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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 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 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 คือ บริษัท เพทโทร-
อินสตรูเมนท จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย โดยถือหุนในอัตรารอยละ 29.87 ของทุนท่ี
ออกและชําระแลวของบริษัทฯ  

 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
ทยอยเลิกจางพนักงานโดยจายคาชดเชยตามที่กฎหมายกําหนด และบริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด (JTC) 
บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด (SCT) และบริษัทยอยอีก 6 บริษัทไดหยุดธุรกรรมการใหบริการและ
การซ้ือขายและ JTC และ SCT ไดเลิกจางพนักงานโดยจายคาชดเชยตามท่ีกฎหมายกําหนดดวยเชนกัน 

 ในเดือนมีนาคม 2555 บริษัทยอยแหงหนึ่ง (บริษัท อารพีซี แมเนจเมนท จํากัด) ไดทําสัญญารับจาง
บริหารจัดการกับบริษัทท่ีไมเกี่ยวของกันในตางประเทศแหงหนึ่ง โดยบริษัทยอยใหบริการให
คําปรึกษาในดานระบบบัญชีและการเงิน ระบบสารสนเทศ ระบบบริหารงานบุคคล และระบบอ่ืนๆ มี
กําหนดระยะเวลา 5 ป ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2560 และใหคําปรึกษาดานโรงไฟฟามีกําหนดระยะเวลา   
18 เดือน ส้ินสุดเดือนกันยายน 2556 โดยมีอัตราคาบริการเปนไปตามท่ีกําหนดในสัญญา 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

1.2 ขอสมมติฐานทางการบัญชี 

 ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 20.5 ก) บริษัทฯมีขอพิพาททางการคาและคดี
ฟองรองท่ีสําคัญกับผูขายวัตถุดิบรายหลักของบริษัทฯ ขณะน้ี ขอพิพาททางการคาดังกลาวอยูภายใต
กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ และคดีฟองรองอยูภายใตกระบวนการพิจารณาคดีของศาลแพง ผล
ของขอพิพาททางการคาและคดีฟองรองดังกลาวยังไมสามารถระบุไดและข้ึนอยูกับกระบวนการ
ยุติธรรมในอนาคต เนื่องจากผูขายวัตถุดิบรายหลักของบริษัทฯไดหยุดสงวัตถุดิบใหแกบริษัทฯต้ังแต
เดือนกุมภาพันธ 2555 ซ่ึงทําใหบริษัทฯตองหยุดการผลิตเพราะไมสามารถจัดหาวัตถุดิบหลักดังกลาว
จากผูขายรายอ่ืน 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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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

1.4 เกณฑในการจัดทํางบการเงนิรวม 

 งบการเงินรวมระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย และไดจัดทําข้ึนโดยใชหลักเกณทเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 โดยมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางของบริษัทยอยในระหวางงวดปจจุบันตามมติ
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2555 ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 ก) ในเดือนเมษายน 2555 บริษัทฯไดปรับโครงสรางการถือหุนสามัญของบริษัทในเครือท่ีบริษัท 
เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด (บริษัทยอยท่ีบริษัทฯถือหุนอยูในอัตรารอยละ 100) ถือหุนจํานวน 7 
บริษัท เปนถือหุนโดยบริษัทฯโดยตรงในอัตรารอยละ 100 โดยซ้ือในราคามูลคาสุทธิตามบัญชี 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 คิดเปนจํานวนเงินรวม 34 ลานบาท การปรับโครงสรางดังกลาวถือเปน
การรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 

 ข) ในเดือนพฤษภาคม 2555 บริษัทฯไดเขาซ้ือหุนสามัญท้ังหมดของ RPC Global Co., Ltd. (เดิมช่ือ 
"บริษัท โกลบอลไลเซช่ัน อีโคโนมิค แอนด โปรโมช่ัน เนทเวอรค จํากัด") (RPCG) RPCG เปน
บริษัทซ่ึงจัดต้ังข้ึนในประเทศฮองกง เพื่อประกอบกิจการจําหนายน้ํามันเช้ือเพลิงและ
ผลิตภัณฑปโตรเคมีและการลงทุนตางๆ RPCG มีทุนจดทะเบียนจํานวนเงิน 10,000 เหรียญ
ฮองกง (หุนสามัญจํานวน 10,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 เหรียญฮองกง) โดยซ้ือในราคา      
หุนละ 3 เหรียญฮองกง รวมเปนจํานวนเงิน 30,000 เหรียญฮองกง หรือคิดเปนราคาทุนจํานวน
เงิน 123,939 บาท 

1.5   นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

  งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใชในงบ
การเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

2. มาตรฐานการบัญชีใหมท่ีออกในระหวางงวดท่ียังไมมีผลบังคับใช 

 ในระหวางงวด สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 8 เร่ือง      
สวนงานดําเนินงาน ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี          
1 มกราคม 2556  

       ฝายบริหารของบริษัทฯเช่ือวามาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตองบการเงินเม่ือนํามาถือปฏิบัติ 
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3. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 
30 มิถุนายน 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 
ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     
อายุหน้ีคงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ     
คางชําระ     
   ไมเกิน 3 เดือน 84 77 - 270,422 
   3 - 6 เดือน - 470 - - 
รวมลูกหน้ีการคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 84 547 - 270,422 
ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน     
อายุหน้ีคงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ     
คางชําระ 
   ไมเกิน 3 เดือน 78,833 589,452 - 383,864 
   3 - 6 เดือน 1,433 573 - - 
   6 - 12 เดือน 1,243 329 - - 
   มากกวา 12 เดือน 9,220 9,629 617 617 
รวม 90,729 599,983 617 384,481 
หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (9,466) (9,145) (617) (617) 
รวมลูกหน้ีการคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน, สุทธิ 81,263 590,838 - 383,864 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เก่ียวของกัน 5,923 2,287 12,124 11,407 
รายไดคางรับ 24,059 20,855 3,211 1,899 
อื่นๆ 12,524 10,066 4,398 3,910 
รวม 42,506 33,208 19,733 17,216 
หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (4,133) (4,060) (3,413) (3,413) 
รวมลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 38,373 29,148 16,320 13,803 
รวมลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 119,720 620,533 16,320 668,089 
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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  บริษัทยอย 
บริษัท เพียวอินเตอรเทรด จาํกัด  บริษัทยอย 
บริษัท อารพีซี แมเนจเมนท จํากัด   
   (เดิมช่ือ “บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด”) บริษัทยอย 
บริษัท ทศทิศ โลจิสติกส จํากัด  
   (เดิมช่ือ “บริษัท เมโทร ปโตรเลียม จํากัด”) บริษัทยอย 
บริษัท จตุจักร ออยล จํากัด บริษัทยอย 
บริษัท เพียวซิลิกา มายน่ิง จาํกัด  
   (เดิมช่ือ “บริษัท เบญจปโตรเลียม จํากัด”) บริษัทยอย 
บริษัท ไทยควอทซมายน่ิง จาํกัด  
   (เดิมช่ือ “บริษัท บูรพารุงโรจน ปโตรเลียม จํากัด”) บริษัทยอย 
บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด บริษัทยอย 
RPC Global Co., Ltd.  
   (เดิมช่ือ “บริษัท โกลบอลไลเซช่ัน อีโคโนมิค แอนด   
   โปรโมช่ัน เนทเวอรค จํากดั”) บริษัทยอย 
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 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันเหลานั้นซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดสามเดือน 
 ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
 2555 2554 2555 2554 
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย     
(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)    
 ขายสินคา - - - 2,474 
 รายไดคาบริหารจัดการ - - 3 3 
 เงินปนผลรับ - - 44 - 
 ดอกเบ้ียรับ - - 6 - 
 รายไดอ่ืน - การใหบริการอ่ืน - - 1 13 
 ซ้ือสินคา - - - 131 
 คาบริการจาย - - - 2 
 คาขนสงจาย - - - 37 
 ซ้ือยานพาหนะ - - 7 - 
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน    
 คาใชจายอ่ืน 1 1 - 1 
 คาเชาท่ีดิน 1 1 - - 
 ดอกเบ้ียจาย - 4 - 4 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับงวดหกเดือน สําหรับงวดหกเดือน 
 ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
 2555 2554 2555 2554 

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย     
(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)    
 ขายสินคา - - 222 4,941 
 รายไดคาบริหารจัดการ - - 5 6 
 เงินปนผลรับ - - 44 - 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับงวดหกเดือน สําหรับงวดหกเดือน 
 ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
 2555 2554 2555 2554 
 ดอกเบ้ียรับ - - 8 1 
 รายไดอ่ืน - การใหบริการอ่ืน - - 2 21 
 ซ้ือสินคา - - 2 312 
 คาบริการจาย - - 2 4 
 คาขนสงจาย - - 17 74 
 ซ้ือยานพาหนะ - - 7 - 
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน    
 รายไดจากการใหบริการ - 1 - - 
 คาใชจายอ่ืน 1 1 - 1 
 คาเชาท่ีดิน 1 2 - - 
 ดอกเบ้ียจาย 1 9 1 8 

 นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันสามารถสรุป
ไดดังนี้ 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
ขายสินคา ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีสวนลดตามปริมาณคําส่ังซ้ือสําหรับ

ธุรกิจคาสงน้ํามัน 
 ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีสวนลดคาการตลาดในอัตราคงท่ี

สําหรับธุรกิจคาปลีกน้ํามัน 
 ราคาขายอิงตามราคาตลาดสําหรับธุรกิจขนสงน้ํามัน 
 ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีสวนลดตามสัญญาสําหรับธุรกิจ

ผลิตและจําหนายไบโอดีเซล 
รายไดคาบริหารจัดการ คํานวณตามเกณฑปริมาณสินคาท่ีจําหนายไดสําหรับธุรกิจคาสง

น้ํามัน 
 ตามสัญญาและตามตนทุนท่ีเกิดข้ึนจริงสําหรับธุรกิจคาปลีกน้ํามัน 

ธุรกิจขนสงน้ํามัน ธุรกิจผลิตและจําหนายไบโอดีเซล ธุรกิจใหเชา
และบริการอสังหาริมทรัพย และธุรกิจขายอุปกรณเคร่ืองมือสถานี
บริการน้ํามันและใหบริการซอมบํารุง 

เงินปนผลรับ ตามท่ีประกาศจาย 
ดอกเบ้ียรับ อัตรารอยละ 2.35 - 7.00 ตอป  
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
รายไดอ่ืน ราคาตามสัญญา 
 คาธรรมเนียมการค้ําประกันอัตรารอยละ 1 ตอป 
ซ้ือสินคา ราคาซ้ืออิงตามราคาตลาดโดยมีสวนลดตามปริมาณคําส่ังซ้ือสําหรับ

ธุรกิจคาสงน้ํามัน 
 ราคาซ้ืออิงตามราคาตลาดสําหรับธุรกิจผลิตและจําหนายไบโอดีเซล

และธุรกิจขายอุปกรณเคร่ืองมือสถานีบริการน้ํามันและใหบริการ
ซอมบํารุง 

ซ้ือยานพาหนะ มูลคาสุทธิตามบัญชี 
คาบริการจาย ราคาตามสัญญา 
คาขนสงจาย ราคาตามสัญญา 
คาใชจายอ่ืน ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียจาย อัตรารอยละ 5.75 ตอป  

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 
มีรายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2555 

31 ธันวาคม 
2554 

30 มิถุนายน 
2555 

31 ธันวาคม 
2554 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 
(หมายเหตุ 3) 

    

ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     
 บริษัทยอย - - - 270,422 
 บริษัทรวม 11 18 - - 
 บริษัทที่เก่ียวของกัน (มีกรรมการรวมกัน) 73 60 - - 
 บุคคลที่เก่ียวของกัน (กรรมการบริษัทฯ) - 469 - - 

รวมลูกหน้ีการคากิจการที่เก่ียวของกัน 84 547 - 270,422 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     
 บริษัทยอย - - 7,965 11,077 
 บริษัทรวม 173 494 159 287 
 บริษัทที่เก่ียวของกัน (มีกรรมการรวมกัน) 1,750 1,793 - 43 
 บุคคลที่เก่ียวของกัน (กรรมการบริษัทฯ) 4,000 - 4,000 - 

รวมลูกหน้ีอื่นกิจการที่เก่ียวของกัน 5,923 2,287 12,124 11,407 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 
30 มิถุนายน 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
   บริษัทยอย - - 351,488 15,000 
   บริษัทรวม 1,585 1,578 1,585 1,578 
รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน 1,585 1,578 353,073 16,578 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     
เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     
   บริษัทยอย - - -          24,306 
รวมเจาหน้ีการคากิจการที่เก่ียวของกัน - - - 24,306 

เจาหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน   
   บริษัทยอย - - 12 16,698 
   บริษัทรวม 405              21 - - 
   บริษัทที่เก่ียวของกัน (มีกรรมการรวมกัน) 205 348 158 308 
   บุคคลที่เก่ียวของกัน (กรรมการบริษัทฯ) - 292 - 282 
รวมเจาหน้ีอื่นกิจการที่เก่ียวของกัน 610 661 170 17,288 

เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวของกันท่ีถึง
กําหนดชําระภายในหน่ึงป 

  
  

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

เงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเก่ียวของกันและเงินกูยืมจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

ยอดคงคางของเงินใหกูยืมและเงินกูยืมระหวางบริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 
2555 และ 31 ธันวาคม 2554 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกูยืมและเงินกูยืมดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท)  

 งบการเงินรวม 

  ยอดคงเหลือ ณ   ยอดคงเหลือ ณ 
 ลักษณะ วันท่ี 31 ธันวาคม เพิ่มขึ้น ลดลง วันท่ี 30 มิถุนายน 

เงินใหกูยืมระยะสั้น ความสัมพันธ 2554 ระหวางงวด ระหวางงวด 2555 

Thai Good Petroleum Co., Ltd. บริษัทรวม 1,578 7 - 1,585 

รวม  1,578 7 - 1,585 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: พันบาท)  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดคงเหลือ ณ   ยอดคงเหลือ ณ 
 ลักษณะ วันท่ี 31 ธันวาคม เพิ่มขึ้น ลดลง วันท่ี 30 มิถุนายน 

เงินใหกูยืมระยะสั้น ความสัมพันธ 2554 ระหวางงวด ระหวางงวด 2555 

บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด บริษัทยอย 10,000 627,496 (321,008) 316,488 
บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด บริษัทยอย - 485,000 (485,000) - 
บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด บริษัทยอย - 46,000 (22,000) 24,000 
บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด บริษัทยอย 5,000 23,000 (17,000) 11,000 
Thai Good Petroleum Co., Ltd. บริษัทรวม 1,578 7 - 1,585 

รวม  16,578 1,181,503 (845,008) 353,073 

(หนวย: พันบาท)  

 งบการเงินรวม 

  ยอดคงเหลือ ณ   ยอดคงเหลือ ณ 
 ลักษณะ วันท่ี 31 ธันวาคม เพิ่มขึ้น ลดลง วันท่ี 30 มิถุนายน 

เงินกูยืมระยะสั้น ความสัมพันธ 2554 ระหวางงวด ระหวางงวด 2555 

บุคคลท่ีเก่ียวของกัน กรรมการบริษัทฯ - 5,000 (5,000) - 

รวม  - 5,000 (5,000) - 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดคงเหลือ ณ  ยอดคงเหลือ ณ 
 ลักษณะ วันท่ี 31 ธันวาคม เพิ่มขึ้น ลดลง วันท่ี 30 มิถุนายน 

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 30 มิถุนายน 2555 เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอยเปนต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีไมมีหลักประกัน
อายุไมเกิน 6 เดือน จํานวนเงินรวม 351 ลานบาท (31 ธันวาคม 2554: 15 ลานบาท) โดยมีอัตราดอกเบ้ีย
รอยละ  4.00 - 7.00  ตอป (31 ธันวาคม 2554: รอยละ 5.05 ตอป) 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 เ งินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทรวมแหงหนึ่งเปนเงินใหกูยืมท่ีไมมี
หลักประกันอายุ 1 ป จํานวนเงิน 1.59 ลานบาท หรือ 0.05 ลานเหรียญสหรัฐฯ (31 ธันวาคม 2554: 1.58 
ลานบาทหรือ 0.05 ลานเหรียญสหรัฐฯ) โดยคิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียเงินกูข้ันตํ่าสําหรับลูกคาช้ันดี 
(Prime rate) บวกรอยละ 3 ตอป มีกําหนดชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบ้ียท้ังหมดภายในเดือน
พฤศจิกายน 2554 ในเดือนมกราคม 2555 บริษัทฯไดรับหนังสือขอขยายระยะเวลาชําระคืนเงินกูเปน
เดือนธันวาคม 2555 

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

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ในระหวางงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 บริษัทฯและบริษัทยอย
มีคาใชจายผลประโยชนพนักงานท่ีใหแกกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
ผลประโยชนระยะส้ัน (304) 13,329 (1,471) 9,671 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน - 533 - 392 
ผลประโยชนเม่ือเลิกจาง 2,337 - 1,745 - 
รวม 2,033 13,862 274 10,063 

 (หนวย: พันบาท) 
 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
ผลประโยชนระยะส้ัน 14,511 60,459 9,632 46,187 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน - 1,066 - 784 
ผลประโยชนเม่ือเลิกจาง 2,337 - 1,745 - 
รวม 16,848 61,525 11,377 46,971 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

5. สินคาคงเหลือ 

 สินคาคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 ไดรวมน้ํามันสํารองตามขอบังคับของกระทรวงพาณิชย
จํานวนเงิน 5 ลานบาท (31 ธันวาคม 2554: 707 ลานบาท)  

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีการปรับลดราคาทุนของสินคาคงเหลือใหเปนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 สรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 537 - 
บวก: ปรับลดราคาทุนของสินคาคงเหลือใหเปน   
   มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ 1,832 1,748 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 2,369 1,748 

6. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกัน 

 ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจําซ่ึงบริษัทฯและบริษัทยอยไดนําไปคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือจาก
ธนาคารและเปนหลักประกันตอศาลในคดีฟองรอง 

7. เงินลงทุนในบริษัทรวม  

7.1 รายละเอียดของบริษัทรวม 
(หนวย: พันบาท) 

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดต้ังขึ้น 
ในประเทศ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลคาตามบัญชี 
ตามวิธีสวนไดเสีย 

มูลคาตามบัญชี 
ตามวิธีราคาทุน 

   30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 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 44.13 129,181 129,181 122,980 125,650 129,181 129,181 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม       122,980 125,650 132,356 132,356 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

7.2 สวนแบงขาดทุนและเงินปนผลรับ 

 ในระหวางงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 บริษัทฯรับรูสวนแบง
ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมและรับรูเงินปนผลรับจากบริษัทรวมดังกลาวใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัท สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม เงินปนผลท่ีบริษัทฯรับ 

 สําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

สําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

สําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

สําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

Thai Good Petroleum          
   Co., Ltd. - (423) - (934) - - - - 
บริษัท เพียวสัมมากร         
 ดีเวลลอปเมนท จํากัด (1,601) - (2,670) - - - - - 

รวม (1,601) (423) (2,670) (934) - - - - 

7.3 ขอมูลทางการเงินของบริษัทรวม 

 ขอมูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูในงบการเงินของบริษัทรวมโดยสรุปมีดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

บริษัท 
ทุนเรียกชําระ 

ณ วันที่ 
สินทรัพยรวม 

ณ วันที่ 
หนี้สินรวม 
ณ วันที่ 

 
รายไดรวม 

 
ขาดทุน 

 30 
มิถุนายน 

31 
ธันวาคม  

30 
มิถุนายน 

31 
ธันวาคม  

30 
มิถุนายน 

31 
ธันวาคม  

สําหรับงวดหกเดือน                      
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

Thai Good Petroleum 
Co., Ltd. 10,026 10,026 6,655 7,210 14,678 11,742 5,140 2,713 (3,094) (3,811) 

บริษัท เพียวสัมมากร    
 ดีเวลลอปเมนท จํากัด 260,000 260,000 575,253 504,296 384,779 307,772 52,112 - (6,051) - 

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

7.4 เงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีขาดทุนเกินทุน 

 บริษัทฯไดรับรูสวนแบงผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจนมูลคาตามบัญชีตามวิธีสวนไดเสีย
เทากับศูนย บริษัทฯไดหยุดรับรูสวนแบงผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเนื่องจากบริษัทฯไมได
มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือทางพฤตินัยท่ีตองจายเงินเพื่อชําระภาระผูกพันของบริษัทรวมดังกลาว 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 สวนแบงผลขาดทุนท่ีหยุดรับรู 

บริษัท 

สวนแบงผลขาดทุน          
ในระหวางงวด 
หกเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 
สวนแบงผลขาดทุนสะสม 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 

Thai Good Petroleum Co., Ltd. (980) (2,217) 

8. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
(หนวย: พันบาท) 

บริษัท ทุนชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปนผลที่บริษัทฯ
รับระหวางงวดหก
เดือนสิ้นสุดวันที่ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

   รอยละ รอยละ     
บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด 280,000 280,000 100 100 279,999 279,999 - - 
บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด 99,995 99,995 100 100 99,994 99,994 - - 
บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด 36,000 36,000 100 100 36,000 36,000 44,208 - 
บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด 20,000 20,000 78 78 15,856 15,856 - - 
บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด 30,000 - 100 - 30,402 - - - 
บริษัท เพียวอินเตอรเทรด จํากัด 500 - 100 - 654 - - - 
บริษัท อารพีซี แมเนจเมนท จํากัด 500 - 100 - 581 - - - 
บริษัท ทศทิศ โลจิสติกส จํากัด 500 - 100 - 579 - - - 
บริษัท จตุจักร ออยล จํากัด 500 - 100 - 652 - - - 
บริษัท เพียวซิลิกา มายน่ิง จํากัด 500 - 100 - 658 - - - 
บริษัท ไทยควอทซมายน่ิง จํากัด 500 - 100 - 581 - - - 
RPC Global Co., Ltd. 41 - 100 - 124 - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย     466,080 431,849 44,208 - 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

เนื่องจากบริษัทฯไดรับผลกระทบจากการหยุดสงวัตถุดิบในเดือนกุมภาพันธ 2555 ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯเม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2555 มีมติอนุมัติปรับโครงสรางการถือหุนสามัญของ
บริษัทในเครือท่ีบริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด (บริษัทยอยท่ีบริษัทฯถือหุนอยูในอัตรารอยละ 100) 
ถือหุนจํานวน 7 บริษัท เปนถือหุนโดยบริษัทฯโดยตรงในอัตรารอยละ 100 โดยซ้ือในราคามูลคาสุทธิ
ตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 คิดเปนจํานวนเงินรวม 34 ลานบาท 

 บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีภาระผูกพันจากสวนของเงินลงทุนท่ียัง     
ไมเรียกชําระจากบริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด (PTEC) จํานวนเงิน 40 ลานบาท ตอมาในเดือน
กรกฎาคม 2555 PTEC ไดเรียกชําระคาหุนสวนท่ีเหลือท้ังจํานวนและบริษัทฯไดจายชําระเงินคาหุน
ดังกลาวแลว 

 บริษัท ไทยควอทซมายนิ่ง จํากัด 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2555 มีมติอนุมัติเพิ่มเงินลงทุนในบริษัท ไทย
ควอทซมายน่ิง จํากัด (TQM) โดย TQM จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 0.5 ลานบาท เปน 10 ลานบาท โดย
การออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 95,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 9.5 
ลานบาท การเพิ่มทุนมีวัตถุประสงคเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานของบริษัทยอยดังกลาว 

 บริษัท อารพีซี แมเนจเมนท จํากัด 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2555 มีมติอนุมัติขายเงินลงทุนในบริษัท อารพีซี 
แมเนจเมนท จํากัด (RPCM) ซ่ึงเปนบริษัทยอยท่ีบริษัทฯถือหุนอยูในอัตรารอยละ 100 และมีทุนจด
ทะเบียนจํานวนเงิน 500,000 บาท (หุนสามัญจํานวน 5,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท) ใหแก
บริษัท โขงเจริญขนสง จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทท่ีไมเกี่ยวของกัน จํานวน 1,500 หุน คิดเปนสัดสวนการถือ
หุนรอยละ 30 ในราคาหุนละ 116.21 บาทหรือรวมเปนจํานวนเงิน 174,315 บาท ราคาดังกลาวเปน
ราคามูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 ท้ังนี้ บริษัทฯไดขายเงินลงทุนดังกลาวและรับชําระ
คาหุนในเดือนกรกฎาคม 2555 ทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯใน RPCM ลดลงจากเดิมรอยละ 
100 เปนรอยละ 70 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

RPC Global Co., Ltd. 

 ในเดือนพฤษภาคม 2555 บริษัทฯไดเขาซ้ือหุนสามัญท้ังหมดของ RPC Global Co., Ltd. (RPCG)    
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2555 RPCG เปนบริษัทซ่ึงจัดต้ังข้ึนใน
ประเทศฮองกง เพื่อประกอบกิจการจําหนายน้ํามันเช้ือเพลิงและผลิตภัณฑปโตรเคมีและการลงทุน
ตางๆ RPCG มีทุนจดทะเบียนจํานวนเงิน 10,000 เหรียญฮองกง (หุนสามัญจํานวน 10,000 หุน มูลคาท่ี
ตราไวหุนละ 1 เหรียญฮองกง) โดยซ้ือในราคาหุนละ 3 เหรียญฮองกง รวมเปนจํานวนเงิน 30,000 
เหรียญฮองกง หรือคิดเปนราคาทุนจํานวนเงิน 123,939 บาท 

9. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
2555 สรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที ่1 มกราคม 2555 1,319,883 601,975 
ซ้ือเพ่ิมระหวางงวด - ราคาทุน 14,623 8,486 
จําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่จําหนาย (7,217) (7,175) 
คาเส่ือมราคาสําหรับงวด (87,200) (30,969) 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 1,240,089 572,317 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดมาภายใตสัญญา
เชาการเงินโดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 97 ลานบาท (31 ธันวาคม 2554: 136 ลานบาท) 
และในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวนเงิน 3 ลานบาท (31 ธันวาคม 2554: 6 ลานบาท)  

บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัดไดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางและจํานําเครื่องจักรซ่ึงมีมูลคาสุทธิ
ตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 เปนจํานวนเงิน 391 ลานบาท เพื่อคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีไดรับ
จากธนาคารพาณิชย (30 มิถุนายน 2555: ไมมีเนื่องจากบริษัทยอยชําระคืนเงินกูยืมท้ังจํานวนแลวและ  
ไถถอนหลักประกันท้ังหมด)  

10. เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินกูยืมระยะส้ันท่ียัง
ไมไดเบิกใชคงเหลือเปนจํานวนเงิน 158 ลานบาท (31 ธันวาคม 2554: 1,334 ลานบาท) และงบการเงิน
เฉพาะกิจการจํานวนเงิน 80 ลานบาท (31 ธันวาคม 2554: 1,183 ลานบาท) 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

11. เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 

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

12. เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร 

 ในเดือนกุมภาพันธ 2555 บริษัทยอยไดชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารท้ังจํานวนแลว  

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 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 - 416 - - 
ตนทุนดอกเบ้ีย - 124 - - 
ผลประโยชนเม่ือเลิกจาง 15,184 (626) 8,149 - 
ผลประโยชนท่ีจายในระหวางงวด (83,033) - (62,940) - 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 13,006 2,631 8,383 - 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

15.  เงินปนผลจาย 

 เงินปนผลที่ประกาศจายในระหวางงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 ของบริษัทฯ
ประกอบดวย 

เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน 

  (พันบาท) (บาท) 
เงินปนผลประจําป 2553 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่   
  7 เมษายน 2554 21,195 0.04 

รวม  21,195 0.04 

    
เงินปนผลประจําป 2554 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่   
  30 มีนาคม 2555 26,493 0.05 
เงินปนผลระหวางกาลสําหรับป 2555  ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน   
  เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 496,409 0.94 

รวม  522,902 0.99 

เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 บริษัทฯไดรับหมายหามช่ัวคราวจากศาลแพงในคดีหมายเลขดําท่ี 
ร.2/2555 และคดีหมายเลขแดงท่ี ร.2/2555 เนื่องจากบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไดยื่นคํารองขอ
คุมครองช่ัวคราวขณะดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ โดยศาลไดมีคําส่ังอายัดเงินจํานวน 498 ลาน
บาท ท่ีบริษัทฯจะจายเปนเงินปนผลระหวางกาลสําหรับป 2555 ใหแกผูถือหุนจนกวาศาลจะมีคําส่ัง
เปนอยางอ่ืน ดังนั้น บริษัทฯจึงประสานงานกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
(TSD)  เพื่อใหธนาคารดําเนินการระงับการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนตามคําส่ังศาลแตเนื่องจาก
บริษัทฯไดรับคําส่ังศาลในเวลาปดทําการของ TSD และธนาคาร ทําใหมีผูถือหุนบางสวนไดรับ       
เงินปนผลดังกลาว ซ่ึง ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 เงินปนผลรอเรียกคืนมีจํานวนเงิน 107 ลานบาท 
ตอมา เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2555 บริษัทฯไดยื่นคํารองตอศาลแพงขอใหศาลมีคําส่ังเพิกถอนคําส่ังหาม
ช่ัวคราวดังกลาว และศาลไดนัดไตสวนคํารองของบริษัทฯในวันท่ี 17 สิงหาคม 2555 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

16.  รายไดอ่ืน 
                 (หนวย: พันบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
รายไดคาบริหารจัดการ 6 - 2,261 2,768 
กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 52 7,271 51 7,261 
ดอกเบ้ียรับ 7,532 1,651 13,231 1,595 
เงินปนผลรับ - - 44,208 - 
กําไรจากการขายอุปกรณ 23,953 - 23,918 - 
รายไดอ่ืน 9,153 3,505 5,202 12,997 
รวม 40,696 12,427 88,871 24,621 

                 (หนวย: พันบาท) 
 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
รายไดคาบริหารจัดการ 252 - 4,994 5,836 
กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 3,469 8,580 3,467 8,500 
ดอกเบ้ียรับ 12,890 2,301 20,640 2,576 
เงินปนผลรับ - - 44,208 - 
กําไรจากการขายอุปกรณ 23,988 - 23,933 - 
รายไดอ่ืน 15,723 9,490 9,731 23,510 
รวม 56,322 20,371 106,973 40,422 

17. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 ภาษีเงินไดนิติบุคคลระหวางกาลคํานวณข้ึนโดยการคูณกําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับงวดดวย
อัตราภาษีเฉล่ียท้ังปท่ีประมาณไว 

18. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ     
(ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูในระหวาง
งวด 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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19. ขอมูลทางการเงินจําแนกสวนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการใน 4 สวนงานหลัก คือ (1) ธุรกิจผลิตและจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑปโตรเคมี (2) ธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ
น้ํามันไบโอดีเซล (3) ธุรกิจใหบริการขนสงน้ํามันและ (4) ธุรกิจใหบริการบริหารจัดการ และดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศ ขอมูลทางการเงิน
จําแนกตามสวนงานของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 31 
ธันวาคม 2554 มีดังตอไปนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
 ผลิตและจําหนายน้าํมันเชื้อเพลิง ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ  ใหบริการ  การตัดรายการ  
 และผลิตภัณฑปโตรเคมี น้ํามันไบโอดีเซล ใหบริการขนสงน้าํมัน บริหารจัดการ การดําเนินงานอื่น ๆ บัญชีระหวางกัน งบการเงินรวม 
 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
รายไดจากการขายและบริการจากภายนอก               
 ในประเทศ 1,098 4,830 2 408 16 12 - - 26 45 - - 1,142 5,295 
 ตางประเทศ - 799 - 2 - - 13 - - - - - 13 801 
รวมรายไดจากการขายและบริการจากภายนอก 1,098 5,629 2 410 16 12 13 - 26 45 - - 1,155 6,096 
รายไดจากการขายและบริการระหวางสวนงาน 5 2,523 - 115 9 59 - - 4 7 (18) (2,704) - - 

รวมรายไดจากการขายและบริการทั้งสิ้น 1,103 8,152 2 525 25 71 13 - 30 52 (18) (2,704) 1,155 6,096 

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนนิงานตามสวนงาน (55) 82 (13) (31) (14) 6 7 - 1 4 3 20 (71) 81 
รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:        
 รายไดอื่น     41 11 
 สวนแบงขาดทุนจากเงนิลงทุนในบริษัทรวม     (2) - 
 คาใชจายทางการเงิน     (1) (18) 
 ภาษีเงินไดนิติบุคคล     (1) (36) 
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย    (1) (1) 

กําไร (ขาดทุน) สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ    (35) 37 

 

 

 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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(หนวย: ลานบาท) 
 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
 ผลิตและจําหนายน้าํมันเชื้อเพลิง ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ  ใหบริการ  การตัดรายการ  
 และผลิตภัณฑปโตรเคมี น้ํามันไบโอดีเซล ใหบริการขนสงน้าํมัน บริหารจัดการ การดําเนินงานอื่น ๆ บัญชีระหวางกัน งบการเงินรวม 
 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
รายไดจากการขายและบริการจากภายนอก               
 ในประเทศ 2,820 9,390 34 987 27 24 - - 46 83 - - 2,927 10,484 
 ตางประเทศ 1,935 2,122 - 15 - - 13 - - - - - 1,948 2,137 
รวมรายไดจากการขายและบริการจากภายนอก 4,755 11,512 34 1,002 27 24 13 - 46 83 - - 4,875 12,621 
รายไดจากการขายและบริการระหวางสวนงาน 291 5,082 (1) 219 40 117 - - 7 16 (337) (5,434) - - 

รวมรายไดจากการขายและบริการทั้งสิ้น 5,046 16,594 33 1,221 67 141 13 - 53 99 (337) (5,434) 4,875 12,621 

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนนิงานตามสวนงาน (55) 299 (30) (59) (21) 10 7 - (1) 8 12 42 (88) 300 
รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:        
 รายไดอื่น     56 18 
 สวนแบงขาดทุนจากเงนิลงทุนในบริษัทรวม     (3) (1) 
 คาใชจายทางการเงิน     (10) (35) 
 ภาษีเงินไดนิติบุคคล     (1) (98) 
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย    - (2) 

กําไร (ขาดทุน) สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ    (46) 182 

(หนวย: ลานบาท) 
 ผลิตและจําหนาย         

น้ํามันเชื้อเพลิง 
ผลิตและจําหนาย

ผลิตภัณฑ 
  

ใหบริการ  การตัดรายการ  
 และผลิตภัณฑปโตรเคมี น้ํามันไบโอดีเซล ใหบริการขนสงน้ํามัน บริหารจัดการ การดําเนินงานอื่น ๆ บัญชีระหวางกัน งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
สินคาคงเหลือ 85 1,035 - 26 - - - - 4 4 - (1) 89 1,064 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 662 695 455 475 119 147 - - 7 7 (3) (4) 1,240 1,320 
สินทรัพยอื่น             2,027 1,683 
รวมสินทรัพย             3,356 4,067 

 บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4
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20. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

20.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจายฝายทุน 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระผูกพันรายจายฝายทุนเกี่ยวกับการกอสรางสถานี
บริการน้ํามันจํานวนเงิน 2 ลานบาท (31 ธันวาคม 2554: 2 ลานบาท) 

20.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการ 

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการที่เกี่ยวของกับการเชาท่ีดิน 
อาคาร คลังน้ํามัน สถานีบริการน้ํามัน รถยนตและอุปกรณ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต 1 ถึง 25 ป  

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายในอนาคตทั้งส้ินภายใต
สัญญาขางตน ดังนี้ 

  (หนวย: ลานบาท) 

จายชําระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ภายใน 1 ป 22 5 
   มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 58 1 
   มากกวา 5 ป 131 - 

20.3 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาซ้ือระยะยาว 

 ในเดือนพฤศจิกายน 2550 บริษัทยอย (บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด) ไดเขาทําสัญญาซ้ือขายไอน้ํากับ
บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด (PTTUT) เพิ่มเติม โดยปริมาณการซ้ือขายและราคาเปนไปตามท่ีระบุไวใน
สัญญา สัญญาดังกลาวมีระยะเวลา 15 ปนับจากวันท่ีอุปกรณพรอมใชงานโดยกําหนดสงมอบไอน้ํา
ภายในวันท่ี 1 ตุลาคม 2551 และสามารถตออายุไดอีก 5 ป  

 ตอมา เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2554 บริษัทยอยไดเขาทําบันทึกขอตกลงการวางทอไอน้ํากับ PTTUT 
เพิ่มเติม โดย PTTUT จะดําเนินการกอสรางช้ันวางทอยกระดับและสะพานรับทอเพื่อวางทอไอน้ําซ่ึง
มีคากอสรางจํานวนเงิน 58 ลานบาท และ PTTUT จะชดเชยผลกระทบจากการที่ไมสามารถสงมอบ
ไอน้ําตามสัญญาซ้ือขายไอน้ําเปนจํานวนเงิน 23 ลานบาท ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของคาชดเชยความ
ลาชา โดยนําไปหักจากคากอสรางดังกลาว จากนั้นบริษัทยอยจะตองชําระคืนคากอสรางและดอกเบ้ีย
แก PTTUT ทุกเดือนต้ังแตวันท่ี 1 ของเดือนท่ี 37 และจะชําระใหแลวเสร็จ ภายในระยะเวลา 72 เดือน
นับต้ังแตวันท่ีเร่ิมมีการสงมอบไอน้ําเชิงพาณิชย โดยคิดดอกเบ้ียในอัตรา MLR ของธนาคารแหงหนึ่ง 
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20.4 การค้ําประกัน 

 ก) ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 มีหนังสือคํ้าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและบริษัท
ยอยเหลืออยูเปนจํานวนเงิน 259 ลานบาท (31 ธันวาคม 2554: 49 ลานบาท) ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับ
ภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย ซ่ึงประกอบดวย 
หนังสือคํ้าประกันเพื่อคํ้าประกันการจายชําระเงินใหแกเจาหนี้จํานวนเงิน 250 ลานบาท และ
เพื่อคํ้าประกันการใชไฟฟาและอ่ืนๆ จํานวนเงิน 9 ลานบาท 

 ข)  บริษัทฯคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือจากธนาคารของบริษัทยอยหลายแหงในวงเงินรวม 70 ลานบาท
(31 ธันวาคม 2554 : 70 ลานบาท)  

20.5 คดีฟองรองและขอพิพาททางการคา 

 ก) เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2538 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาซ้ือขายวัตถุดิบคอนเดนเสทเรสซิดิวกับบริษัท 
ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT) ซ่ึงวัตถุดิบดังกลาวผลิตโดยบริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกล่ัน 
จํากัด (มหาชน) (PTTAR) โดยปริมาณการซ้ือขายและราคาเปนไปตามท่ีระบุไวในสัญญา 
สัญญาดังกลาวมีลักษณะเปน Evergreen Basis คือไมมีกําหนดเวลาส้ินสุด โดยมีระยะเวลา
ชวงแรก (Primary period) 15 ป ซ่ึงชวงแรกครบกําหนดในป 2555 และสัญญาจะตอเนื่องไปยัง
ชวงท่ี 2 ในลักษณะของ Evergreen Basis โดยอัตโนมัติ และกําหนดใหบริษัทฯตองวางหนังสือ             
คํ้าประกันธนาคารจํานวนหน่ึงเพื่อเปนหลักประกันการจายชําระคาซ้ือสินคา บริษัทฯ จะไดรับ
คืนหลักประกันดังกลาวเม่ือครบกําหนดอายุสัญญา 

  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 
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  สามารถหาขอยุติรวมกันได ดังนั้น เพื่อรักษาสิทธิของผูถือหุนใหไดรับการรับรองและคุมครอง
ตามกฎหมาย บริษัทฯ จึงไดใชกระบวนการยุติธรรมเปนผูตัดสินช้ีขาด โดยไดดําเนินการยื่น   
คํารองตออนุญาโตตุลาการในวันท่ี 3 ธันวาคม 2552 และเม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2553 บริษัทฯ
ไดยื่นฟองตอศาลแพงเรียกรองให PTT และ PTTAR รวมกันปฏิบัติตามสัญญาดังกลาวตอไป
โดยไมกําหนดระยะเวลาส้ินสุด หากการบังคับให PTT และ PTTAR ปฏิบัติตามสัญญาดังกลาว
เปนการพนวิสัย 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  

  ตอมา บริษัทฯไดยื่นคํารองขอสละประเด็นขอพิพาทเกี่ยวกับกรณีท่ีบริษัทฯเรียกรองให PTT 
และ PTTAR รวมกันปฏิบัติตามสัญญาดังกลาวตอไป โดยอนุญาโตตุลาการไดมีคําส่ังอนุญาต
ใหบริษัทฯสละประเด็นดังกลาวไดในวันท่ี 5 กรกฎาคม 2555 

  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 

  ในเดือนมิถุนายน 2555 บริษัทฯไดรับแจงจากสํานักขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรมวา PTT 
ไดยื่นคําเสนอขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ (ขอพิพาทหมายเลขดําท่ี 78/2555) 
เรียกรองใหบริษัทฯชําระหนี้เงินตนพรอมดอกเบ้ีย รวมเปนเงิน 1,555 ลานบาท ใหแก PTT 
ปจจุบัน บริษัทฯอยูระหวางการยื่นคําคัดคานตอสูคดี 
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 ข) ในป 2554 และ 2555 บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด (บริษัทยอย) ไดรับคําฟองคดีแรงงาน จากศาล
แรงงานภาค 2 วาลูกจางไดยื่นคํารองตอศาลแรงงานเพื่อเรียกรองใหบริษัทยอยจายคาตอบแทน
นอกเวลาทํางานปกติรวมจํานวนเงิน 9 ลานบาทพรอมดอกเบ้ียนับแตวันเลิกจางใหแกลูกจาง 
ปจจุบัน คดีฟองรองอยูภายใตกระบวนการพิจารณาคดีของศาลแรงงาน 

21.  เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2555 มีมติอนุมัติใหจัดต้ังบริษัท ซุปเปอรเพียว
แกส จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด (PTEC) และบริษัท ซุปเปอร
เซ็นทรัลแกส จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียนจํานวนเงิน 20 ลานบาท (หุนสามัญจํานวน 200,000 หุน     
มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท) บริษัทรวมทุนดังกลาวดําเนินธุรกิจจําหนายแกส LPG และ CNG โดย 
PTEC จะมีสัดสวนการลงทุนในบริษัทดังกลาวคิดเปนรอยละ 55 โดยใชแหลงเงินทุนจากทุน
หมุนเวียนของ PTEC  

22. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2555 

 


