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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

บริษัท ระยองเพยีวริฟายเออร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 และ 2554 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนา

ในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจาํหน่ายนํ้ามนัเช้ือเพลิงและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี 

ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษทัฯซ่ึงเป็นสํานกังานใหญ่ตั้งอยูที่่เลขที่ 1010 อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 3 

ชั้น 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร สาขาซ่ึงเป็นที่ตั้งโรงงานตั้งอยู่ที่

เลขท่ี 7/3 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตาํบลมาบตาพุด อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง นอกจากน้ี 

บริษทัฯมีสาขาซ่ึงเป็นคลงัเก็บนํ้ามนั 4 แห่งในจงัหวดันครสวรรค ์นครราชสีมา ชลบุรีและระยอง 

 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 คือ บริษทั เพทโทร-  

อินสตรูเมนท ์จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัจาํกดัตามกฎหมายไทย โดยถือหุ้นในอตัราร้อยละ 29.87 ของทุนท่ี

ออกและชาํระแลว้ของบริษทัฯ  

 เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2555 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2555 ไดมี้มติอนุมติัให้ยกเลิกการจดัสรร

หุ้นเพิ่มทุนจาํนวน 273 ลา้นหุ้น โดยการออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นสามญัของ

บริษทัฯ (TDR) และอนุมติจดัสรรหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวโดยวธีิการเสนอขายหุน้แก่บุคคลในวงจาํกดั 

 เน่ืองจากบริษทัฯไดรั้บผลกระทบจากการหยุดส่งวตัถุดิบจากผูข้ายวตัถุดิบรายหลกัในเดือนกุมภาพนัธ์ 

2555 บริษทัฯไดเ้ลิกจา้งพนกังานโดยจ่ายค่าชดเชยตามท่ีกฎหมายกาํหนดและปรับลดโครงสร้างองคก์ร

ใหเ้ล็กลงเพื่อประหยดัค่าใชจ่้าย นอกจากน้ี บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั ไดห้ยุดการผลิตเน่ืองจากยงั

ไม่ไดรั้บคาํสั่งซ้ือจากลูกคา้และอยูใ่นสภาวะขาดสภาพคล่องในการดาํเนินธุรกิจ และบริษทั จตุรทิศ

ขนส่ง จาํกดั (JTC) บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั (SCT) และบริษทัยอ่ยอีก 6 บริษทัไดห้ยุดธุรกรรม

การให้บริการและการซ้ือขายและ PBC JTC และ SCT ไดเ้ลิกจา้งพนกังานโดยจ่ายค่าชดเชยตามที่

กฎหมายกาํหนดดว้ยเช่นกนั 

 ในเดือนมีนาคม 2555 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (บริษทั อาร์พีซี แมเนจเมนท์ จาํกดั) ได้ทาํสัญญารับจา้ง

บริหารจัดการกับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันในต่างประเทศแห่งหน่ึง โดยบริษัทย่อยให้บริการให้

คาํปรึกษาในดา้นระบบบญัชีและการเงิน ระบบสารสนเทศ ระบบบริหารงานบุคคล และระบบอ่ืนๆ มี

กาํหนดระยะเวลา 5 ปี ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2560 และให้คาํปรึกษาดา้นโรงไฟฟ้ามีกาํหนดระยะเวลา   

18 เดือน ส้ินสุดเดือนกนัยายน 2556 โดยมีอตัราค่าบริการเป็นไปตามท่ีกาํหนดในสัญญา 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1.2 ข้อสมมติฐานทางการบัญชี 

 ตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20.5 ก) บริษทัฯมีข้อพิพาททางการค้าและคดี

ฟ้องร้องที่สําคญักบัผูข้ายวตัถุดิบรายหลกัของบริษทัฯ ขณะน้ี ขอ้พิพาททางการคา้ดงักล่าวอยู่ภายใต้

กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ และคดีฟ้องร้องอยูภ่ายใตก้ระบวนการพิจารณาคดีของศาลแพ่ง ผล

ของขอ้พิพาททางการค้าและคดีฟ้องร้องดงักล่าวยงัไม่สามารถระบุได้และข้ึนอยู่กับกระบวนการ

ยุติธรรมในอนาคต เน่ืองจากผูข้ายวตัถุดิบรายหลกัของบริษทัฯไดห้ยุดส่งวตัถุดิบให้แก่บริษทัฯตั้งแต่

เดือนกุมภาพนัธ์ 2555 ซ่ึงทาํให้บริษทัฯตอ้งหยุดการผลิตเพราะไม่สามารถจดัหาวตัถุดิบหลกัดงักล่าว

จากผูข้ายรายอื่น อย่างไรก็ตาม บริษทัฯอยู่ระหว่างการแสวงหาแนวทางในการดําเนินธุรกิจอื่น 

สถานการณ์ดงักล่าวทาํให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมากเก่ียวกบัความสามารถในการดาํเนินงานต่อเน่ืองของ

บริษทัฯ ทาํให้บริษทัฯอาจไม่สามารถขายหรือใชสิ้นทรัพย ์รับและจ่ายชาํระหน้ีสินไดต้ามปกติธุรกิจ 

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนอย่างมากข้ึนอยูก่บัผลของขอ้พิพาททางการคา้ 

คดีฟ้องร้อง การหาแหล่งวตัถุดิบใหม่ รวมถึงความเป็นไปได้ในการยา้ยที่ตั้งโรงงานให้ใกล้แหล่ง

วตัถุดิบใหม่ดงักล่าว การจาํหน่ายทรัพยสิ์นและการหาธุรกิจใหม่ ดงันั้น งบการเงินของบริษทัฯยงัคง

จดัทาํข้ึนภายใตข้อ้สมมติฐานการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกิจการโดยไม่ไดป้รับปรุงมูลค่าสินทรัพยใ์น

ราคาที่อาจขายได ้และไม่ไดป้รับปรุงหน้ีสินตามจาํนวนเงินที่จะตอ้งจ่ายคืนและจดัประเภทบญัชีใหม่ 

ซ่ึงอาจมีความจาํเป็นหากบริษทัฯไม่สามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงิน

ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง

ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพือ่ให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีที่นาํเสนอคร้ังล่าสุด 

ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ 

เพือ่ไม่ให้ข้อมูลที่นาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน

ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที่บริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย        

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 
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1.4 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกัด 

(มหาชน) และบริษทัย่อย และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณทเ์ดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 โดยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทย่อยในระหว่างงวดปัจจุบัน          

ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 ก) ในเดือนเมษายน 2555 บริษทัฯไดป้รับโครงสร้างการถือหุ้นสามญัของบริษทัในเครือที่บริษทั 

เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั (บริษทัยอ่ยที่บริษทัฯถือหุ้นอยูใ่นอตัราร้อยละ 100) ถือหุ้นจาํนวน 7 

บริษทั เป็นถือหุ้นโดยบริษทัฯโดยตรงในอตัราร้อยละ 100 โดยซ้ือในราคามูลค่าสุทธิตามบญัชี 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 คิดเป็นจาํนวนเงินรวม 34 ลา้นบาท การปรับโครงสร้างดงักล่าวถือเป็น

การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

 ข) ในเดือนพฤษภาคม 2555 บริษทัฯไดเ้ขา้ซ้ือหุน้สามญัทั้งหมดของ RPC Global Co., Ltd. (เดิมช่ือ 

"บริษทั โกลบอลไลเซชัน่ อีโคโนมิค แอนด์ โปรโมชัน่ เนทเวอร์ค จาํกดั") (RPCG) RPCG เป็น

บริษัทซ่ึงจัดตั้ ง ข้ึนในประเทศฮ่องกง เพือ่ประกอบกิจการจําหน่ายนํ้ ามันเช้ือเพลิงและ

ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีและการลงทุนต่างๆ RPCG มีทุนจดทะเบียนจาํนวนเงิน 10,000 เหรียญ

ฮ่องกง (หุ้นสามญัจาํนวน 10,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 เหรียญฮ่องกง) โดยซ้ือในราคา      

หุ้นละ 3 เหรียญฮ่องกง รวมเป็นจาํนวนเงิน 30,000 เหรียญฮ่องกง หรือคิดเป็นราคาทุนจาํนวน

เงิน 123,939 บาท 

 ค) ในเดือนกรกฎาคม 2555 บริษทัฯไดข้ายเงินลงทุนในบริษทั อาร์พีซี แมเนจเมนท ์จาํกดั (RPCM) 

ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยที่บริษทัฯถือหุ้นอยู่ในอตัราร้อยละ 100 และมีทุนจดทะเบียนจาํนวนเงิน 

500,000 บาท (หุ้นสามญัจาํนวน 5,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท) ให้แก่บริษทั         

โขงเจริญขนส่ง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัที่ไม่เก่ียวขอ้งกนั จาํนวน 1,500 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนการถือ

หุน้ร้อยละ 30 ในราคาหุ้นละ 116.21 บาทหรือรวมเป็นจาํนวนเงิน 174,315 บาท ราคาดงักล่าว

เป็นราคามูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 ซ่ึงทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯ

ใน RPCM ลดลงจากเดิมร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 70 

 ง) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเมื่อวนัที่ 9 สิงหาคม 2555 มีมติอนุมติัใหจ้ดัตั้งบริษทั ซุปเปอร์

เพียวแก๊ส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนระหวา่งบริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั (PTEC) และ

บริษทั ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จาํกดั โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวนเงิน 20 ลา้นบาท (หุน้สามญั

จาํนวน 200,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) บริษทัร่วมทุนดงักล่าวดาํเนินธุรกิจจาํหน่าย

แก๊ส LPG และ CNG โดย PTEC มีสดัส่วนการลงทุนในบริษทัดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 55 โดยใช้

แหล่งเงินทุนจากทุนหมุนเวียนของ PTEC และ PTEC ไดเ้ขา้ลงทุนในบริษทัดงักล่าวในเดือน

สิงหาคม 2555 
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1.5   นโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ 

  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัทีใ่ช้ในงบ

การเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

2. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีอ่อกในระหว่างงวดทีย่งัไม่มีผลบังคับใช้ 

 ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 8 เร่ือง      

ส่วนงานดาํเนินงาน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที ่         

1 มกราคม 2556  

       ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั 

3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2555 

31 ธนัวาคม 

2554 

30 กนัยายน 

2555 

31 ธนัวาคม 

2554 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่เกี่ยวข้องกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

คา้งชาํระ     

   ไม่เกิน 3 เดือน 196 77 - 270,422 

   3 - 6 เดือน - 470 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 196 547 - 270,422 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่ไม่เกี่ยวข้องกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

คา้งชาํระ     

   ไม่เกิน 3 เดือน 53,804 589,452 - 383,864 

   3 - 6 เดือน 13,700 573 - - 

   6 - 12 เดือน 2,152 329 - - 

   มากกวา่ 12 เดือน 8,275 9,629 617 617 

รวม 77,931 599,983 617 384,481 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (9,185) (9,145) (617) (617) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 68,746 590,838 - 383,864 

ลูกหนีอ้ืน่     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,988 2,287 12,640 11,407 

รายไดค้า้งรับ 18,371 20,855 3,466 1,899 

อ่ืนๆ 10,963 10,066 3,642 3,910 

รวม 40,322 33,208 19,748 17,216 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (5,896) (4,060) (3,413) (3,413) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 34,426 29,148 16,335 13,803 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 103,368 620,533 16,335 668,089 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

4. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั (PTEC) บริษทัยอ่ย 

บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั  บริษทัยอ่ย 

บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั  บริษทัยอ่ย 

บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั  บริษทัยอ่ย 

บริษทั เพยีวอินเตอร์เทรด จาํกดั  บริษทัยอ่ย 

บริษทั อาร์พซีี แมเนจเมนท ์จาํกดั   

   (เดิมช่ือ “บริษทั มิตรสัมพนัธ์ ปิโตรเลียม จาํกดั”) บริษทัยอ่ย 

บริษทั ทศทิศ โลจิสติกส์ จาํกดั  

   (เดิมช่ือ “บริษทั เมโทร ปิโตรเลียม จาํกดั”) บริษทัยอ่ย 

บริษทั จตุจกัร ออยล ์จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั เพียวซิลิกา มายน่ิง จาํกดั  

   (เดิมช่ือ “บริษทั เบญจปิโตรเลียม จาํกดั”) บริษทัยอ่ย 

บริษทั ไทยควอทซ์มายน่ิง จาํกดั  

   (เดิมช่ือ “บริษทั บูรพารุ่งโรจน์ ปิโตรเลียม จาํกดั”) บริษทัยอ่ย 

บริษทั จตุรทิศขนส่ง จาํกดั บริษทัยอ่ย 

RPC Global Co., Ltd. (เดิมช่ือ “บริษทั โกลบอลไลเซชัน่  

   อีโคโนมิค แอนด ์โปรโมชัน่ เนทเวอร์ค จาํกดั”) บริษทัยอ่ย 

บริษทั ซุปเปอร์เพียวแก๊ส จาํกดั บริษทัยอ่ยของ PTEC 

บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (PSDC) บริษทัร่วม 

Thai Good Petroleum Co., Ltd. บริษทัร่วม 

บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท ์จาํกดั ถือหุน้ในบริษทัฯร้อยละ 29.87 

บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ใน PSDC ร้อยละ 55.87 และมี

กรรมการร่วมกนั 

บริษทั แจส๊ซ่ีครีเอชัน่ จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั บลูแพลนเน็ท ทราเวล จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั อลัท ์เอน็เนอยี ่จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ฮิวมัน่ไคนด ์จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั มงคลชยัพฒันา จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เวลิด ์เอนเตอร์เทนเมนท ์เทเลวชิัน่ จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ออนเนสท ์แอนด ์เอฟิเชียน จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจที่สําคญักับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน 

รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที่ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2555 2554 2555 2554 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย     

(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)    

 ขายสินคา้ - - - 1,804 

 รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 4 3 

 ดอกเบ้ียรับ - - 6 1 

 รายไดอ่ื้น - การใหบ้ริการอ่ืน - - 1 5 

 ซ้ือสินคา้ - - - 138 

 ค่าบริการจ่าย - - - 2 

 ค่าขนส่งจ่าย - - - 30 

 ซ้ือยานพาหนะ - - 68 - 

รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั    

 ขายสินคา้ 1 - - - 

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - 1 - - 

 ค่าเช่าที่ดิน 1 - - - 

 ดอกเบ้ียจ่าย - 4 - 4 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือน สาํหรับงวดเกา้เดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2555 2554 2555 2554 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย     

(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)    

 ขายสินคา้ - - 222 6,745 

 รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 9 8 

 เงินปันผลรับ - - 44 - 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือน สาํหรับงวดเกา้เดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2555 2554 2555 2554 

 ดอกเบ้ียรับ - - 14 1 

 รายไดอ่ื้น - การใหบ้ริการอ่ืน - - 3 26 

 ซ้ือสินคา้ - - 2 450 

 ค่าบริการจ่าย - - 2 6 

 ค่าขนส่งจ่าย - - 17 104 

 ซ้ือยานพาหนะ - - 75 - 

รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    

   ขายสินคา้ 1 1 - - 

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - 1 - - 

 ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1 1 - 1 

 ค่าเช่าที่ดิน 2 2 - - 

 ดอกเบ้ียจ่าย 1 12 1 12 

 นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุป

ไดด้งัน้ี 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 

ขายสินคา้ ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีส่วนลดตามปริมาณคาํสั่งซ้ือสาํหรับ

ธุรกิจคา้ส่งนํ้ามนั 

 ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีส่วนลดค่าการตลาดในอตัราคงท่ี

สาํหรับธุรกิจคา้ปลีกนํ้ามนั 

 ราคาขายอิงตามราคาตลาดสาํหรับธุรกิจขนส่งนํ้ามนั 

 ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีส่วนลดตามสัญญาสาํหรับธุรกิจ

ผลิตและจาํหน่ายไบโอดีเซล 

รายไดค้่าบริหารจดัการ คาํนวณตามเกณฑป์ริมาณสินคา้ท่ีจาํหน่ายไดส้าํหรับธุรกิจคา้ส่ง

นํ้ามนั 

 ตามสัญญาและตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงสาํหรับธุรกิจคา้ปลีกนํ้ามนั 

ธุรกิจขนส่งนํ้ามนั ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไบโอดีเซล ธุรกิจใหเ้ช่า

และบริการอสังหาริมทรัพย ์และธุรกิจขายอุปกรณ์เคร่ืองมือสถานี

บริการนํ้ามนัและใหบ้ริการซ่อมบาํรุง 

เงินปันผลรับ ตามท่ีประกาศจ่าย 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 

ดอกเบ้ียรับ อตัราร้อยละ 2.35 - 7.00 ต่อปี  

รายไดอ่ื้น ราคาตามสัญญา 

 ค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนัอตัราร้อยละ 1 ต่อปี 

ซ้ือสินคา้ ราคาซ้ืออิงตามราคาตลาดโดยมีส่วนลดตามปริมาณคาํสั่งซ้ือสาํหรับ

ธุรกิจคา้ส่งนํ้ามนั 

 ราคาซ้ืออิงตามราคาตลาดสาํหรับธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไบโอดีเซล

และธุรกิจขายอุปกรณ์เคร่ืองมือสถานีบริการนํ้ามนัและใหบ้ริการ

ซ่อมบาํรุง 

ซ้ือยานพาหนะ มูลค่าสุทธิตามบญัชี 

ค่าบริการจ่าย ราคาตามสัญญา 

ค่าขนส่งจ่าย ราคาตามสัญญา 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาตามสัญญา 

ดอกเบ้ียจ่าย อตัราร้อยละ 5.75 ต่อปี  

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2555 

31 ธนัวาคม 

2554 

30 กนัยายน 

2555 

31 ธนัวาคม 

2554 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการที่เกี่ยวข้องกัน 

(หมายเหตุ 3) 

    

ลูกหนี้การค้า - กจิการที่เกี่ยวข้องกนั     

 บริษทัยอ่ย - - - 270,422 

 บริษทัร่วม 11 18 - - 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 185 60 - - 

 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมการบริษทัฯ) - 469 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 196 547 - 270,422 

ลูกหนี้อื่น - กจิการที่เกี่ยวข้องกนั     

 บริษทัยอ่ย - - 3,461 11,077 

 บริษทัร่วม 372 494 179 287 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 1,616 1,793 - 43 

 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมการบริษทัฯ) 9,000 - 9,000 - 

รวมลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,988 2,287 12,640 11,407 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2555 

31 ธนัวาคม 

2554 

30 กนัยายน 

2555 

31 ธนัวาคม 

2554 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการที่เกี่ยวข้องกนั     

   บริษทัยอ่ย - - 339,488 15,000 

   บริษทัร่วม 1,535 1,578 1,535 1,578 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,535 1,578 341,023 16,578 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการที่เกี่ยวข้องกนั     

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการที่เกี่ยวข้องกนั     

   บริษทัยอ่ย - - -          24,306 

รวมเจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 24,306 

เจ้าหนี้อื่น - กจิการที่เกี่ยวข้องกนั     

   บริษทัยอ่ย - - 8,297 16,698 

   บริษทัร่วม 7,147              21 - - 

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 45 348 - 308 

   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมการบริษทัฯ) - 292 - 282 

รวมเจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,192 661 8,297 17,288 

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัทีถ่ึง

กาํหนดชําระภายในหนึ่งปี 

  

  

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) - 101,500 - 101,500 

   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เก่ียวขอ้งกบั     

     กรรมการบริษทัฯ) - 105,500 - 105,500 

รวมเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ี     

 ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - 207,000 - 207,000 

เงินให้กู้ยมืแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนัและเงินกู้ยมืจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมระหวา่งบริษทัฯและกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 30 กนัยายน

2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม 

  ยอดคงเหลือ ณ   ยอดคงเหลือ ณ 

 ลกัษณะ วนัท่ี 31 ธนัวาคม เพิ่มข้ึน ลดลง วนัท่ี 30 กนัยายน 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น ความสมัพนัธ ์ 2554 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 2555 

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

รวม  1,578 - (43) 1,535 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดคงเหลือ ณ   ยอดคงเหลือ ณ 

 ลกัษณะ วนัท่ี 31 ธนัวาคม เพิ่มข้ึน ลดลง วนัท่ี 30 กนัยายน 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น ความสมัพนัธ ์ 2554 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 2555 

บริษทั เพยีวไบโอดีเซล จาํกดั บริษทัยอ่ย 10,000 955,985 (637,497) 328,488 

บริษทั เพยีวพลงังานไทย จาํกดั บริษทัยอ่ย - 545,000 (545,000) - 

บริษทั จตุรทิศขนส่ง จาํกดั บริษทัยอ่ย - 46,000 (46,000) - 

บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั บริษทัยอ่ย 5,000 23,000 (17,000) 11,000 

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

รวม  16,578 1,569,985 (1,245,540) 341,023 

(หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม 

  ยอดคงเหลือ ณ   ยอดคงเหลือ ณ 

 ลกัษณะ วนัท่ี 31 ธนัวาคม เพิ่มข้ึน ลดลง วนัท่ี 30 กนัยายน 

เงินกูย้มืระยะสั้น ความสมัพนัธ ์ 2554 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 2555 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการบริษทัฯ - 5,000 (5,000) - 

รวม  - 5,000 (5,000) - 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดคงเหลือ ณ  ยอดคงเหลือ ณ 

 ลกัษณะ วนัท่ี 31 ธนัวาคม เพิ่มข้ึน ลดลง วนัท่ี 30 กนัยายน 

เงินกูย้ืมระยะยาว ความสมัพนัธ ์ 2554 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 2555 

บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท ์จาํกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 72,500 - (72,500) - 

บริษทั มงคลชยัพฒันา จาํกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23,000 - (23,000) - 

บริษทั เวลิด ์เอนเตอร์เทนเมนท ์      

 เทเลวชิ ัน่จาํกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,000 - (6,000) - 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั เก่ียวขอ้งกบั     

  กรรมการบริษทัฯ 105,500 - (105,500) - 

รวม  207,000 - (207,000) - 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 เงินให้กูย้ืมระยะสั้ นแก่บริษทัยอ่ยเป็นตัว๋สัญญาใช้เงินที่ไม่มีหลกัประกนั

อายไุม่เกิน 6 เดือน จาํนวนเงินรวม 339 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2554: 15 ลา้นบาท) โดยมีอตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ 4.00 - 5.13 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2554: ร้อยละ 5.05 ต่อปี) 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

ณ วนัที ่ 30 กันยายน  2555 เ งินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่บริษัทร่วมแห่งหน่ึงเป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มี

หลกัประกนัอาย ุ1 ปี จาํนวนเงิน 1.53 ลา้นบาท หรือ 0.05 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (31 ธนัวาคม 2554: 1.58 

ลา้นบาทหรือ 0.05 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้ ั้นตํ่าสําหรับลูกคา้ชั้นดี 

(Prime rate) บวกร้อยละ 3 ต่อปี มีกําหนดชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบ้ียทั้ งหมดภายในเดือน

พฤศจิกายน 2554 ในเดือนมกราคม 2555 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือขอขยายระยะเวลาชาํระคืนเงินกูเ้ป็น

เดือนธนัวาคม 2555 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมที่ไม่มีหลกัประกนั

อายุ  2 ปี รวมจาํนวนเงิน 207 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.75 ต่อปี ชาํระดอกเบ้ียเป็นราย

สามเดือนและมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั้งหมดภายในเดือนกนัยายน 2555 ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2555 

บริษทัฯไดช้าํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวทั้งจาํนวนแลว้ 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย

มีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,064 13,410 3,889 9,552 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - 533 - 391 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง 1,869 - 1,869 - 

รวม 6,933 13,943 5,758 9,943 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 19,575 73,869 13,521 55,739 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - 1,599 - 1,175 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง 10,560 - 9,968 - 

รวม 30,135 75,468 23,489 56,914 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

5. สินค้าคงเหลอื 

 สินคา้คงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2555 ได้รวมนํ้ ามนัสํารองตามขอ้บงัคบัของกระทรวงพาณิชย์

จาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2554: 707 ลา้นบาท)  

รายการเปลี่ยนแปลงของบญัชีการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 537 - 

บวก: ปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็น   

   มูลค่าสุทธิทีจ่ะไดรั้บ 10,858 10,727 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 11,395 10,727 

6. เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระคํา้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากประจาํซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยได้นาํไปคํ้ าประกันวงเงินสินเชื่อจาก

ธนาคารและเป็นหลกัประกนัต่อศาลในคดีฟ้องร้อง 

7. เงินลงทุนในบริษทัร่วม  

7.1 รายละเอยีดของบริษทัร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั้งข้ึน 

ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทนุ 

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีราคาทนุ 

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

   2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

   ร้อยละ ร้อยละ       

Thai Good Petroleum  จาํหน่าย ฮ่องกง         

 Co., Ltd.  นํ้ามนัหล่อล่ืน  31.67 31.67 3,175 3,175 - - 3,175 3,175 

บริษทั เพียวสมัมากร  ใหเ้ช่าและบริการ ไทย         

 ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั  อสงัหาริมทรัพย ์  44.13 44.13 129,181 129,181 124,374 125,650 129,181 129,181 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม       124,374 125,650 132,356 132,356 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

7.2 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) และเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2555 และ 2554 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่ง

กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม

ดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 

 สาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

Thai Good Petroleum          

   Co., Ltd. - (158) - (1,092) - - - - 

บริษทั เพียวสมัมากร         

 ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 1,394 (570) (1,276) (570) - - - - 

รวม 1,394 (728) (1,276) (1,662) - - - - 

7.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษทัร่วม 

 ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุปมีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั 

ทุนเรียกชาํระ 

ณ วนัท่ี 

สินทรัพยร์วม 

ณ วนัท่ี 

หน้ีสินรวม 

ณ วนัท่ี 

 

รายไดร้วม 

 

ขาดทุน 

 30 

กนัยายน 

31 

ธนัวาคม  

30 

กนัยายน 

31 

ธนัวาคม  

30 

กนัยายน 

31 

ธนัวาคม  

สาํหรับงวดเกา้เดือน                                   

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

Thai Good Petroleum 

Co., Ltd. 10,026 10,026 5,367 7,210 14,966 11,742 6,757 4,426 (4,905) (5,403) 

บริษทั เพียวสมัมากร    

 ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 260,000 260,000 571,285 504,296 377,650 307,772 85,292 7,104 (2,889) (1,292) 

 ขอ้มูลทางการเงินของเงินลงทุนใน Thai Good Petroleum Co., Ltd. ไดจ้ดัทาํโดยฝ่ายบริหาร (ยงัไม่มี

การสอบทานโดยผูส้อบบญัชีภายนอก) อย่างไรก็ตาม มูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวมี

จาํนวนไม่เป็นสาระสาํคญั 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

7.4 เงินลงทุนในบริษทัร่วมทีข่าดทุนเกนิทุน 

 บริษทัฯไดรั้บรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมจนมูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย

เท่ากบัศนูย ์บริษทัฯไดห้ยดุรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเน่ืองจากบริษทัฯไม่ได้

มีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือทางพฤตินยัที่ตอ้งจ่ายเงินเพื่อชาํระภาระผกูพนัของบริษทัร่วมดงักล่าว 

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ส่วนแบ่งผลขาดทุนท่ีหยดุรับรู้ 

บริษทั 

ส่วนแบ่งผลขาดทุน             

ในระหวา่งงวด 

เกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 

ส่วนแบ่งผลขาดทุนสะสม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 

Thai Good Petroleum Co., Ltd. (1,553) (2,790) 

8. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ

รับระหวา่งงวดเกา้

เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

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

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

   ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั 280,000 280,000 100 100 279,999 279,999 - - 

บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั 140,000 99,995 100 100 140,000 99,994 - - 

บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั 36,000 36,000 100 100 36,000 36,000 44,208 - 

บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั 20,000 20,000 78 78 15,856 15,856 - - 

บริษทั จตุรทิศขนส่ง จาํกดั 30,000 - 100 - 30,402 - - - 

บริษทั เพียวอินเตอร์เทรด จาํกดั 500 - 100 - 654 - - - 

บริษทั อาร์พซีี แมเนจเมนท ์จาํกดั 500 - 70 - 406 - - - 

บริษทั ทศทิศ โลจิสติกส์ จาํกดั 500 - 100 - 579 - - - 

บริษทั จตุจกัร ออยล ์จาํกดั 500 - 100 - 652 - - - 

บริษทั เพยีวซิลิกา มายน่ิง จาํกดั 500 - 100 - 658 - - - 

บริษทั ไทยควอทซ์มายน่ิง จาํกดั 500 - 100 - 581 - - - 

RPC Global Co., Ltd. 41 - 100 - 124 - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     505,911 431,849 44,208 - 

หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า     (47,402) -   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ     458,509 431,849   
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

เนื่องจากบริษัทฯได้รับผลกระทบจากการหยุดส่งวตัถุดิบในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัฯเมื่อวนัที่ 3 เมษายน 2555 มีมติอนุมติัปรับโครงสร้างการถือหุ้นสามญัของ

บริษทัในเครือท่ีบริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั (บริษทัย่อยท่ีบริษทัฯถือหุ้นอยูใ่นอตัราร้อยละ 100) 

ถือหุน้จาํนวน 7 บริษทั เป็นถือหุ้นโดยบริษทัฯโดยตรงในอตัราร้อยละ 100 โดยซ้ือในราคามูลค่าสุทธิ

ตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 คิดเป็นจาํนวนเงินรวม 34 ลา้นบาท 

 บริษัท เพยีวพลงังานไทย จํากดั 

 ในเดือนกรกฎาคม 2555 บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดัไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นส่วนที่เหลือจาํนวนเงิน 40 

ลา้นบาท และบริษทัฯไดจ่้ายชาํระเงินค่าหุน้ดงักล่าวแลว้  

 บริษัท ไทยควอทซ์มายน่ิง จํากดั 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเมื่อวนัที่ 3 เมษายน 2555 มีมติอนุมติัเพิ่มเงินลงทุนในบริษทั ไทย

ควอทซ์มายน่ิง จาํกดั (TQM) โดย TQM จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 0.5 ลา้นบาท เป็น 10 ลา้นบาท โดย

การออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 95,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 100 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 9.5 

ลา้นบาท การเพิ่มทุนมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยดงักล่าว  

 บริษัท อาร์พซีี แมเนจเมนท์ จํากดั 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเมื่อวนัที่ 3 เมษายน 2555 มีมติอนุมติัขายเงินลงทุนในบริษทั อาร์พีซี 

แมเนจเมนท ์ จาํกดั (RPCM) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯถือหุ้นอยูใ่นอตัราร้อยละ 100 และมีทุนจด

ทะเบียนจาํนวนเงิน 500,000 บาท (หุ้นสามญัจาํนวน 5,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 100 บาท) ให้แก่

บริษทั โขงเจริญขนส่ง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัที่ไม่เก่ียวขอ้งกนั จาํนวน 1,500 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนการถือ

หุน้ร้อยละ 30 ในราคาหุ้นละ 116.21 บาทหรือรวมเป็นจาํนวนเงิน 174,315 บาท ราคาดงักล่าวเป็น

ราคามูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 ทั้งน้ี บริษทัฯไดข้ายเงินลงทุนดงักล่าวและรับชาํระ

ค่าหุ้นในเดือนกรกฎาคม 2555 ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯใน RPCM ลดลงจากเดิมร้อยละ 

100 เป็นร้อยละ 70 

RPC Global Co., Ltd. 

 ในเดือนพฤษภาคม 2555 บริษทัฯไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดของ RPC Global Co., Ltd. (RPCG)    

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเมือ่วนัที่ 3 เมษายน 2555 RPCG เป็นบริษทัซ่ึงจดัตั้งข้ึนใน

ประเทศฮ่องกง เพื่อประกอบกิจการจาํหน่ายนํ้ ามนัเช้ือเพลิงและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีและการลงทุน

ต่างๆ RPCG มีทุนจดทะเบียนจาํนวนเงิน 10,000 เหรียญฮ่องกง (หุ้นสามญัจาํนวน 10,000 หุน้ มูลค่าที่

ตราไวหุ้้นละ 1 เหรียญฮ่องกง) โดยซ้ือในราคาหุ้นละ 3 เหรียญฮ่องกง รวมเป็นจาํนวนเงิน 30,000 

เหรียญฮ่องกง หรือคิดเป็นราคาทุนจาํนวนเงิน 123,939 บาท 



 16 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

บริษัท ซุปเปอร์เพยีวแก๊ส จํากดั 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2555 มีมติอนุมติัใหจ้ดัตั้งบริษทั ซุปเปอร์เพียว

แก๊ส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนระหวา่งบริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั (PTEC) และบริษทั ซุปเปอร์

เซ็นทรัลแก๊ส จาํกดั โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวนเงิน 20 ลา้นบาท (หุ้นสามญัจาํนวน 200,000 หุ้น     

มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 100 บาท) บริษทัร่วมทุนดงักล่าวดาํเนินธุรกิจจาํหน่ายแก๊ส LPG และ CNG โดย 

PTEC มีสัดส่วนการลงทุนในบริษทัดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 55 โดยใชแ้หล่งเงินทุนจากทุนหมุนเวียน

ของ PTEC และ PTEC ไดเ้ขา้ลงทุนในบริษทัดงักล่าวในเดือนสิงหาคม 2555 

9. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบญัชีทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 

2555 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 1,319,883 601,975 

ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 40,730 75,865 

จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย (21,713) (7,683) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (122,198) (49,651) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 1,216,702 620,506 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญา

เช่าการเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 78 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2554: 136 ลา้นบาท) 

และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวนเงิน 42 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2554: 6 ลา้นบาท)  

บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดัไดจ้าํนองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและจาํนาํเคร่ืองจกัรซ่ึงมีมูลค่าสุทธิ

ตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เป็นจาํนวนเงิน 391 ลา้นบาท เพื่อคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บ

จากธนาคารพาณิชย ์(30 กนัยายน 2555: ไม่มีเน่ืองจากบริษทัยอ่ยชาํระคืนเงินกูย้ืมทั้งจาํนวนแลว้และ  

ไถ่ถอนหลกัประกนัทั้งหมด)  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่บริษทัฯและบริษทัยอ่ย

หยดุใชง้านเป็นการชัว่คราวมีจาํนวนเงิน 1,037 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 573 ลา้นบาท) 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

10. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากธนาคาร 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกูย้ืมระยะสั้ นที่ยงั

ไม่ไดเ้บิกใชค้งเหลือเป็นจาํนวนเงิน 158 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2554: 1,334 ลา้นบาท) และงบการเงิน

เฉพาะกิจการจาํนวนเงิน 80 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2554: 1,183 ลา้นบาท) 

11. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดช้าํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เก่ียวขอ้ง

กนัจาํนวนเงิน 11 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1 ลา้นบาท) 

12. เงินกู้ยมืระยะยาวจากธนาคาร 

 ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2555 บริษทัยอ่ยไดช้าํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารทั้งจาํนวนแลว้  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตาม

สญัญาเงินกูท่ี้ยงัไม่ไดเ้บิกใชค้งเหลือ  

13. เงินกู้ยมืระยะยาวจากกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

 ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2555 บริษทัฯไดช้าํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เก่ียวขอ้งกนัทั้งจาํนวน

แลว้ 

14. สํารองผลประโยชน์เมื่อเลกิจ้างและสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลประโยชน์  ผลประโยชน์ 

 ผลประโยชน์ ระยะยาว ผลประโยชน์ ระยะยาว 

 เม่ือเลิกจา้ง ของพนกังาน เม่ือเลิกจา้ง ของพนกังาน 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 80,855 2,717 63,174 - 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั - 583 - - 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย - 173 - - 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง 15,766 (626) 10,018 - 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งงวด (96,621) - (73,192) - 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 - 2,847 - - 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

15.  เงินปันผลจ่าย 

 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2555 และ 2554 ของบริษทัฯ

ประกอบดว้ย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2553 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี   

  7 เมษายน 2554 21,195 0.04 

รวม  21,195 0.04 

    

เงินปันผลประจาํปี 2554 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี   

  30 มีนาคม 2555 26,493 0.05 

เงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับปี 2555  ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้   

  เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2555 496,409 0.94 

รวม  522,902 0.99 

เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2555 บริษทัฯไดรั้บหมายหา้มชัว่คราวจากศาลแพง่ในคดีหมายเลขดาํท่ี ร.2/2555 

และคดีหมายเลขแดงที่ ร.2/2555 เน่ืองจากบริษทั ปตท. จาํกัด (มหาชน) ได้ยืน่คาํร้องขอคุ้มครอง

ชัว่คราวขณะดาํเนินการทางอนุญาโตตุลาการ โดยศาลได้มีคาํสั่งอายดัเงินจาํนวน 498 ล้านบาท ที่

บริษทัฯจะจ่ายเป็นเงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับปี 2555 ให้แก่ผูถื้อหุ้นจนกวา่ศาลจะมีคาํสั่งเป็นอยา่ง

อืน่ ดังนั้น บริษทัฯจึงประสานงานกบับริษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด (TSD)  

เพือ่ให้ธนาคารดาํเนินการระงบัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นตามคาํสั่งศาล ต่อมา เมือ่วนัที่ 22 

มิถุนายน 2555 บริษทัฯไดย้ื่นคาํร้องต่อศาลแพ่งขอให้ศาลมีคาํสั่งเพิกถอนคาํสั่งห้ามชัว่คราวดงักล่าว 

และศาลไดไ้ต่สวนคาํร้องของบริษทัฯในวนัที่ 17 สิงหาคม 2555 และ วนัที่ 29 สิงหาคม 2555 โดยใน

วนัท่ี 30 สิงหาคม 2555 ศาลได้มีคาํสั่งเพิกถอนคาํสั่งห้ามชั่วคราวดงักล่าวแล้ว เป็นผลให้บริษทัฯ

สามารถดาํเนินการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได ้โดยบริษทัฯไดจ้่ายเงินปันผลในวนัท่ี 7 กนัยายน 2555 
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16.  รายได้อืน่ 

                 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

รายไดค้่าบริหารจดัการ 43 142 4,116 2,769 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน (57) 894 (57) 888 

ดอกเบ้ียรับ 3,987 1,085 9,837 1,530 

กาํไรจากการขายอุปกรณ์ 20,067 - 21,665 - 

กาํไรจากการรับรู้มูลค่าเงินลงทุนใน     

  บริษทัยอ่ยเดิมดว้ยมูลค่ายติุธรรม - - - 14,431 

รายไดอ่ื้น 16,436 4,421 10,729 6,301 

รวม 40,476 6,542 46,290 25,919 

   (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

รายไดค้่าบริหารจดัการ 295 142 9,110 8,605 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 3,412 9,474 3,410 9,388 

ดอกเบ้ียรับ 16,877 3,386 30,477 4,106 

เงินปันผลรับ - - 44,208 - 

กาํไรจากการขายอุปกรณ์ 44,055 - 45,598 - 

กาํไรจากการรับรู้มูลค่าเงินลงทุนใน     

  บริษทัยอ่ยเดิมดว้ยมูลค่ายติุธรรม - - - 14,431 

รายไดอ่ื้น 32,159 13,911 20,460 29,811 

รวม 96,798 26,913 153,263 66,341 

17. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลคาํนวณข้ึนโดยการคูณกาํไรก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับงวดดว้ย

อตัราภาษีเฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

18. กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดที่เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ     

(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัที่ออกอยูใ่นระหวา่ง

งวด 
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19. ข้อมูลทางการเงินจําแนกส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยดาํเนินกิจการใน 4 ส่วนงานหลกั คือ (1) ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ้ ามนัเช้ือเพลิงและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี (2) ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์

นํ้ามนัไบโอดีเซล (3) ธุรกิจใหบ้ริการขนส่งนํ้ามนัและ (4) ธุรกิจใหบ้ริการบริหารจดัการ และดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศ ขอ้มูลทางการเงิน

จาํแนกตามส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2555 และ 2554 และ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2555 และ           

31 ธนัวาคม 2554 มีดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ผลิตและจาํหน่ายนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ ใหบ้ริการ ใหบ้ริการ  การตดัรายการ  

 และผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี นํ้ามนัไบโอดีเซล ขนส่งนํ้ ามนั บริหารจดัการ การดาํเนินงานอ่ืน ๆ บญัชีระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

รายไดจ้ากการขายและบริการจากภายนอก               

 ในประเทศ 954 3,715 - 563 2 8 - - 17 25 - - 973 4,311 

 ต่างประเทศ - 1,483 - 1 - - - - - - - - - 1,484 

รวมรายไดจ้ากการขายและบริการจากภายนอก 954 5,198 - 564 2 8 - - 17 25 - - 973 5,795 

รายไดจ้ากการขายและบริการระหวา่งส่วนงาน - 1,872 1 124 2 55 - - 4 8 (7) (2,059) - - 

รวมรายไดจ้ากการขายและบริการทั้งส้ิน 954 7,070 1 688 4 63 - - 21 33 (7) (2,059) 973 5,795 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน (114) (44) (10) (1) (8) 1 (4) - (3) 3 37 2 (102) (39) 

รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:               

 รายไดอ่ื้น             41 5 

 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม            2 (1) 

 ค่าใชจ่้ายทางการเงิน             (1) (19) 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล             1 6 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย            1 - 

ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ            (58) (48) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ผลิตและจาํหน่ายนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ ใหบ้ริการ ใหบ้ริการ  การตดัรายการ  

 และผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี นํ้ามนัไบโอดีเซล ขนส่งนํ้ ามนั บริหารจดัการ การดาํเนินงานอ่ืน ๆ บญัชีระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

รายไดจ้ากการขายและบริการจากภายนอก               

 ในประเทศ 3,774 13,105 34 1,550 29 32 - - 63 108 - - 3,900 14,795 

 ต่างประเทศ 1,935 3,605 - 17 - - 13 - - - - - 1,948 3,622 

รวมรายไดจ้ากการขายและบริการจากภายนอก 5,709 16,710 34 1,567 29 32 13 - 63 108 - - 5,848 18,417 

รายไดจ้ากการขายและบริการระหวา่งส่วนงาน 291 6,954 - 343 42 171 - - 11 24 (344) (7,492) - - 

รวมรายไดจ้ากการขายและบริการทั้งส้ิน 6,000 23,664 34 1,910 71 203 13 - 74 132 (344) (7,492) 5,848 18,417 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน (169) 255 (40) (61) (29) 11 3 - (4) 11 49 44 (190) 260 

รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:               

 รายไดอ่ื้น             97 23 

 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             (1) (2) 

 ค่าใชจ่้ายทางการเงิน             (12) (54) 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล             - (91) 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย            2 (2) 

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ            (104) 134 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ผลิตและจาํหน่าย           
นํ้ามนัเช้ือเพลิง 

ผลิตและจาํหน่าย
ผลิตภณัฑ ์

  
ให้บริการ  การตดัรายการ  

 และผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี นํ้ามนัไบโอดีเซล ให้บริการขนส่งนํ้ามนั บริหารจดัการ การดาํเนินงานอ่ืน ๆ บญัชีระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

สินคา้คงเหลือ 63 1,035 - 26 - - - - 5 4 (1) (1) 67 1,064 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 730 695 445 475 35 147 - - 14 7 (7) (4) 1,217 1,320 
สินทรัพยอ่ื์น             1,491 1,683 

รวมสินทรัพย ์             2,775 4,067 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชเ้กณฑใ์นการกาํหนดราคาระหวา่งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4
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20. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

20.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเก่ียวกบัการก่อสร้างสถานี

บริการนํ้ามนัจาํนวนเงิน 4 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2554: 2 ลา้นบาท) 

20.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเช่าที่ดิน 

อาคาร คลงันํ้ามนั สถานีบริการนํ้ามนั รถยนตแ์ละอุปกรณ์ อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 25 ปี  

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้

สัญญาขา้งตน้ ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

จ่ายชาํระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ภายใน 1 ปี 19 3 

   มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 54 - 

   มากกวา่ 5 ปี 75 - 

20.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือระยะยาว 

 ในเดือนพฤศจิกายน 2550 บริษทัยอ่ย (บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั) ไดเ้ขา้ทาํสัญญาซ้ือขายไอนํ้ ากบั

บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั (PTTUT) เพิ่มเติม โดยปริมาณการซ้ือขายและราคาเป็นไปตามที่ระบุไวใ้น

สัญญา สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 15 ปีนบัจากวนัที่อุปกรณ์พร้อมใช้งานโดยกาํหนดส่งมอบไอนํ้ า

ภายในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2551 และสามารถต่ออายไุดอี้ก 5 ปี  

 ต่อมา เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2554 บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํบนัทึกขอ้ตกลงการวางท่อไอนํ้ ากบั PTTUT 

เพิ่มเติม โดย PTTUT จะดาํเนินการก่อสร้างชั้นวางท่อยกระดบัและสะพานรับท่อเพือ่วางท่อไอนํ้ าซ่ึง

มีค่าก่อสร้างจาํนวนเงิน 58 ลา้นบาท และ PTTUT จะชดเชยผลกระทบจากการที่ไม่สามารถส่งมอบ

ไอนํ้ าตามสัญญาซ้ือขายไอนํ้ าเป็นจาํนวนเงิน 23 ลา้นบาท ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าชดเชยความ

ล่าชา้ โดยนาํไปหกัจากค่าก่อสร้างดงักล่าว จากนั้นบริษทัยอ่ยจะตอ้งชาํระคืนค่าก่อสร้างและดอกเบ้ีย

แก่ PTTUT ทุกเดือนตั้งแต่วนัท่ี 1 ของเดือนท่ี 37 และจะชาํระให้แลว้เสร็จ ภายในระยะเวลา 72 เดือน

นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีการส่งมอบไอนํ้าเชิงพาณิชย ์โดยคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ของธนาคารแห่งหน่ึง 
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20.4 การคํา้ประกนั 

 ก) ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2555 มีหนงัสือคํ้าประกนัที่ออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทั

ยอ่ยเหลืออยูเ่ป็นจาํนวนเงิน 259 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2554: 49 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบั

ภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ย 

หนงัสือคํ้าประกนัเพื่อคํ้าประกนัการจ่ายชาํระเงินให้แก่เจา้หน้ีจาํนวนเงิน 250 ลา้นบาท และ

เพื่อคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆ จาํนวนเงิน 9 ลา้นบาท 

 ข)  บริษทัฯคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจากธนาคารของบริษทัยอ่ยหลายแห่งในวงเงินรวม 70 ลา้นบาท

(31 ธนัวาคม 2554 : 70 ลา้นบาท)  

20.5 คดีฟ้องร้องและข้อพพิาททางการค้า 

 ก) เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2538 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบคอนเดนเสทเรสซิดิวกบับริษทั 

ปตท. จาํกดั (มหาชน) (PTT) ซ่ึงวตัถุดิบดงักล่าวผลิตโดยบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั 

(PTTGC) (เดิมช่ือ "บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั (มหาชน)")โดยปริมาณการ

ซ้ือขายและราคาเป็นไปตามที่ระบุไวใ้นสัญญา สัญญาดงักล่าวมีลกัษณะเป็น Evergreen Basis 

คือไม่มีกาํหนดเวลาส้ินสุด โดยมีระยะเวลาช่วงแรก (Primary period) 15 ปี ซ่ึงช่วงแรกครบ

กาํหนดในปี 2555 และสัญญาจะต่อเน่ืองไปยงัช่วงที่ 2 ในลกัษณะของ Evergreen Basis โดย

อัตโนมัติ และกําหนดให้บริษัทฯต้องวางหนังสือคํ้ าประกันธนาคารจาํนวนหน่ึงเพื ่อเป็น

หลกัประกนัการจ่ายชาํระค่าซ้ือสินคา้ บริษทัฯ จะไดรั้บคืนหลกัประกนัดงักล่าวเมื่อครบกาํหนด

อายสุญัญา 

  เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 PTT ไดส่้งจดหมายแจง้ขอยกเลิกสัญญาการซ้ือขายวตัถุดิบคอนเดน

เสทเรสซิดิวกบับริษทัฯ โดยจะขอยกเลิกสัญญาเม่ืออายุสัญญาครบ 15 ปีแรก (Primary period)

ในปี 2555 ทั้งท่ีบริษทัฯไม่ไดป้ระพฤติผิดสัญญา และการเลิกสัญญาเป็นการขดักบัเจตนารมณ์

ของการทาํสัญญา  ทั้งน้ี บริษทัฯ และที่ปรึกษากฎหมายของบริษทัฯ เห็นว่า สัญญาดงักล่าวไม่

สามารถยกเลิกได ้เน่ืองจากเป็นสัญญาต่างตอบแทนระยะยาว โดยในสัญญาระบุให้บริษทัฯตอ้ง

เป็นผูล้งทุนก่อสร้างโรงกลัน่ข้ึนมารองรับเพื่อแปรรูปวตัถุดิบคอนเดนเสทเรสซิดิว ซ่ึงเป็นสเปก

วตัถุดิบที่รับมาจาก PTT เท่านั้น และสัญญาบงัคบับริษทัฯไม่ให้นาํวตัถุดิบไปขายต่อในสภาพ

เดิมท่ีรับมาอีกดว้ย ดงันั้น ในสัญญาจึงมีการระบุวา่เป็นสัญญาลกัษณะ Evergreen Basis คือ ไม่

มีกําหนดเวลาส้ินสุด สัญญาจะมีผลบังคับต่อไปโดยอัตโนมัติเมื่อครบกําหนด 15 ปีแรก 

(Primary period) อีกทั้งการยกเลิกสัญญาจะกระทาํไดก้็ต่อเมื่อไดรั้บความยินยอมจากคู่สัญญา

ทั้ง 2 ฝ่ายหรือในกรณีท่ีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงทาํผดิสัญญา ซ่ึงบริษทัฯไม่เคยดาํเนินการใดๆ ผิดจากขอ้

สัญญาทีก่าํหนดไว ้ บริษทัฯจึงมัน่ใจวา่สัญญาดงักล่าวไม่สามารถยกเลิกได ้ในขณะที่ทาง PTT 

เห็นต่างออกไป บริษทัฯไดร่้วมหารือกบั PTT เพื่อหาขอ้สรุปท่ียติุธรรมกบัทั้งสองฝ่ายแต่ไม่ 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  สามารถหาขอ้ยติุร่วมกนัได ้ดงันั้น เพื่อรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้นให้ไดรั้บการรับรองและคุม้ครอง

ตามกฎหมาย บริษทัฯ จึงไดใ้ช้กระบวนการยุติธรรมเป็นผูต้ดัสินช้ีขาด โดยได้ดาํเนินการยื่น   

คาํร้องต่ออนุญาโตตุลาการในวนัที ่3 ธันวาคม 2552 และเม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2553 บริษทัฯ

ไดย้ื่นฟ้องต่อศาลแพ่งเรียกร้องให้ PTT และ PTTGC ร่วมกนัปฏิบติัตามสัญญาดงักล่าวต่อไป

โดยไม่กาํหนดระยะเวลาส้ินสุด หากการบงัคบัให ้PTT และ PTTGC ปฏิบติัตามสัญญาดงักล่าว

เป็นการพน้วสิัย ไม่อาจกระทาํได ้ไม่วา่ดว้ยเหตุประการใด ให ้PTT และ PTTGC ร่วมกนัรับผิด

ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บริษัทฯ เป็นเงินรวมทั้ งส้ิน 13,805,648,806.91 บาท ขณะน้ี          

ข้อพิพาททางการค้าอยู่ภายใต้กระบวนการอนุญาโตตุลาการ และคดีฟ้องร้องอยู่ภายใต้

กระบวนการพิจารณาคดีของศาลแพง่ ซ่ึงผลของขอ้พิพาทและคดีฟ้องร้องยงัไม่สามารถระบุได้

และข้ึนอยูก่บักระบวนการยติุธรรมในอนาคต  

  เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2554 บริษทัฯได้รับแผนการส่งวตัถุดิบล่วงหน้าจาก PTT ซ่ึงเป็น

กระบวนการประสานงานระหว่างกนัตามปกติธุรกิจ พบว่าแผนการส่งวตัถุดิบน้ีระบุปริมาณ

การส่งวตัถุดิบถึงเดือนมกราคม 2555 เท่านั้น โดย PTT ไดห้ยดุส่งวตัถุดิบตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 

2555 ซ่ึงทาํใหบ้ริษทัฯตอ้งหยดุการผลิตเน่ืองจากบริษทัฯไม่มีวตัถุดิบหลกัจาก PTT  

  ต่อมา บริษทัฯไดย้ืน่คาํร้องขอสละประเด็นขอ้พิพาทเกี่ยวกบักรณีที่บริษทัฯเรียกร้องให้ PTT 

ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวต่อไป โดยอนุญาโตตุลาการได้มีคาํสั่งอนุญาตให้บริษัทฯสละ

ประเด็นดงักล่าวไดใ้นวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2555 

  ตามที่บริษทัฯมีข้อพิพาทกับ PTT ดงักล่าวข้างต้น เป็นเหตุให้บริษทัฯต้องใช้สิทธิเรียกร้อง

ค่าเสียหายต่ออนุญาโตตุลาการ (ขอ้พิพาทหมายเลขดาํที ่114/2552) และต่อศาลแพ่ง (คดี

หมายเลขดาํท่ี 3162/2553) เป็นจาํนวนเงินไม่นอ้ยกวา่ 13,000 ลา้นบาท และเน่ืองจากบริษทัฯ มี

ขอ้ต่อสู้ในอนัที่จะไม่ตอ้งชาํระหน้ีต่อ PTT บริษทัฯจึงใช้สิทธิในการยึดหน่วงค่าวตัถุดิบคอน

เดนเสทเรสซิดิวงวดสุดทา้ยจาํนวนเงิน 1,518 ลา้นบาท (สุทธิจากหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดย

ธนาคาร) ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของค่าเสียหายท่ีเรียกร้องกบั PTT 

  ในเดือนมิถุนายน 2555 บริษทัฯไดรั้บแจง้จากสํานกัขอ้พิพาท สํานกังานศาลยุติธรรมว่า PTT 

ได้ยืน่คาํเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ (ข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 78/2555) 

เรียกร้องให้บริษทัฯชาํระหน้ีเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย รวมเป็นเงิน 1,555 ลา้นบาท ให้แก่ PTT 

ปัจจุบนั บริษทัฯอยูร่ะหวา่งการยืน่คาํคดัคา้นต่อสู้คดี 



 

 25 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 ข) ในปี 2554 และ 2555 บริษทั จตุรทิศขนส่ง จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ไดรั้บคาํฟ้องคดีแรงงาน จากศาล

แรงงานภาค 2 วา่ลูกจา้งไดย้ื่นคาํร้องต่อศาลแรงงานเพื่อเรียกร้องให้บริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทน

นอกเวลาทาํงานปกติรวมจาํนวนเงิน 9 ลา้นบาทพร้อมดอกเบ้ียนบัแต่วนัเลิกจา้งให้แก่ลูกจา้ง 

ปัจจุบนั คดีฟ้องร้องอยูภ่ายใตก้ระบวนการพิจารณาคดีของศาลแรงงาน 

21.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 ก) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเมื่อวนัที่ 9 ตุลาคม 2555 มีมติอนุมติัให้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้อยูใ่นอตัราร้อยละ 78 เป็น

อตัราร้อยละ 100 โดยการเขา้ซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิมจาํนวน 44,000 หุ้นในราคามูลค่าสุทธิตาม

บญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 คิดเป็นจาํนวนเงินรวมไม่เกิน 6 ลา้นบาท 

 ข)  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเมื่อวนัที่ 7 พฤศจิกายน 2555 มีมติอนุมติัให้ซ้ือหุ้นเพิ่มทุนของ

บริษทั เคพี เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป จาํกดั (KPEG) จาํนวน 6,702 หุน้ ในราคาหุ้นละ 1,200 บาทหรือ   

คิดเป็นราคาทุนจาํนวนเงิน 8.04 ลา้นบาท KPEG ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าให้การ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย KPEG จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 18.41 ลา้นบาท เป็น 25.78 ลา้นบาท 

โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 7,369 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท รวมเป็น

จาํนวนเงิน 7.37 ลา้นบาทโดยบริษทัฯจะมีสัดส่วนการลงทุนในบริษทัดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 26 

โดยใชแ้หล่งเงินทุนจากทุนหมุนเวยีนของบริษทัฯ 

22. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 

2555 
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