดนเสทเรสซิดิวกับบริษัท 
ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT) ซ่ึงวัตถุดิบดังกลาวผลิตโดยบริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกล่ัน 
จํากัด (มหาชน) (PTTAR)โดยปริมาณการซ้ือขายและราคาเปนไปตามท่ีระบุไวในสัญญา สัญญา
ดังกลาวมีลักษณะเปน Evergreen Basis คือไมมีกําหนดเวลาส้ินสุด โดยมีระยะเวลาชวงแรก 
(Primary period) 15 ป ซ่ึงชวงแรกครบกําหนดในป 2555 และสัญญาจะตอเนื่องไปยังชวงท่ี 2 
ในลักษณะของ Evergreen Basis โดยอัตโนมัติ และกําหนดใหบริษัทฯตองวางหนังสือ             
คํ้าประกันธนาคารจํานวนหน่ึงเพื่อเปนหลักประกันการจายชําระคาซ้ือสินคา บริษัทฯ จะไดรับ
คืนหลักประกันดังกลาวเม่ือครบกําหนดอายุสัญญา 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2552 PTT ไดสงจดหมายแจงขอยกเลิกสัญญาการซ้ือขายวัตถุดิบคอนเดน
เสทเรสซิดิวกับบริษัทฯ โดยจะขอยกเลิกสัญญาเม่ืออายุสัญญาครบ 15 ปแรก (Primary period)
ในป 2555 ท้ังท่ีบริษัทฯไมไดประพฤติผิดสัญญา และการเลิกสัญญาเปนการขัดกับเจตนารมณ
ของการทําสัญญา  ท้ังนี้ บริษัทฯ และท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เห็นวา สัญญาดังกลาวไม
สามารถยกเลิกได เนื่องจากเปนสัญญาตางตอบแทนระยะยาว โดยในสัญญาระบุใหบริษัทฯตอง
เปนผูลงทุนกอสรางโรงกล่ันข้ึนมารองรับเพื่อแปรรูปวัตถุดิบคอนเดนเสทเรสซิดิว ซ่ึงเปนสเปก
วัตถุดิบท่ีรับมาจาก PTT เทานั้น และสัญญาบังคับบริษัทฯไมใหนําวัตถุดิบไปขายตอในสภาพ
เดิมท่ีรับมาอีกดวย ดังนั้น ในสัญญาจึงมีการระบุวาเปนสัญญาลักษณะ Evergreen Basis คือ ไม
มีกําหนดเวลาส้ินสุด สัญญาจะมีผลบังคับตอไปโดยอัตโนมัติเม่ือครบกําหนด 15 ปแรก 
(Primary period) อีกท้ังการยกเลิกสัญญาจะกระทําไดก็ตอเม่ือไดรับความยินยอมจากคูสัญญา
ท้ัง 2 ฝายหรือในกรณีท่ีฝายใดฝายหนึ่งทําผิดสัญญา ซ่ึงบริษัทฯไมเคยดําเนินการใดๆ ผิดจากขอ
สัญญาท่ีกําหนดไว  บริษัทฯจึงม่ันใจวาสัญญาดังกลาวไมสามารถยกเลิกได ในขณะท่ีทาง PTT 
เห็นตางออกไป บริษัทฯไดรวมหารือกับ PTT เพื่อหาขอสรุปท่ียุติธรรมกับท้ังสองฝายแตไม
สามารถหาขอยุติรวมกันได ดังนั้น เพื่อรักษาสิทธิของผูถือหุนใหไดรับการรับรองและคุมครอง
ตามกฎหมาย บริษัทฯ จึงไดใชกระบวนการยุติธรรมเปนผูตัดสินช้ีขาด โดยไดดําเนินการยื่นคํา
รองตออนุญาโตตุลาการในวันท่ี 3 ธันวาคม 2552 และเม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2553 บริษัทฯได
ยื่นฟองตอศาลแพงเรียกรองให PTT และ PTTAR รวมกันปฏิบัติตามสัญญาดังกลาวตอไปโดย
ไมกําหนดระยะเวลาส้ินสุด หากการบังคับให PTT และ PTTAR ปฏิบัติตามสัญญาดังกลาวเปน
การพนวิสัย ไมอาจกระทําได ไมวาดวยเหตุประการใด ให PTT และ PTTAR รวมกันรับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทนแกบริษัทฯ เปนเงินรวมท้ังส้ิน 13,805,648,806.91 บาท ขณะน้ี          
ขอพิพาททางการคาอยูภายใตกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และคดีฟองรองอยูภายใต
กระบวนการพิจารณาคดีของศาลแพง ซ่ึงผลของขอพิพาทและคดีฟองรองยังไมสามารถระบุได
และข้ึนอยูกับกระบวนการยุติธรรมในอนาคต  

  เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2554 บริษัทฯไดรับแผนการสงวัตถุดิบลวงหนาจาก PTT ซ่ึงเปน
กระบวนการประสานงานระหวางกันตามปกติธุรกิจ พบวาแผนการสงวัตถุดิบนี้ระบุปริมาณ
การสงวัตถุดิบถึงเดือนมกราคม 2555 เทานั้น โดย PTT ไดหยุดสงวัตถุดิบต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 
2555 ซ่ึงทําใหบริษัทฯตองหยุดการผลิตเนื่องจากบริษัทฯไมมีวัตถุดิบหลักจาก PTT  
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  ตามท่ีบริษัทฯมีขอพิพาทกับ PTT ดังกลาวขางตน เปนเหตุใหบริษัทฯตองใชสิทธิเรียกรอง
คาเสียหายตออนุญาโตตุลาการ (ขอพิพาทหมายเลขดําท่ี 114/2552) และตอศาลแพง (คดี
หมายเลขดําท่ี 3162/2553) เปนจํานวนเงินไมนอยกวา 13,000 ลานบาท และเนื่องจากบริษัทฯ มี
ขอตอสูในอันท่ีจะไมตองชําระหนี้ตอ PTT บริษัทฯจึงใชสิทธิในการยึดหนวงคาวัตถุดิบคอน
เดนเสทเรสซิดิวงวดสุดทายจํานวนเงิน 1,518 ลานบาท (สุทธิจากหนังสือคํ้าประกันท่ีออกโดย
ธนาคาร) ไวเปนสวนหนึ่งของคาเสียหายท่ีเรียกรองกับ PTT 

 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 

20.4 การค้ําประกัน 

 ก) ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 มีหนังสือคํ้าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและบริษัทยอย
เหลืออยูเปนจํานวนเงิน 299 ลานบาท (31 ธันวาคม 2554: 49 ลานบาท) ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับภาระ
ผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย ซ่ึงประกอบดวย 
หนังสือคํ้าประกันเพื่อคํ้าประกันการจายชําระเงินใหแกเจาหนี้จํานวนเงิน 290 ลานบาท และ
เพื่อคํ้าประกันการใชไฟฟาและอ่ืนๆ จํานวนเงิน 9 ลานบาท 

 ข)  บริษัทฯคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือจากธนาคารของบริษัทยอยหลายแหงในวงเงินรวม 70 ลานบาท 
(31 ธันวาคม 2554: 70 ลานบาท)  
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21.  เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 ก) เนื่องจากบริษัทฯไดรับผลกระทบจากการหยุดสงวัตถุดิบในเดือนกุมภาพันธ 2555 ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯเม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2555 มีมติอนุมัติดังนี้  

1) อนุมัติปรับโครงสรางการถือหุนสามัญของบริษัทในเครือท่ีบริษัท เอสซีที ปโตรเลียม 
จํากัด (บริษัทยอยท่ีบริษัทฯถือหุนอยูในอัตรารอยละ 100) ถือหุนจํานวน 7 บริษัท เปนถือ
หุนโดยบริษัทฯโดยตรงในอัตรารอยละ 100 โดยซ้ือในราคามูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 
31 มีนาคม 2555 

2) อนุมัติขายเงินลงทุนในบริษัท อารพีซี แมเนจเมนท จํากัด (RPCM) ซ่ึงเปนบริษัทยอยท่ี
บริษัทฯถือหุนอยูในอัตรารอยละ 100 และมีทุนจดทะเบียนจํานวนเงิน 500,000 บาท (หุน
สามัญจํานวน 5,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท) ใหแกบริษัท โขงเจริญขนสง 
จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทท่ีไมเกี่ยวของกัน จํานวน 1,500 หุน คิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 
30 ในราคาหุนละ 116 บาทหรือรวมเปนจํานวนเงิน 174,000 บาท ราคาดังกลาวเปนราคา
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 สัดสวนการถือหุนของบริษัทฯใน RPCM 
จะลดลงจากเดิมรอยละ 100 เปนรอยละ 70 

3) อนุมัติซ้ือหุนสามัญท้ังหมดของบริษัท โกลบอลไลเซช่ัน อีโคโนมิค แอนด โปรโมช่ัน 
เนทเวอรค จํากัด (GEPN) GEPN เปนบริษัทซ่ึงจัดต้ังข้ึนในประเทศฮองกง เพื่อประกอบ
กิจการจําหนายน้ํามันเช้ือเพลิงและผลิตภัณฑปโตรเคมีและการลงทุนตางๆ GEPN มีทุน
จดทะเบียนจํานวนเงิน 10,000 เหรียญฮองกง (หุนสามัญจํานวน 10,000 หุน มูลคาท่ีตราไว
หุนละ 1 เหรียญฮองกง) โดยซ้ือในราคาหุนละ 3 เหรียญฮองกงหรือรวมเปนจํานวนเงิน 
30,000 เหรียญฮองกง หลังจากซ้ือหุนแลว GEPN จะเปล่ียนช่ือเปน RPC Global Co., Ltd.  

 ข) เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติเสนอขออนุมัติตอท่ี
ประชุมวิสามัญผูถือหุน เพื่อจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.94 บาท 
คิดเปนจํานวนเงิน 498 ลานบาท 

22.  การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 
2555 

 


