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บริษัท ระยองเพยีวริฟายเออร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนา
ในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจาํหน่ายนํ้ ามนัเช้ือเพลิงและผลิตภณัฑปิ์โตร
เคมี ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯซ่ึงเป็นสํานักงานใหญ่ตั้ งอยู่ท่ีเลขท่ี 1010 อาคารชินวตัร       
ทาวเวอร์ 3 ชั้น 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร สาขาซ่ึงเป็นท่ีตั้ง
โรงงานตั้งอยู่ท่ีเลขท่ี 7/3 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตาํบลมาบตาพุด อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดั
ระยอง นอกจากน้ี บริษทัฯมีสาขาซ่ึงเป็นคลงัเกบ็นํ้ามนั 3 แห่งในจงัหวดันครสวรรค ์ชลบุรีและระยอง 

 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 คือ บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท ์
จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัจาํกดัตามกฎหมายไทย โดยถือหุน้ในอตัราร้อยละ 29.87 ของทุนท่ีออกและชาํระ
แลว้ของบริษทัฯ  

 เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2555 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2555 ไดมี้มติอนุมติัให้ยกเลิกการจดัสรร
หุ้นเพิ่มทุนจาํนวน 273 ลา้นหุ้น โดยการออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหุ้นสามญัของ
บริษทัฯ (TDR) และอนุมติจดัสรรหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวโดยวิธีการเสนอขายหุน้แก่บุคคลในวงจาํกดั 

 เน่ืองจากบริษทัฯไดรั้บผลกระทบจากการหยดุส่งวตัถุดิบจากผูข้ายวตัถุดิบรายหลกัในเดือนกมุภาพนัธ์ 
2555 บริษทัฯไดเ้ลิกจา้งพนักงานโดยจ่ายค่าชดเชยตามท่ีกฎหมายกาํหนดและปรับลดโครงสร้าง
องคก์รใหเ้ลก็ลงเพื่อประหยดัค่าใชจ่้าย นอกจากน้ี บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั (PBC) ไดห้ยดุการ
ผลิตเน่ืองจากยงัไม่ไดรั้บคาํสั่งซ้ือจากลูกคา้และอยูใ่นสภาวะขาดสภาพคล่องในการดาํเนินธุรกิจ และ
บริษทั จตุรทิศขนส่ง จาํกดั (JTC) บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั (SCT) และบริษทัยอ่ยอีก 6 บริษทั
ไดห้ยดุธุรกรรมการใหบ้ริการและการซ้ือขายและ PBC JTC และ SCT ไดเ้ลิกจา้งพนกังานโดยจ่าย
ค่าชดเชยตามท่ีกฎหมายกาํหนดดว้ยเช่นกนั 
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1.2 ข้อสมมติฐานทางการบัญชี 

 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 37.4 ก) บริษทัฯมีขอ้พิพาททางการคา้และคดี
ฟ้องร้องท่ีสาํคญักบัผูข้ายวตัถุดิบรายหลกัของบริษทัฯ ขณะน้ี ขอ้พิพาททางการคา้ดงักล่าวอยูภ่ายใต้
กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ และคดีฟ้องร้องอยูภ่ายใตก้ระบวนการพิจารณาคดีของศาลแพ่ง ผล
ของขอ้พิพาททางการคา้และคดีฟ้องร้องดงักล่าวยงัไม่สามารถระบุไดแ้ละข้ึนอยู่กบักระบวนการ
ยติุธรรมในอนาคต เน่ืองจากผูข้ายวตัถุดิบรายหลกัของบริษทัฯไดห้ยดุส่งวตัถุดิบให้แก่บริษทัฯตั้งแต่
เดือนกมุภาพนัธ์ 2555 ทาํใหบ้ริษทัฯตอ้งหยดุการผลิตเพราะไม่สามารถจดัหาวตัถุดิบหลกัดงักล่าวจาก
ผูข้ายรายอ่ืน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯอยู่ระหว่างการแสวงหาแนวทางในการดําเนินธุรกิจอ่ืน 
สถานการณ์ดงักล่าวทาํใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมากเก่ียวกบัความสามารถในการดาํเนินงานต่อเน่ืองของ
บริษทัฯ ทาํใหบ้ริษทัฯอาจไม่สามารถขายหรือใชสิ้นทรัพย ์รับและจ่ายชาํระหน้ีสินไดต้ามปกติธุรกิจ 
อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์ดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนอยา่งมากข้ึนอยูก่บัผลของขอ้พิพาททางการคา้ 
คดีฟ้องร้อง การหาแหล่งวตัถุดิบใหม่ รวมถึงความเป็นไปไดใ้นการยา้ยท่ีตั้งโรงงานให้ใกลแ้หล่ง
วตัถุดิบใหม่ดงักล่าว การจาํหน่ายทรัพยสิ์นและการหาธุรกิจใหม่ ดงันั้น งบการเงินของบริษทัฯยงัคง
จดัทาํข้ึนภายใตข้อ้สมมติฐานการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกิจการโดยไม่ไดป้รับปรุงมูลค่าสินทรัพยใ์น
ราคาท่ีอาจขายได ้และไม่ไดป้รับปรุงหน้ีสินตามจาํนวนเงินท่ีจะตอ้งจ่ายคืนและจดัประเภทบญัชีใหม่ 
ซ่ึงอาจมีความจาํเป็นหากบริษทัฯไม่สามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 
2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีได้จัดทาํข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบาย         
การบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

 ก) งบการเงินรวมน้ีได้จัดทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกัด 
(มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) 
ดงัต่อไปน้ี 
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  จดัตั้งข้ึน อตัราร้อยละ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน้ 

   2555 2554 

   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั* ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์นํ้ามนัไบโอ    
       ดีเซล (B100) และกลีเซอรีนดิบ ไทย 100 100 
บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดัและบริษทัยอ่ย จาํหน่ายนํ้ามนัเช้ือเพลิง ไทย 100 100 
บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั* จาํหน่ายนํ้ามนัเช้ือเพลิง ไทย 100 100 
บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั จาํหน่ายอุปกรณ์เคร่ืองมือของสถานีบริการ    
       นํ้ามนั และใหบ้ริการซ่อมบาํรุง ไทย 100 78 
บริษทั จตุรทิศขนส่ง จาํกดั* ใหบ้ริการขนส่งนํ้ามนั ไทย 100 - 
บริษทั เพียวอินเตอร์เทรด จาํกดั จาํหน่ายนํ้ามนัเช้ือเพลิง ไทย 100 - 
บริษทั อาร์พีซี แมเนจเมนท ์จาํกดั (เดิมช่ือ     
   “บริษทั มิตรสมัพนัธ์ ปิโตรเลียม จาํกดั”) จาํหน่ายนํ้ามนัเช้ือเพลิง ไทย 70 - 
บริษทั ทศทิศ โลจิสติกส์ จาํกดั (เดิมช่ือ     
   “บริษทั เมโทร ปิโตรเลียม จาํกดั”) จาํหน่ายนํ้ามนัเช้ือเพลิง ไทย 100 - 
บริษทั จตุจกัร ออยล ์จาํกดั จาํหน่ายนํ้ามนัเช้ือเพลิง ไทย 100 - 
บริษทั เพียวซิลิกา มายน่ิง จาํกดั     
   (เดิมช่ือ “บริษทั เบญจปิโตรเลียม จาํกดั”) จาํหน่ายนํ้ามนัเช้ือเพลิง ไทย 100 - 
บริษทั ไทยควอทซ์มายน่ิง จาํกดั     
   (เดิมช่ือ “บริษทั บูรพารุ่งโรจน์      
   ปิโตรเลียม จาํกดั”) จาํหน่ายนํ้ามนัเช้ือเพลิง ไทย 100 - 
RPC Global Co., Ltd. (เดิมช่ือ “บริษทั  จาํหน่ายนํ้ามนัเช้ือเพลิงและผลิตภณัฑ ์    
   โกลบอลไลเซชัน่ อีโคโนมิค แอนด ์    ปิโตรเคมีและการลงทุนต่างๆ ฮ่องกง 100 - 
   โปรโมชัน่ เนทเวอร์ค จาํกดั”)     

  * ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ไดห้ยดุดาํเนินธุรกิจแลว้ 

ข) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี
อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

 ค) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัเช่นเดียวกันกับของ
บริษทัฯ 

 ง) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็น
เงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวได้
แสดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้   

จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออก
จากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 
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 ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไร
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย
และบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีย่งัไม่มีผลบังคบัใช้ 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบั
ใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขา้งล่างน้ี  

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 12  

 
ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวข้องอย่าง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ท่ีไม่ได้คิด  

ค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ

ของผูถื้อหุน้ 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการบญัชีขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ  
งบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั  

 นอกจากน้ี สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 30/2555 - 34/2555 ซ่ึงลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2556 ให้ใชแ้นวปฏิบติัทางบญัชีและการตีความ
มาตรฐานการบญัชี ดงัต่อไปน้ี 
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  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
แนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 1 มกราคม 2556 
การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 4 การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า

หรือไม่ 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นว่าแนวปฏิบติัทางบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชี
ขา้งตน้ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั  

4.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

 รายได้จากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษัทฯและบริษทัย่อยได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมี
นัยสําคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กับผูซ้ื้อแลว้ รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาใน
ใบกาํกบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้จากการให้บริการขนส่ง 

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ 

รายได้ค่าบริการก่อสร้าง 

 รายได้ค่าบริการก่อสร้างรับรู้เ ม่ือได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้ นความสําเร็จของงาน                 
ขั้นความสําเร็จของงานก่อสร้างคาํนวณโดยการเปรียบเทียบตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจนถึงวนั     
ส้ินงวดกบัตน้ทุนงานก่อสร้างทั้งหมดท่ีคาดว่าจะใชใ้นการก่อสร้างตามสัญญาโดยจะตั้งสาํรองเผือ่ผล
ขาดทุนสําหรับโครงการก่อสร้างทั้งจาํนวนเม่ือทราบแน่ชัดว่าโครงการก่อสร้างนั้นจะประสบผล
ขาดทุน 

รายได้ค่าเช่าและบริการ 

 รายไดค่้าเช่าและบริการรับรู้ตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
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 รายได้ค่าบริหารจัดการ 

 รายไดค่้าบริหารจดัการรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงท่ีระบุในสัญญาท่ี
เก่ียวขอ้ง  

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี
ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึง
โดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี  

4.4 สินค้าคงเหลอื 

 สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า 
ตน้ทุนของสินคา้สําเร็จรูปท่ีผลิตข้ึนเองไดร้วมตน้ทุนของค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและค่าโสหุ้ย     
การผลิต 

4.5 เงินลงทุน 

 ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในงบกาํไรขาดทุน 

 ข) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 ค) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี
ราคาทุน  

 มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน  
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 เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 
จะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 

4.6 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม่หัก        
ค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของท่ีดิน อาคารโรงงาน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน
ในราคาทุน ณ วนัท่ีได้สินทรัพยม์า หลงัจากนั้นบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัให้มีการประเมินราคา      
โดยผูป้ระเมินราคาอิสระและบนัทึกสินทรัพยด์งักล่าวในราคาท่ีตีใหม่ ทั้งน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดั
ใหมี้การประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวเป็นคร้ังคราวเพื่อมิใหร้าคาตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี  

- บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการตีราคาใหม่ใน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรู้จํานวนสะสมในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย”์ ในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ อยา่งไรกต็าม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการ
ตีราคาลดลงและบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บรู้ราคาท่ีลดลงในงบกาํไรขาดทุนแลว้ ส่วนท่ีเพิ่ม
จากการตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรายไดไ้ม่เกินจาํนวนท่ีเคยลดลงซ่ึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายปีก่อน
แลว้ 

- บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจากการตีราคาใหม่ในงบกาํไร
ขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาเพ่ิมข้ึนและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี 
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ อยู่ในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนท่ี
ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในจาํนวนท่ีไม่เกินยอด
คงเหลือของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์  

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนหรือราคาท่ีตีใหม่โดยวิธีเส้นตรงตามอายกุาร
ใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

ส่วนปรับปรุงอาคาร  5 - 30 ปี 
อาคาร  20 - 40 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน  5 - 20 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน  3 - 5 ปี 
ยานพาหนะ  5 ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 
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 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 

 บริษทัฯตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชีเม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุน
จากการจาํหน่ายสินทรัพย ์ (ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพยก์บั
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น) จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออก
จากบญัชี 

4.7 ต้นทุนการกู้ยมื 

 ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานาน
ในการแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพย์
นั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนการกูย้มือ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ี
เกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจําหน่าย 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้
รายการเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่าสะสม  (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลา   
การตัดจาํหน่ายและวิธีการตัดจาํหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย          
ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 

 ซอฟทแ์วร์มีอายกุารใหป้ระโยชน์ 5 และ 10 ปี 

4.9    รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ 
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั
บริษทัฯ 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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4.10 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ได้
โอนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่
มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว 
ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่า
การเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 สญัญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ได้
โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

4.11 เงินตราต่างประเทศ 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการคาํนวณผลการ
ดาํเนินงาน 

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนของบริษทัฯหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่า
ตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหัก
ตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการ
ประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ี
กิจการคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ี
สะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึง
เป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการ
ขาย บริษทัฯใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจาํนวน
เงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่าย
นั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็น
อิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน ยกเวน้ในกรณีท่ี ท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงใชว้ิธีการตีราคาใหม่และไดบ้นัทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไวใ้นส่วน
ของผูถื้อหุ้น ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการ      
ตีราคาท่ีเคยบนัทึกไว ้

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้าย
เม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษัทฯ บริษทัย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ี
พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุน
สาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่าย
สมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดย
ใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํ
การประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลประโยชน์เม่ือเลกิจ้าง  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือยกเลิกการจา้งพนกังาน
ก่อนวนัเกษียณตามปกติ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งเป็นค่าใชจ่้ายทนัที 

 ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน เป็นคร้ังแรกในปี 
2554 บริษทัฯและบริษทัย่อยเลือกรับรู้หน้ีสินในช่วงการเปล่ียนแปลงท่ีมากกว่าหน้ีสินท่ีรับรู้ ณ วนั
เดียวกนัตามนโยบายการบญัชีเดิมโดยใชว้ิธีปรับยอ้นหลงัเสมือนว่าไดบ้นัทึกค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมาโดยตลอด 
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4.14 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะ
เสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

4.15 ภาษีเงินได้ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดต้ามจาํนวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหแ้ก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษีของรัฐ 
โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

4.16 ตราสารอนุพนัธ์ 

 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  

 ลูกหน้ีและเจา้หน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จะถูกแปลงค่าตามอตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กําไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศดงักล่าวจะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดท่ีเกิดข้ึนจากการทาํสัญญา
จะถูกตดัจาํหน่ายดว้ยวิธีเสน้ตรงตามอายขุองสญัญา 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ               
งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพินิจและการ
ประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่าย
บริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่าบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 
อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 
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ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 บริษทัฯแสดงมูลค่าของท่ีดิน อาคารโรงงาน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงานดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ซ่ึงราคา
ท่ีตีใหม่น้ีไดป้ระเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสําหรับสินทรัพย์
ประเภทท่ีดินและวิธีมูลค่าตน้ทุนทดแทนสุทธิสาํหรับสินทรัพยป์ระเภทอาคารโรงงาน เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์โรงงาน ซ่ึงการประเมินมูลค่าดังกล่าวตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานและการประมาณการบาง
ประการ 

  นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึน
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะและอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจใน
การประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึก
ประมาณการหน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
เงินสด 20,957 14,107 235 271 
เงินฝากธนาคาร 597,219 103,701 555,487 14,112 
ตัว๋แลกเงิน - 406,000 - 406,000 
รวม 618,176 523,808 555,722 420,383 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.63 -
3.40 ต่อปี (2554: เงินฝากออมทรัพยแ์ละตัว๋แลกเงินร้อยละ 0.13 ถึง 3.25 ต่อปี) 

7. เงินลงทุนช่ัวคราว 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 2555 2554 
 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

เงนิฝากประจําธนาคาร     
 ถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในหกเดือน 100,000 100,000 - - 
รวมเงินฝากประจาํธนาคาร 100,000 100,000 - - 

หน่วยลงทุนในกองทุนรวม     
 ราคาทุน 128,406 128,995 90,300 90,409 
 บวก: ค่าเผือ่การปรับมูลค่า 589 - 109 - 
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมสุทธิ 128,995 128,995 90,409 90,409 
รวมเงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ 228,995 228,995 90,409 90,409 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 
 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

เงนิฝากประจําธนาคาร     
 ถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในหกเดือน 50,000 50,000 - - 
รวมเงินฝากประจาํธนาคาร 50,000 50,000 - - 

หน่วยลงทุนในกองทุนรวม     
 ราคาทุน 82,902 83,321 90,300 90,409 
 บวก: ค่าเผือ่การปรับมูลค่า 419 - 109 - 
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมสุทธิ 83,321 83,321 90,409 90,409 
รวมเงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ 133,321 133,321 90,409 90,409 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.40 ต่อปี (2554: ไม่มี) 
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8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 67 77 - 270,422 
   3 - 6 เดือน - 470 - - 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 67 547 - 270,422 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 63,839 589,452 - 383,864 
   3 - 6 เดือน 1,017 573 - - 
   6 - 12 เดือน 2,058 329 - - 
   มากกวา่ 12 เดือน 4,426 9,629 617 617 

รวม 71,340 599,983 617 384,481 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (4,679) (9,145) (617) (617) 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 66,661 590,838 - 383,864 

ลูกหนีอ้ืน่     
เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,271 2,287 10,805 11,407 
รายไดค้า้งรับ 30,571 20,855 3,394 1,899 
อ่ืนๆ 7,868 10,066 388 3,910 

รวม 43,710 33,208 14,587 17,216 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,713) (4,060) - (3,413) 

รวมลกูหน้ีอ่ืน - สุทธิ 40,997 29,148 14,587 13,803 

รวมลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน - สุทธิ 107,725 620,533 14,587 668,089 
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9. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั (PTEC) บริษทัยอ่ย 
บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั จตุรทิศขนส่ง จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั เพียวอินเตอร์เทรด จาํกดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั อาร์พีซี แมเนจเมนท ์จาํกดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั ทศทิศ โลจิสติกส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั จตุจกัร ออยล ์จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั เพียวซิลิกา มายน่ิง จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไทยควอทซ์มายน่ิง จาํกดั บริษทัยอ่ย 
RPC Global Co., Ltd.  บริษทัยอ่ย 
บริษทั ซุปเปอร์เพียวแก๊ส จาํกดั บริษทัยอ่ยของ PTEC 
บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั  บริษทัร่วม 
Thai Good Petroleum Co., Ltd. บริษทัร่วม 
บริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) บริษทัร่วม 
บริษทั เคพ ีเอน็เนอร์ย ีกรุ๊ป จาํกดั บริษทัร่วม 
บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท ์จาํกดั ถือหุน้ในบริษทัฯร้อยละ 29.87 
บริษทั แจ๊สซ่ีครีเอชัน่ จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บลูแพลนเน็ท ทราเวล จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั อลัท ์เอน็เนอยี ่จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ฮิวมัน่ไคนด ์จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั มงคลชยัพฒันา จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เวิลด ์เอนเตอร์เทนเมนท ์เทเลวิชัน่ จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ออนเนสท ์แอนด ์เอฟิเชียน จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย     
   (ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
 ขายสินคา้ - - 222 8,807 
 รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 11 11 
 เงินปันผลรับ - - 44 - 
 ดอกเบ้ียรับ - - 19 2 
 รายไดอ่ื้น - การใหบ้ริการอ่ืน - - 5 39 
 ซ้ือสินคา้ - - 2 595 
 ค่าบริการจ่าย - - 2 8 
 ค่าขนส่งจ่าย - - 17 134 
 ซ้ือยานพาหนะ - - 72 - 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 11 - 
รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม     
   ค่าใชจ่้ายอ่ืน - 1 - - 
 ค่าเช่าท่ีดิน 2 - - - 
รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
 ขายสินคา้ 1 1 - - 
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - 1 - - 
  ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1 2 - 1 
 ค่าเช่าท่ีดิน  - 2 - - 
  ดอกเบ้ียจ่าย 1 15 1 15 

 นโยบายการกาํหนดราคาสําหรับรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
ขายสินคา้ ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีส่วนลดตามปริมาณคาํสัง่ซ้ือสาํหรับ

ธุรกิจคา้ส่งนํ้ามนั 
 ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีส่วนลดค่าการตลาดในอตัราคงท่ี

สาํหรับธุรกิจคา้ปลีกนํ้ามนั 
 ราคาขายอิงตามราคาตลาดสาํหรับธุรกิจขนส่งนํ้ามนั 
 ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีส่วนลดตามสญัญาสาํหรับธุรกิจ

ผลิตและจาํหน่ายไบโอดีเซล 
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รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
รายไดค่้าบริหารจดัการ คาํนวณตามเกณฑป์ริมาณสินคา้ท่ีจาํหน่ายไดส้าํหรับธุรกิจคา้ส่ง

นํ้ามนั 
 ตามสญัญาและตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงสาํหรับธุรกิจคา้ปลีกนํ้ามนั 

ธุรกิจขนส่งนํ้ามนั ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไบโอดีเซล ธุรกิจใหเ้ช่า
และบริการอสงัหาริมทรัพย ์และธุรกิจขายอุปกรณ์เคร่ืองมือสถานี
บริการนํ้ามนัและใหบ้ริการซ่อมบาํรุง 

เงินปันผลรับ ตามท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียรับ อตัราร้อยละ 2.35 - 7.00 ต่อปี (2554: ร้อยละ 4.18 - 5.77 ต่อปี) และ

อตัราดอกเบ้ียเงินกูข้ ั้นตํ่าสาํหรับลูกคา้ชั้นดี (Prime rate) บวก    
ร้อยละ 3 ต่อปี  

รายไดอ่ื้น ราคาตามสญัญา 
 ค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนัอตัราร้อยละ 1 ต่อปี 
ซ้ือสินคา้ ราคาซ้ืออิงตามราคาตลาดโดยมีส่วนลดตามปริมาณคาํสัง่ซ้ือสาํหรับ

ธุรกิจคา้ส่งนํ้ามนั 
 ราคาซ้ืออิงตามราคาตลาดสาํหรับธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไบโอดีเซล

และธุรกิจขายอุปกรณ์เคร่ืองมือสถานีบริการนํ้ามนัและใหบ้ริการ
ซ่อมบาํรุง 

ซ้ือยานพาหนะ มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
ค่าบริการจ่าย ราคาตามสญัญา 
ค่าขนส่งจ่าย ราคาตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราร้อยละ 5.75  ต่อปี (2554: ร้อยละ 4.95 - 5.75 ต่อปี) 

 สัญญาสําคญักบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

 สัญญาซ้ือขายผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีม 

 ในเดือนเมษายน 2553 บริษทัฯไดท้าํสญัญาซ้ือขายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมกบับริษทัยอ่ยสองแห่งเพื่อซ้ือ
ขายผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัต่างๆ ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีส่วนลดตามท่ีระบุในสญัญา สญัญาจะมีผล
ต่อเน่ืองจนกว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะแสดงความจาํนงในการยกเลิกสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 เดือน ในระหวา่งปี 2555 บริษทัฯไดย้กเลิกสญัญาดงักล่าวแลว้ 
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สัญญารับจ้างบริหารและจัดการ 

 ในเดือนมกราคม 2555 บริษทัฯไดท้าํสัญญารับจา้งบริหารและจดัการกบับริษทัย่อยหลายแห่ง โดย
บริษทัฯจะใหบ้ริการใหค้าํปรึกษาในดา้นบริหารบุคคล ดา้นธุรการ ดา้นสารสนเทศ ดา้นกฎหมายและ
ประสานงานราชการ อัตราค่าบริการเป็นไปตามท่ีกําหนดในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีกําหนด
ระยะเวลา 1 ปี ส้ินสุดเดือนธนัวาคม 2555 

สัญญาคํา้ประกนั 

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาคํ้าประกนักบับริษทัย่อยหลายแห่งเพื่อคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจากธนาคารของ
บริษทัยอ่ยในวงเงินรวม 70 ลา้นบาท การคํ้าประกนัน้ีมีผลผกูพนัต่อบริษทัฯนานเท่าท่ีภาระหน้ีสินท่ี
ยงัไม่ไดช้าํระโดยบริษทัยอ่ยดงักล่าว โดยบริษทัคิดค่าธรรมเนียมในการคํ้าประกนัในอตัราร้อยละ 1 
ต่อปี  

 สัญญาให้บริการเช่าถงั 

 ในเดือนสิงหาคม 2552 บริษทัฯได้ทาํสัญญาให้บริการเช่าถงักับบริษทัย่อยแห่งหน่ึง โดยมีอตัรา
ค่าบริการรายเดือนตามท่ีระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา 3 ปี (ตั้งแต่วนัท่ี 20 สิงหาคม 2552 ถึงวนัท่ี 
19 สิงหาคม 2555) และจะต่ออายุไดอี้กคราวละสามเดือนจนกว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะแสดง
ความจาํนงในการยกเลิกสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 1 เดือน ในระหว่างปี 2555 
บริษทัฯไดย้กเลิกสญัญาดงักล่าวแลว้ 

สัญญาบริการขนส่งน้ํามันเช้ือเพลงิ 

 ในเดือนมิถุนายน 2554 บริษทัฯไดท้าํสัญญาขนส่งนํ้ ามนัเช้ือเพลิงกบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง บริษทัยอ่ย
ดงักล่าวจะให้บริการขนส่งผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัต่างๆ โดยมีอตัราค่าบริการขนส่งนํ้ ามนัตามท่ีระบุใน
สัญญา สัญญามีระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2554 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2555 สัญญาจะมีผล
ต่อเน่ืองจนกว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะแสดงความจาํนงในการยกเลิกสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั ในระหวา่งปี 2555 บริษทัฯไดย้กเลิกสญัญาดงักล่าวแลว้ 

 สัญญาจ้างบริหารการขาย 

 ในเดือนมกราคม 2554 บริษัทฯได้ทาํสัญญาจ้างบริหารการขายกับบริษัทย่อยแห่งหน่ึง เพื่อให ้   
บริษทัย่อยดงักล่าวบริหารการขายและจดัหาลูกคา้ให้บริษทัฯ โดยมีอตัราค่าบริการตามท่ีระบุใน
สัญญา สัญญาจะมีผลต่อเน่ืองจนกว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะแสดงความจาํนงในการยกเลิกสัญญา
เป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 เดือน ในระหวา่งปี 2555 บริษทัฯไดย้กเลิกสัญญาดงักล่าว
แลว้ 
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 สัญญาการใช้เคร่ืองหมายการค้า 

 ในเดือนมกราคม 2555 บริษทัฯไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงกบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเพื่อใหบ้ริษทัยอ่ยดงักล่าว
ดาํเนินการขายนํ้ ามนัภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “เพียว” โดยมีอตัราค่าบริการตามท่ีระบุในสัญญา 
สญัญาดงักล่าวมีกาํหนดระยะเวลา 1 ปี ส้ินสุดเดือนธนัวาคม 2555 

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กิจการที่เกีย่วข้องกัน 
(หมายเหตุ 8) 

    

ลกูหน้ีการค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
 บริษทัยอ่ย - - - 270,422 
 บริษทัร่วม 12 18 - - 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 55 60 - - 
 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมการบริษทัฯ) - 469 - - 

รวมลกูหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 67 547 - 270,422 

ลกูหน้ีอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
 บริษทัยอ่ย - - 5,788 11,077 
 บริษทัร่วม 460 494 213 287 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 7 1,793 - 43 
 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมการบริษทัฯ) 5,000 - 5,000 - 

รวมลกูหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,467 2,287 11,001 11,407 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (196) - (196) - 

รวมลกูหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 5,271 2,287 10,805 11,407 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
   บริษทัยอ่ย - - 368,988 15,000 
   บริษทัร่วม 1,524 1,578 1,524 1,578 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,524 1,578 370,512 16,578 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (1,524) - (16,524) - 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 
สุทธิ - 1,578 353,988 16,578 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
 (หมายเหตุ 21)     
เจ้าหน้ีการค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
   บริษทัยอ่ย - - - 24,306 

รวมเจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 24,306 

เจ้าหน้ีอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
   บริษทัยอ่ย - - 11,444 16,698 

   บริษทัร่วม 128              21 - - 

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 57 348 12 308 

   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมการบริษทัฯ) - 292 - 282 

รวมเจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 185 661 11,456 17,288 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึง
กาํหนดชําระภายในหน่ึงปี 

  
  

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

   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เก่ียวขอ้งกบั     

     กรรมการบริษทัฯ) - 105,500 - 105,500 

รวมเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ี     

 ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - 207,000 - 207,000 

เงินให้กู้ยมืแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนัและเงินกู้ยมืจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2555 และ 2554 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม 

  ยอดคงเหลือ ณ   ยอดคงเหลือ ณ 
 ลกัษณะ วนัท่ี 31 ธนัวาคม เพิ่มข้ึน ลดลง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น ความสัมพนัธ์ 2554 ระหวา่งปี ระหวา่งปี 2555 

Thai Good Petroleum Co., Ltd. บริษทัร่วม 1,578 - (54) 1,524 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  - (1,524) - (1,524) 

สุทธิ  1,578 (1,524) (54) - 
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(หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดคงเหลือ ณ   ยอดคงเหลือ ณ 
 ลกัษณะ วนัท่ี 31 ธนัวาคม เพิ่มข้ึน ลดลง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น ความสัมพนัธ์ 2554 ระหวา่งปี ระหวา่งปี 2555 

บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั บริษทัยอ่ย 10,000 955,985 (643,497) 322,488 
บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั บริษทัยอ่ย - 19,000 - 19,000 
บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั บริษทัยอ่ย - 590,000 (590,000) - 
บริษทั จตุรทิศขนส่ง จาํกดั บริษทัยอ่ย - 62,500 (46,000) 16,500 
บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั บริษทัยอ่ย 5,000 34,000 (28,000) 11,000 
Thai Good Petroleum Co., Ltd. บริษทัร่วม 1,578 - (54) 1,524 

รวม  16,578 1,661,485 (1,307,551) 370,512 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  - (16,524) - (16,524) 

สุทธิ  16,578 1,644,961 (1,307,551) 353,988 

(หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม 

  ยอดคงเหลือ ณ   ยอดคงเหลือ ณ 
 ลกัษณะ วนัท่ี 31 ธนัวาคม เพิ่มข้ึน ลดลง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

เงินกูย้มืระยะสั้น ความสัมพนัธ์ 2554 ระหวา่งปี ระหวา่งปี 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 31 ธนัวาคม 

เงินกูย้มืระยะยาว ความสัมพนัธ์ 2554 ระหวา่งปี ระหวา่งปี 2555 

บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท ์จาํกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 72,500 - (72,500) - 
บริษทั มงคลชยัพฒันา จาํกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23,000 - (23,000) - 
บริษทั เวิลด ์เอนเตอร์เทนเมนท ์ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,000 - (6,000) - 
 เทเลวิชัน่จาํกดั      
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั เก่ียวขอ้งกบั     
  กรรมการบริษทัฯ 105,500 - (105,500) - 

รวม  207,000 - (207,000) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อยเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีไม่มีหลกัประกนั
อาย ุ6 เดือน จาํนวนเงินรวม 369 ลา้นบาท (2554: 15 ลา้นบาท) โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.40 ถึง 
5.13 ต่อปี (2554: ร้อยละ 5.05 ต่อปี) 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 เงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่บริษัทร่วมแห่งหน่ึง เป็นเงินให้กู้ยืมท่ีไม่มี
หลกัประกนัอาย ุ1 ปี จาํนวนเงิน 1.52 ลา้นบาท หรือ 0.05 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (2554: 1.58 ลา้นบาท
หรือ 0.05 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้ ั้นตํ่าสาํหรับลูกคา้ชั้นดี (Prime 
rate) บวกร้อยละ 3 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียทั้งหมดภายในเดือนพฤศจิกายน 
2554 ต่อมา ในเดือนมกราคม 2555 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือขอขยายระยะเวลาชาํระคืนเงินกูเ้ป็นเดือน
ธนัวาคม 2555 อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯยงัไม่ไดรั้บชาํระหน้ีเงินกูย้มืดงักล่าว
บริษทัฯจึงตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับดงักล่าวทั้งจาํนวน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนั
อาย ุ 2 ปี รวมจาํนวนเงิน 207 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.75 ต่อปี ชาํระดอกเบ้ียเป็นราย
สามเดือนและมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั้งหมดภายในเดือนกนัยายน 2555  ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2555 
บริษทัฯไดช้าํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวทั้งจาํนวนแลว้  

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 23,955 100,677 17,092 78,484 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - (10,507) - (10,507) 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง 10,560 34,011 9,968 28,027 
รวม 34,515 124,181 27,060 96,004 

10.     สินค้าคงเหลอื 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็น  
 ราคาทุน มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

สินคา้สาํเร็จรูป   79,239 840,346 (8,569) (537) 70,670 839,809 
วตัถุดิบ - 221,090 - - - 221,090 
วสัดุส้ินเปลือง 2,797 3,471 - - 2,797 3,471 

รวม 82,036 1,064,907 (8,569) (537) 73,467 1,064,370 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็น  
 ราคาทุน มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

สินคา้สาํเร็จรูป   9,979 756,053 (7,878) - 2,101 756,053 
วตัถุดิบ - 217,630 - - - 217,630 
วสัดุส้ินเปลือง 2,797 3,471 - - 2,797 3,471 

รวม 12,776 977,154 (7,878) - 4,898 977,154 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ไดร้วมนํ้ ามนัสํารองตามขอ้บงัคบัของกระทรวงพาณิชย์
จาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท (2554: 707 ลา้นบาท) 

11. เงินให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

                  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

T.C.S. Oil Co., Ltd. 21,317 21,317 21,317 21,317 
อ่ืน ๆ 400 3,100 400 3,100 

รวม 21,717 24,417 21,717 24,417 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (21,317) (21,317) (21,317) (21,317) 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ     
 จากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 400 3,100 400 3,100 

เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2549 บริษทัฯไดท้าํสัญญา Petroleum Product Business Joint Venture กบั 
T.C.S. Oil Co., Ltd. (TCS) เพื่อร่วมลงทุนในธุรกิจนํ้ ามนัในประเทศกมัพชูา ซ่ึงสัญญามีผลบงัคบัเป็น
ระยะเวลา 15 ปีส้ินสุดในปี 2563 โดยบริษทัฯมีภาระในการจดัหานํ้ ามนัและใหเ้งินกูย้ืมแก่ TCS เป็น
เงินบาทจาํนวน 35 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีร้อยละ 5 ต่อปี โดยชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน 
และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา หลงัจากท่ีบริษทัฯไดรั้บชาํระเงินใหกู้ย้มื
ดงักล่าวเตม็จาํนวนแลว้ บริษทัฯจะไดรั้บส่วนแบ่งกาํไรจากผลการดาํเนินงานของ TCS ตามท่ีระบุ    
ในสัญญา บริษทัฯหยดุรับรู้รายไดด้อกเบ้ียสาํหรับเงินให้กูย้ืมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2553 เน่ืองจาก 
TCS ไม่สามารถเร่ิมเปิดดาํเนินการตามแผนเดิมได ้
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12. เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
วงเงิน 3.50 ลา้นบาท 2,133 2,593 - - 
วงเงิน 1.90 ลา้นบาท - 1,359 - 1,359 
อ่ืน ๆ 1,000 - 1,000 - 
รวม 3,133 3,952 1,000 1,359 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (487) (887) - (428) 
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 2,646 3,065 1,000 931 

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

เงินใหกู้ย้มืระยะยาววงเงิน 1.90 ลา้นบาท เป็นเงินใหกู้ย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
4.50 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือนจาํนวน 52 เดือน เดือนละ 40,000 
บาท ส้ินสุดเดือนธนัวาคม 2557 ในเดือนมิถุนายน 2555 บริษทัฯไดรั้บชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวทั้ง
จาํนวนแลว้ 

13. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 
                 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
เงินชดเชยจากกองทุนนํ้ามนั     
 เช้ือเพลิงคา้งรับ - 46,391 - 42,302 
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหนา้ - 2,886 - 2,886 
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน 1,739 34,575 904 33,578 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 6,575 4,759 1,141 3,151 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 12,344 21,801 2,391 10,626 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินคา้ - 41,997 - - 
อ่ืน ๆ 3,827 4,882 1,173 1,687 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 24,485 157,291 5,609 94,230 
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14. เงินฝากธนาคารทีมี่ภาระคํา้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากประจาํซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้ําไปคํ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือจาก
ธนาคารและเป็นหลกัประกนัต่อศาลในคดีฟ้องร้อง 

15. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

15.1 รายละเอยีดของบริษัทร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวธีิราคาทุน 

   2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
   ร้อยละ ร้อยละ       

Thai Good Petroleum  จาํหน่าย          
 Co., Ltd.  นํ้ามนัหล่อล่ืน ฮ่องกง 31.67 31.67 3,175 3,175 - - 3,175 3,175 
บริษทั เพียวสัมมากร  ใหเ้ช่าและบริการ        
 ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั  อสังหาริมทรัพย ์ ไทย 44.13 44.13 129,181 129,181 122,410 125,650 129,181 129,181 
บริษทั สัมมากร จาํกดั  การพฒันา          
 (มหาชน)    อสังหาริมทรัพย ์ ไทย 24.81 - 289,723 - 291,038 - 289,723 - 
บริษทั เคพี เอน็เนอร์ย ีกรุ๊ป  ผลิตและจาํหน่าย          
 จาํกดั    ไฟฟ้า ไทย 26.00 - 8,042 - 7,890 - 8,042 - 
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม       421,338 125,650 430,121 132,356 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า       - - (3,175) - 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ      421,338 125,650 426,946 132,356 

บริษัท สัมมากร จํากดั (มหาชน) 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน  2555 มีมติอนุมติัใหซ้ื้อหุน้สามญัของบริษทั 
สมัมากร จาํกดั (มหาชน) (SAMCO) จากผูถื้อหุน้เดิมรวมจาํนวน 99 ลา้นหุน้ในราคาหุน้ละ 2.60 บาท
หรือคิดเป็นราคาทุนจาํนวนเงิน 257.40 ล้านบาท บริษัทฯได้ลงทุนในบริษัทดังกล่าวในเดือน
พฤศจิกายน 2555 โดยใชแ้หล่งเงินทุนจากทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ นอกจากนั้น ในระหว่างเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนธนัวาคม 2555 บริษทัฯไดซ้ื้อหุน้เพิ่มอีกจาํนวน 12,639,600 หุน้ในราคาเฉล่ียหุ้น
ละ 2.44 บาทหรือคิดเป็นราคาทุนจาํนวนเงิน 30.83 ลา้นบาทผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของ SAMCO เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2555 มีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียน
จาก 450 ลา้นบาท เป็น 650 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 200 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 1 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 200 ลา้นบาท และจดัสรรหุน้จาํนวนไม่เกิน 150 ลา้นหุน้ใหแ้ก่ผู ้
ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights offering) ในอตัรา 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ในราคาหุ้นละ 2.20 บาท 
ส่วนหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 50 ลา้นหุ้นรวมกบัหุ้นท่ีเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนจะจดัสรรให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ในราคาไม่ตํ่ากว่าราคาเสนอขาย
หุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนดงักล่าวและไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยในเดือนมกราคม 2556 SAMCO ไดท้าํการเสนอขายหุ้นเพิ่ม
ทุนดงักล่าวเป็นจาํนวน 139,410,340 หุน้ ทั้งน้ี บร◌ิษทัฯไดซ้ื้อหุน้รวมจาํนวน 37,213,200 หุน้ ทาํให้
สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯใน SAMCO เพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 24.81 เป็นร้อยละ 25.25 SAMCO 
ดาํเนินธุรกิจหลกัในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
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บริษัท เคพ ีเอน็เนอร์ย ีกรุ๊ป จํากดั 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2555 มีมติอนุมติัใหซ้ื้อหุน้สามญัเพิ่มทุนของ
บริษทั เคพี เอน็เนอร์ย ีกรุ๊ป จาํกดั (KPEG) จาํนวน 6,702 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1,200 บาทหรือคิดเป็น
ราคาทุนจาํนวนเงิน 8.04 ลา้นบาท โดย KPEG ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาก 18.41 ลา้นบาท เป็น 25.78 
ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 7,369 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท รวมเป็น
จาํนวนเงิน 7.37 ลา้นบาท บริษทัฯไดล้งทุนในบริษทัดงักล่าวในเดือนพฤศจิกายน 2555 โดยใชแ้หล่ง
เงินทุนจากทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ บริษทัดงักล่าวดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 

15.2 ส่วนแบ่งขาดทุนและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงิน
ปันผลรับจากบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหวา่งปี 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ 

รับระหวา่งปี 
 2555 2554 2555 2554 

Thai Good Petroleum Co., Ltd. - (1,092) - - 
บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์     
   จาํกดั (3,239) (3,531) - - 
บริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) 1,314 - - - 
บริษทั เคพ ีเอน็เนอร์ย ีกรุ๊ป จาํกดั (152) - - - 
รวม (2,077) (4,623) - - 
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15.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม 

 ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุปมีดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั 
ทุนเรียกชาํระ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
สินทรัพยร์วม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
หน้ีสินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
รายไดร้วมสาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 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 6,060 (4,905) (7,353) 

บริษทั เพียวสัมมากร            

 ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 260,000 260,000 552,887 504,296 363,703 307,772 113,348 26,563 (7,340) (8,002) 

บริษทั สัมมากร จาํกดั            
 (มหาชน) 450,000 - 3,113,262 - 1,252,056 - 123,047 - 5,299 - 

บริษทั เคพี เอน็เนอร์ย ี           

 กรุ๊ป จาํกดั 25,780 - 22,376 - 1,201 - 67 - (585) - 

 * ขอ้มูลทางการเงินของเงินลงทุนใน Thai Good Petroleum Co., Ltd. เป็นขอ้มูลทางการเงิน ณ วนัท่ี 
30 กันยายน 2555 และสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2555 ซ่ึงได้จดัทาํโดยฝ่าย
บริหาร (ยงัไม่มีการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีภายนอก) อยา่งไรกต็าม มูลค่าของเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมดงักล่าวมีจาํนวนไม่เป็นสาระสาํคญั 

15.4 เงินลงทุนในบริษัทร่วมทีข่าดทุนเกนิทุน 

 บริษทัฯไดรั้บรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมจนมูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย
เท่ากบัศูนย ์บริษทัฯไดห้ยดุรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเน่ืองจากบริษทัฯไม่ได้
มีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือทางพฤตินยัท่ีตอ้งจ่ายเงินเพื่อชาํระภาระผกูพนัของบริษทัร่วมดงักล่าว 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ส่วนแบ่งผลขาดทุนท่ีหยดุรับรู้ 

บริษทั ส่วนแบ่งผลขาดทุนในระหวา่ง ส่วนแบ่งผลขาดทุนสะสม ณ วนัท่ี 
 งวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี       
30 กนัยายน 2555 

ปีส้ินสุดวนัท่ี      
31 ธนัวาคม 2554 

30 กนัยายน 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

Thai Good Petroleum Co., Ltd. (1,553) (1,237) (2,790) (1,237) 
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16. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ     

รับระหวา่งปี 

 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         
   และบริษทัยอ่ย 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 20,000 100 78 21,481 15,856 - - 
บริษทั จตุรทิศขนส่ง จาํกดั 30,000 - 100 - 30,402 - - - 
บริษทั เพียวอินเตอร์เทรด จาํกดั 500 - 100 - 654 - - - 
บริษทั อาร์พีซี แมเนจเมนท ์จาํกดั 500 - 70 - 406 - - - 
บริษทั ทศทิศ โลจิสติกส์ จาํกดั 500 - 100 - 579 - - - 
บริษทั จตุจกัร ออยล ์จาํกดั 500 - 100 - 652 - - - 
บริษทั เพียวซิลิกา มายน่ิง จาํกดั 500 - 100 - 658 - - - 
บริษทั ไทยควอทซ์มายน่ิง จาํกดั 500 - 100 - 581 - - - 
RPC Global Co., Ltd. 41 - 100 - 124 - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     511,536 431,849 44,208 - 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า     (30,402) -   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ     481,134 431,849   

เน่ืองจากบริษัทฯได้รับผลกระทบจากการหยุดส่งวัตถุดิบในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2555 มีมติอนุมติัปรับโครงสร้างการถือหุ้นสามญัของ
บริษทัในเครือท่ีบริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั (บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้อยูใ่นอตัราร้อยละ 100) 
ถือหุน้จาํนวน 7 บริษทั เป็นถือหุน้โดยบริษทัฯโดยตรงในอตัราร้อยละ 100 โดยซ้ือในราคามูลค่าสุทธิ
ตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 คิดเป็นจาํนวนเงินรวม 34 ลา้นบาท 

16.1 บริษัท เพยีวไบโอดีเซล จํากดั 

ในช่วงตน้ปี 2555 บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั (PBC) ไดห้ยดุการผลิต เน่ืองจากยงัไม่ไดรั้บคาํสั่งซ้ือ
จากลูกคา้และอยู่ในสภาวะขาดสภาพคล่องในการดาํเนินธุรกิจ PBC ไดเ้ลิกจา้งพนักงานโดยจ่าย
ค่าชดเชยตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

PBC ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสําหรับกิจการผลิตไบโอดีเซล 
ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1840(9)/2550 เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2550 ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนด
บางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้าก
การประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบ
กิจการนั้น (ตั้งแต่วนัท่ี 12 มกราคม 2552 ถึงวนัท่ี 11 มกราคม 2560) 
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รายไดข้อง PBC สาํหรับปี 2555 และ 2554 จาํแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้
รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม รวม 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

รายไดจ้ากการขายและบริการ       
ขายและบริการในประเทศ 23,742 1,627,353 9,829 886,200 33,571 2,513,553 

ขายส่งออก - 31,109 - - - 31,109 

รวม 23,742 1,658,462 9,829 886,200 33,571 2,544,662 

16.2 บริษัท เพยีวพลงังานไทย จํากดั 

 ในเดือนกรกฎาคม 2555 บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดัไดเ้รียกชาํระค่าหุน้ส่วนท่ีเหลือจาํนวนเงิน 40 
ลา้นบาท และบริษทัฯไดจ่้ายชาํระเงินค่าหุน้ดงักล่าวแลว้  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2555 มีมติอนุมติัใหจ้ดัตั้งบริษทั ซุปเปอร์เพียว
แก๊ส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนระหวา่งบริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั (PTEC) และบริษทั ซุปเปอร์
เซ็นทรัลแก๊ส จาํกดั โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวนเงิน 20 ลา้นบาท (หุน้สามญัจาํนวน 200,000 หุ้น     
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) บริษทัร่วมทุนดงักล่าวดาํเนินธุรกิจจาํหน่ายแก๊ส LPG และ CNG โดย 
PTEC มีสัดส่วนการลงทุนในบริษทัดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 55 โดยใชแ้หล่งเงินทุนจากทุนหมุนเวียน
ของ PTEC และ PTEC ไดเ้ขา้ลงทุนในบริษทัดงักล่าวในเดือนสิงหาคม 2555 

16.3 บริษัท เอสซีท ีสหภัณฑ์ จํากดั 

 ในเดือนตุลาคม 2555 บริษทัฯไดเ้พิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั เอสซีที สหภณัฑ์ จาํกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้อยูใ่นอตัราร้อยละ 78 เป็นอตัราร้อยละ 100 โดยการเขา้ซ้ือหุน้จากผูถื้อหุน้
เดิมจาํนวน 44,000 หุ้นในราคามูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 คิดเป็นจาํนวนเงิน 6 
ลา้นบาท การเพิ่มสดัส่วนการถือหุน้ดงักล่าวเป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 9 
ตุลาคม 2555 

16.4 บริษัท อาร์พซีี แมเนจเมนท์ จํากดั 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2555 มีมติอนุมติัขายเงินลงทุนในบริษทั อาร์พีซี 
แมเนจเมนท ์ จาํกดั (RPCM) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้อยูใ่นอตัราร้อยละ 100 และมีทุนจด
ทะเบียนจาํนวนเงิน 500,000 บาท (หุน้สามญัจาํนวน 5,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) ใหแ้ก่
บริษทั โขงเจริญขนส่ง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั จาํนวน 1,500 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนการถือ
หุน้ร้อยละ 30 ในราคาหุน้ละ 116.21 บาทหรือรวมเป็นจาํนวนเงิน 174,315 บาท ราคาดงักล่าวเป็น
ราคามูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 ทั้งน้ี บริษทัฯไดข้ายเงินลงทุนดงักล่าวและรับ
ชาํระค่าหุ้นในเดือนกรกฎาคม 2555 ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯใน RPCM ลดลงจากเดิม
ร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 70 
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16.5 บริษัท ไทยควอทซ์มายน่ิง จํากดั 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2555 มีมติอนุมติัเพิ่มเงินลงทุนในบริษทั ไทย
ควอทซ์มายน่ิง จาํกดั (TQM) โดย TQM จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 0.5 ลา้นบาท เป็น 10 ลา้นบาท 
โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 95,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 
9.5 ลา้นบาท การเพิ่มทุนมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงานของบริษทัย่อย
ดงักล่าว  

16.6  RPC Global Co., Ltd. 

 ในเดือนพฤษภาคม 2555 บริษทัฯไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดของ RPC Global Co., Ltd. (RPCG)    
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2555 RPCG เป็นบริษทัซ่ึงจดัตั้งข้ึนใน
ประเทศฮ่องกง เพื่อประกอบกิจการจาํหน่ายนํ้ ามนัเช้ือเพลิงและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีและการลงทุน
ต่างๆ RPCG มีทุนจดทะเบียนจาํนวนเงิน 10,000 เหรียญฮ่องกง (หุน้สามญัจาํนวน 10,000 หุน้ มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 เหรียญฮ่องกง) โดยซ้ือในราคาหุน้ละ 3 เหรียญฮ่องกง รวมเป็นจาํนวนเงิน 30,000 
เหรียญฮ่องกง หรือคิดเป็นราคาทุนจาํนวนเงิน 123,939 บาท 
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17. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 สินทรัพยซ์ึ่งแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ สินทรัพยซ์ึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน 
  อาคารโรงงานและ เครื่องจกัร อาคารสาํนกังาน อาคารใหเ้ช่า  เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง    
  ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์ และส่วนปรับปรุง และส่วนปรับปรุง อุปกรณ์สถานี และเครื่องใช ้  งานระหวา่ง  
 ที่ดิน อาคารโรงงาน โรงงาน อาคารสาํนกังาน อาคารใหเ้ช่า บริการนํ้ ามนั สาํนกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน / ราคาที่ตใีหม่           
1 มกราคม 2554 173,457 176,647 2,000,319 162,340 355,733 71,260 96,184 240,931 11,173 3,288,044 
ซื้อเพิ่ม - - 1,003 - - 551 1,102 132 114,512 117,300 
จาํหน่าย - - (169) (2,762) - (22,035) (2,001) (2,972) - (29,939) 
โอน - 62 9,019 3,953 - 5,738 20,441 83,096 (122,309) - 
โอนไปบญัชีอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - - - (355,733) - - - (2,385) (358,118) 
โอนออกจากการสูญเสียอาํนาจการควบคุม           
 ในบริษทัยอ่ย  - - (28,666) - - - (22,249) - - (50,915) 
31 ธนัวาคม 2554 173,457 176,709 1,981,506 163,531 - 55,514 93,477 321,187 991 2,966,372 
ซื้อเพิ่ม 2,660 - - 6,120 - 4,349 446 2,294 20,801 36,670 
จาํหน่าย - - (31,667) (20,746) - (7,856) (6,666) (290,795) (676) (358,406) 
โอน - - - 9,995 - 8,621 971 1,517 (21,104) - 
31 ธนัวาคม 2555 176,117 176,709 1,949,839 158,900 - 60,628 88,228 34,203 12 2,644,636 
ค่าเสื่อมราคาสะสม           
1 มกราคม 2554 - 77,460 1,112,317 87,170 14,504 47,936 65,340 127,652 - 1,532,379 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 7,084 85,901 12,264 - 9,075 12,482 40,154 - 166,960 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับส่วนที่จาํหน่าย - - (158) (2,132) - (19,756) (1,764) (2,973) - (26,783) 
โอนไปบญัชีอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - - - (14,504) - - - - (14,504) 
โอนออกจากการสูญเสียอาํนาจการควบคุม           
 ในบริษทัยอ่ย  - - (4,086) - - - (7,477) - - (11,563) 
31 ธนัวาคม 2554 - 84,544 1,193,974 97,302 - 37,255 68,581 164,833 - 1,646,489 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 6,967 84,169 19,172 - 2,320 12,708 34,148 - 159,484 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับส่วนที่จาํหน่าย - - (31,226) (16,670) - (6,795) (5,586) (178,369) - (238,646) 
31 ธนัวาคม 2555 - 91,511 1,246,917 99,804 - 32,780 75,703 20,612 - 1,567,327 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี           
31 ธนัวาคม 2554 173,457 92,165 787,532 66,229 - 18,259 24,896 156,354 991 1,319,883 
31 ธนัวาคม 2555 176,117 85,198 702,922 59,096 - 27,848 12,525 13,591 12 1,077,309 
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี           
2554 (จาํนวนเงิน 135 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิตและตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 166,960 
2555 (จาํนวนเงิน 30 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิตและตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 159,484 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สินทรัพยซ์ึ่งแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ สินทรัพยซ์ึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  
    อาคาร เครื่องตกแต่ง    
  อาคารโรงงานและ เครื่องจกัร สาํนกังานและ ติดตั้งและ    
  ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์ ส่วนปรับปรุง เครื่องใช ้  งานระหวา่ง  
 ที่ดิน อาคารโรงงาน โรงงาน อาคารสาํนกังาน สาํนกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่         
1 มกราคม 2554 138,660 108,594 1,488,442 57,688 37,095 15,022 6,171 1,851,672 
ซื้อเพิ่ม - - 169 - 86 132 1,705 2,092 
จาํหน่าย - - (168) - (1,013) (22) - (1,203) 
โอน - - 6,872 135 369 - (7,376) - 
31 ธนัวาคม 2554 138,660 108,594 1,495,315 57,823 36,537 15,132 500 1,852,561 
ซื้อเพิ่ม - - - 779 300 73,441 - 74,520 
จาํหน่าย - - (30,438) (7,237) (2,904) (69,223) (500) (110,302) 
31 ธนัวาคม 2555 138,660 108,594 1,464,877 51,365 33,933 19,350 - 1,816,779 
ค่าเสื่อมราคาสะสม         
1 มกราคม 2554 - 69,618 1,048,297 35,974 31,425 4,929 - 1,190,243 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 2,912 49,485 3,888 2,188 3,063 - 61,536 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับส่วนที่จาํหน่าย - - (158) - (1,013) (22) - (1,193) 
31 ธนัวาคม 2554 - 72,530 1,097,624 39,862 32,600 7,970 - 1,250,586 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 2,794 49,699 3,580 1,870 8,334 - 66,277 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับส่วนที่จาํหน่าย - - (30,285) (6,890) (2,840) (4,594) - (44,609) 
31 ธนัวาคม 2555 - 75,324 1,117,038 36,552 31,630 11,710 - 1,272,254 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี          
31 ธนัวาคม 2554 138,660 36,064 397,691 17,961 3,937 7,162 500 601,975 
31 ธนัวาคม 2555 138,660 33,270 347,839 14,813 2,303 7,640 - 544,525 
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี  
2554 (จาํนวนเงิน 53 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 61,536 
2555 (จาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 66,277 
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ในระหว่างปี 2551 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพยต์ามรายกลุ่มของ
สินทรัพยซ่ึ์งราคาประเมินใหม่เป็นราคาท่ีสรุปผลในวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2551 เกณฑท่ี์ใชป้ระเมินราคา
สินทรัพยมี์ดงัน้ี  

ก) ท่ีดินและอาคารโรงงานประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 
(Market Approach) และมูลค่าตน้ทุนทดแทนสุทธิ (Depreciated Replacement Cost) ตามลาํดบั 

ข) เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงานประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใช้มูลค่าตน้ทุน
ทดแทนสุทธิ (Depreciated Replacement Cost) 

ผลของการประเมินแสดงมูลค่าท่ีดิน อาคารโรงงาน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงานเพิ่มข้ึนจากราคา
ตามบญัชีจาํนวนเงิน 261 ลา้นบาท บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกส่วนท่ีเพิ่มข้ึนของมูลค่าสินทรัพย์
ดงักล่าวไวใ้นส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยใ์นส่วนของผูถื้อหุน้  

หากบริษทัฯและบริษทัย่อยแสดงมูลค่าของท่ีดิน อาคารโรงงาน เคร่ืองจักรและอุปกรณ์โรงงาน 
ดงักล่าวดว้ยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 จะเป็นดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
ท่ีดิน 140,366 137,706 102,909 102,909 
อาคารโรงงานและส่วนปรับปรุง 81,705 88,159 29,777 32,058 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 567,529 631,951 212,446 242,110 

ในระหวา่งปี 2555 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
ของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เกณฑท่ี์ใชป้ระเมินราคาสินทรัพยมี์ดงัน้ี 

ก) ท่ีดินประเมินราคาโดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)  

ข) อาคารโรงงาน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงานประเมินราคาโดยใชว้ิธีมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุน
ในการขาย (Fair Value Less Cost to Sell) 

ค) อุปกรณ์สถานีบริการนํ้ามนัประเมินราคาโดยใชว้ิธีกระแสเงินสดคิดลด 



 34 

ผลของการประเมินแสดงมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สูงกว่ามูลค่าสุทธิ
ตามบญัชีในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงันั้น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงไม่ไดบ้นัทึก
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสาํหรับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ดงักล่าว  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ญัญา
เช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 7 ล้านบาท (2554: 136 ล้านบาท) และใน        
งบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวนเงิน 2 ลา้นบาท (2554: 6 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวในงบ
การเงินรวมมีจาํนวนเงิน 177 ลา้นบาท (2554: 153 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน
เงิน 76 ลา้นบาท (2554: 96 ลา้นบาท) 

บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดัไดจ้าํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและจาํนาํเคร่ืองจกัรซ่ึงมีมูลค่าสุทธิ
ตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เป็นจาํนวนเงิน 391 ลา้นบาท เพื่อค ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บ
จากธนาคารพาณิชย  ์(2555: ไม่มีเน่ืองจากบริษทัย่อยชาํระคืนเงินกู้ยืมทั้งจาํนวนแลว้และไถ่ถอน
หลกัประกนัทั้งหมด)  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
หยดุใชง้านเป็นการชัว่คราวมีจาํนวนเงิน 957 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 522 ลา้นบาท) 
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18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเป็นซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 
2554 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
ราคาทุน 26,964 26,957 21,791 21,791 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (16,757) (14,117) (14,854) (12,750) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 10,207 12,840 6,937 9,041 

การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปี 2555 และ 2554 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 12,840 15,985 9,041 11,524 
ซ้ือซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 7 205 - 24 
ค่าตดัจาํหน่าย (2,640) (3,085) (2,104) (2,507) 
โอนจากการเสียอาํนาจการ     
   ควบคุมในบริษทัยอ่ย - (265) - - 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 10,207 12,840 6,937 9,041 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปีรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
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19. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 

                 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
เงินชดเชยค่าปรับคุณภาพ 26,711 26,711 26,711 26,711 
สิทธิการเช่าท่ีดินและสถานีบริการนํ้ามนั 2,481 5,904 - 1,468 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 4,035 4,917 - - 
เงินมดัจาํ 3,317 5,440 1,240 2,035 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับ - 1,353 - 1,353 
อ่ืน ๆ 1,386 3,333 971 2,616 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 37,930 47,658 28,922 34,183 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - (1,353) - (1,353) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 37,930 46,305 28,922 32,830 

เงินชดเชยค่าปรับคุณภาพ คือ เงินชดเชยเน่ืองจากในไตรมาสท่ีสามของปี 2549 ผูข้ายวตัถุดิบไดส่้ง
วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพผดิไปจากท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบ โดยมีคุณสมบติัท่ีผิดไปจากท่ีเคย
ส่งมอบให้บริษทัฯ ตลอดระยะเวลาของสัญญาท่ีผา่นมาอยา่งกะทนัหัน มีผลทาํให้บริษทัฯตอ้งจ่าย
ตน้ทุนเพิ่มในการปรับคุณภาพสินคา้ตลอดจนค่าเสียหายดา้นอ่ืนๆ รวมทั้งส้ินประมาณ 136 ลา้นบาท 
จากการเจรจากบัผูข้ายวตัถุดิบ ไดข้อ้สรุปว่าผูข้ายวตัถุดิบจะชดเชยค่าปรับคุณภาพใหแ้ก่บริษทัฯ รวม 
53 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือเป็นค่าเสียหายท่ีเกิดจากการท่ีราคาของสินคา้และวตัถุดิบลดตํ่าลงมาก           
อยา่งต่อเน่ือง (Inventory Loss) และเน่ืองจากส่วนน้ีเป็นความเสียหายท่ีเกิดจากภาวะราคาตลาดโลกท่ี
ทั้งฝ่ายบริษทัฯ และฝ่ายผูข้ายวตัถุดิบต่างตอ้งแบกรับอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดเ้ช่นเดียวกนั ผูข้ายวตัถุดิบจึง
ขอให้ต่างฝ่ายต่างแบกรับภาระ Inventory Loss ของตนเอง บริษทัฯจึงไดบ้นัทึกบญัชีเงินชดเชย
ค่าปรับคุณภาพจาํนวนน้ีโดยลดตน้ทุนขายสาํหรับปี 2549 ทั้งจาํนวน ทั้งน้ี ผูข้ายวตัถุดิบไดอ้อกใบลด
หน้ีใหบ้ริษทัฯ จาํนวนเงิน 26 ลา้นบาทในเดือนพฤศจิกายน 2549 ส่วนท่ีเหลือจาํนวนเงิน 27 ลา้นบาท 
ผูข้ายแจง้วา่จะพิจารณาวิธีการชดเชยใหใ้นภายหลงั 

20. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 จาํนวนน้ีเป็นตัว๋เงินท่ีบริษทัยอ่ยออกใหแ้ก่ธนาคาร ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัรา
ร้อยละ 6.25 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนภายในหน่ึงปี (2555: ไม่มี) 
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บริษทัฯและบริษทัย่อยมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารหลายแห่ง ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 

                 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 คํ้าประกนัโดย วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้
  2555 2554 
บริษทัฯ จดจาํนาํเงินฝากประจาํและขายลดลูกหน้ี

การคา้ของบริษทัฯ 
80 1,183 

บริษทั เพียวไบโอ
ดีเซล จาํกดั (PBC) 

จดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างรวมทั้ง
ส่ิงปลูกสร้างท่ีจะมีข้ึนในอนาคต จาํนาํ
เคร่ืองจกัรของ PBC  

- 74 

บริษทั เอสซีที 
ปิโตรเลียม จาํกดั 

คํ้าประกนัโดยบริษทัฯ  30 35 

บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์
จาํกดั (SAP) 

จดจาํนาํเงินฝากประจาํของ SAP และ    
คํ้าประกนัโดยบริษทัฯ  

8 12 

บริษทั เพียวพลงังาน
ไทย จาํกดั (PTEC) 

จดจาํนาํเงินฝากประจาํของ PTEC และ  
คํ้าประกนัโดยบริษทัฯ 

40 30 

21. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

                 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 24,306 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,743,117 1,512,931 1,518,109 1,476,296 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 185 661 11,456 17,288 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 13,875 40,355 8,528 26,882 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 10,852 39,708 904 31,141 
เงินประกนัผลงานคา้งจ่าย 2,570 2,749 - - 
รวม 1,770,599 1,596,404 1,538,997 1,575,913 
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22. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 จาํนวนน้ีเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีบริษทัยอ่ยออกใหแ้ก่บุคคลภายนอก ซ่ึงคิด
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.79 - 3.00 ต่อปี (2554: ร้อยละ 3.00 - 5.75 ต่อปี) และมีกาํหนดชาํระคืน
ภายในหน่ึงปี 

23. เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2550 บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั (PBC) ไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้มืเงินจากธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงในวงเงินจาํนวน 200 ลา้นบาท โดยเงินกูย้ืมดงักล่าวจะนาํไปใชใ้นการ
ก่อสร้างโรงงานและนาํเขา้เคร่ืองจกัรในโครงการผลิตไบโอดีเซล เงินกูย้มืคิดดอกเบ้ียในอตัราไม่เกิน
อตัราดอกเบ้ียขั้นตํ่าสาํหรับเงินให้กูย้ืมซ่ึงคิดกบัลูกหน้ีชั้นดี โดยชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนและมี
กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุกงวดสามเดือนงวดละ 8 ลา้นบาท เร่ิมตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2551 ถึงเดือน
ธนัวาคม 2556 และงวดละ 16 ลา้นบาท ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 เป็นตน้ไป และตอ้งจ่ายชาํระคืน  
เงินตน้ทั้งหมดภายในเดือนมิถุนายน 2557   

 เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 PBC ไดเ้ขา้ทาํสญัญากูย้มืเงินเพิ่มเติมจากธนาคารดงักล่าวในวงเงินจาํนวน 
80 ลา้นบาท โดยเงินกู้ยืมจะนําไปใช้ปรับปรุงโรงงานในโครงการผลิตไบโอดีเซลและลงทุนใน
เคร่ืองจกัร เงินกูย้ืมคิดดอกเบ้ียในอตัราไม่เกินอตัราดอกเบ้ียขั้นตํ่าสาํหรับเงินให้กูย้ืมซ่ึงคิดกบัลูกหน้ี
ชั้นดี โดยชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนและมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุกงวดสามเดือนงวดละ 4 ลา้นบาท 
เร่ิมตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2552 ถึงเดือนกนัยายน 2557  

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมขา้งตน้ได้ระบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกัดบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯในบริษทัย่อยดงักล่าวตอ้งไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 51 ขอ้จาํกดัในการจ่าย    
เงินปันผล การก่อภาระผกูพนัในทรัพยสิ์นและการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินให้เป็นไปตามสัญญา      
เป็นตน้ 

 สัญญาเงินกูย้ืมดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างท่ีจะมี
ข้ึนในอนาคตของบริษทัยอ่ยและการจาํนาํเคร่ืองจกัรของบริษทัยอ่ย 

 ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2555 บริษทัยอ่ยไดช้าํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารทั้งจาํนวนแลว้  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสัญญาเงินกู้
ท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชค้งเหลือ  
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24. เงินกู้ยมืระยะยาวจากกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 จาํนวนน้ีเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีบริษทัฯออกให้แก่บุคคลภายนอก ซ่ึงคิด
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5.75 ต่อปีโดยชาํระดอกเบ้ียเป็นรายสามเดือนและมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้
ภายในเดือนกนัยายน 2555 ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2555 บริษทัฯไดช้าํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวทั้ง
จาํนวนแลว้ 

25. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 7,025 120,848 2,132 6,254 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (530) (6,240) (161) (539) 
รวม 6,495 114,608 1,971 5,715 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (2,944) (44,705) (738) (2,086) 
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 3,551 69,903 1,233 3,629 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะใชใ้นการดาํเนินงาน
ของกิจการโดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ     
4 ถึง 5 ปี  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสญัญาเช่าการเงินดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 2555 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้ง       
   จ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 3,288 3,737 7,025 835 1,297 2,132 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงิน        
   รอการตดับญัชี                              (344) (186) (530) (97) (64) (161) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้น       
  ตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 2,944 3,551 6,495 738 1,233 1,971 
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(หน่วย: พนับาท) 

 2554 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้ง       
   จ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 48,146 72,702 120,848 2,393 3,861 6,254 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงิน        
   รอการตดับญัชี                              (3,441) (2,799) (6,240) (307) (232) (539) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้น       
  ตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 44,705 69,903 114,608 2,086 3,629 5,715 

26. สํารองผลประโยชน์เม่ือเลกิจ้างและสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งและสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงิน
ชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 แสดงไดด้งัน้ี 

                 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ผลประโยชน ์  ผลประโยชน ์
 ผลประโยชน ์ ระยะยาว ผลประโยชน ์ ระยะยาว 
 เม่ือเลิกจา้ง ของพนกังาน เม่ือเลิกจา้ง ของพนกังาน 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 - 24,298 - 21,595 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั - 2,721 - 1,460 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย - 1,142 - 746 
ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้ง 80,855 (25,028) 63,174 (23,801) 
สูญเสียอาํนาจการควบคุมในบริษทัยอ่ย  - (416) - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 80,855 2,717 63,174 - 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั - 751 - - 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย - 222 - - 
ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้ง 15,765 (626) 10,018 - 
ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งงวด (96,620) - (73,192) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 - 3,064 - - 

ในระหว่างปี 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยสองแห่งมีโครงการยกเลิกการจา้งพนกังานก่อนวนัเกษียณ
ตามปกติ โดยบริษทัฯและบริษทัย่อยได้กลบัรายการสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน        
ทั้งจาํนวนและบนัทึกสาํรองผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งเป็นค่าใชจ่้ายทนัที 
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ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งและผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นงบกาํไร
ขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 โดยรับรู้ในรายการค่าใชจ่้ายในการบริหาร
แสดงไดด้งัน้ี 

                 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง 15,139 55,827 10,018 39,373 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 751 2,721 - 1,460 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 222 1,142 - 746 

รวม 16,112 59,690 10,018 41,579 

สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 4.75 4.75 4.75 4.75 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต  5.00 5.00 5.00 5.00 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวน     
 พนกังาน 0.00 - 22.92 0.00 - 22.92 0.00 - 22.92 0.00 - 22.92 

 จาํนวนเงินภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์สาํหรับปีปัจจุบนัและสามปียอ้นหลงัแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
ปี 2555 3,064 - 
ปี 2554 2,717 - 
ปี 2553 24,299 21,595 
ปี 2552 20,666 19,552 
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27. หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 
                 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
ภาษีสรรพสามิตคา้งจ่าย - 5,275 - 5,275 
ภาษีมูลค่าเพิ่มคา้งจ่าย 1,160 11,133 - - 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 11,990 20,750 518 5,746 
อ่ืน ๆ 2,107 9,446 245 6,717 

รวม 15,257 46,604 763 17,738 

28. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหัก
ดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผล 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยข์องประเทศไทย บริษทัยอ่ย
ตอ้งจดัสรรทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจาํนวนผลกาํไรซ่ึงบริษทัย่อยทาํมาหาไดทุ้กคราวท่ี
จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสํารองนั้ นจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ      
บริษทัย่อย สํารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปหักกบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถนาํไป
จ่ายเงินปันผล 

29. ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์คือส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน อาคารโรงงาน เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์โรงงาน ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์ังกล่าวจะทยอยตดัจาํหน่ายโดยใช้วิธี
เส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ท่ีเหลืออยู่ของสินทรัพยน์ั้ น และบนัทึกโอนไปยงักาํไรสะสม
โดยตรง  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 
ยอดคงเหลือตน้ปี 195,338 216,413 
หกั: ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี (20,701) (21,075) 

ยอดคงเหลือปลายปี 174,637 195,338 
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 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถนาํมาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่าย
เป็นเงินปันผล 

30. รายได้อืน่ 

                      (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
รายไดค่้าบริหารจดัการ 335 - 10,998 11,464 
เงินปันผลรับ - - 44,208 - 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 3,395 18,696 3,395 18,549 
กาํไรจากการขายอุปกรณ์ 67,271 - 85,336 - 
กาํไรจากการรับรู้มูลค่าเงินลงทุนใน     
 บริษทัยอ่ยเดิมดว้ยมูลค่ายติุธรรม - - - 14,431 
ดอกเบ้ียรับ 21,239 5,864 39,027 6,744 
รายไดอ่ื้น 43,100 20,391 24,701 45,002 

รวม 135,340 44,951 207,665 96,190 

31. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

                     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืน     
 ของพนกังาน 175,307 312,543 57,119 130,633 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งและ     
 ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 16,112 59,690 10,018 41,579 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 162,124 170,046 68,381 64,043 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,692,927 17,065,575 1,692,927 15,498,032 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป 761,107 91,891 746,074 14,589 
ตน้ทุนสินคา้สาํเร็จรูปซ้ือมาเพื่อขาย 3,945,207 5,032,104 5,955 2,818,706 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน - - 33,577 - 
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32. ภาษีเงินได้  

บริษทัฯไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 2555 เน่ืองจากบริษทัฯมีผลขาดทุนสุทธิทางภาษี 

33. กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่
รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

34. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการใน 4 ส่วนงานหลกั คือ (1) ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ้ามนัเช้ือเพลิง
และผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี (2) ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัไบโอดีเซล (3) ธุรกิจให้บริการ
ขนส่งนํ้ ามนัและ (4) ธุรกิจให้บริการบริหารจดัการ และดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกั
ในประเทศ ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี   
31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัต่อไปน้ี 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ผลิตและจาํหน่ายนํ้ามนัเชื้อเพลิง ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ ใหบ้ริการ ใหบ้ริการ  การตดัรายการ  
 และผลิตภณัฑป์ิโตรเคมี นํ้ามนัไบโอดีเซล ขนส่งนํ้ ามนั บริหารจดัการ การดาํเนินงานอื่น ๆ บญัชีระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

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

รายไดจ้ากการขายและบริการจากภายนอก               
 ในประเทศ 4,697 17,253 34 2,029 29 48 - - 93 133 - - 4,853 19,463 
 ต่างประเทศ 1,935 4,913 - 31 - - 13 - - - - - 1,948 4,944 

รวมรายไดจ้ากการขายและบริการจากภายนอก 6,632 22,166 34 2,060 29 48 13 - 93 133 - - 6,801 24,407 
รายไดจ้ากการขายและบริการระหวา่งส่วนงาน 292 9,161 (1) 485 42 220 - - 16 27 (349) (9,893) - - 

รวมรายไดจ้ากการขายและบริการทั้งสิ้น 6,924 31,327 33 2,545 71 268 13 - 109 160 (349) (9,893) 6,801 24,407 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน (248) 297 (54) (55) (34) 11 2 - (3) 2 81 64 (256) 319 
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที่ไม่ไดป้ันส่วน:        
 รายไดอ้ื่น     135 41 
 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     (2) (5) 
 ค่าใชจ้่ายทางการเงิน     (13) (67) 
 ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้     - (115) 
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย    2 (2) 

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ    (134) 171 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ผลิตและจาํหน่าย         
นํ้ามนัเชื้อเพลิง 

ผลิตและจาํหน่าย
ผลิตภณัฑ ์

  
ใหบ้ริการ  การตดัรายการ  

 และผลิตภณัฑป์ิโตรเคมี นํ้ามนัไบโอดีเซล ใหบ้ริการขนส่งนํ้ามนั บริหารจดัการ การดาํเนินงานอื่น ๆ บญัชีระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

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

สินคา้คงเหลือ 71 1,035 - 26 - - - - 3 4 (1) (1) 73 1,064 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 636 695 435 475 1 147 - - 4 7 1 (4) 1,077 1,320 
สินทรัพยส์่วนกลาง             1,540 1,683 

รวมสินทรัพย ์             2,690 4,067 
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 บริษทัฯและบริษทัย่อยใชเ้กณฑใ์นการกาํหนดราคาระหว่างกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 9 

35. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนกังานบริษทัฯและบริษทัย่อยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพข้ึน
ตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังานจ่ายสมทบเขา้
กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทั
หลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตาม
ระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่างปี 2555 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดจ่้ายเงินสมทบ
กองทุนเป็นจาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท (2554: 11 ลา้นบาท) 

36. เงินปันผลจ่าย 

 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในปี 2555 และ 2554 ของบริษทัฯประกอบดว้ย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลจ่ายงวดสุดทา้ยประกาศ ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้วนัท่ี   
 จากผลการดาํเนินงานของปี 2553  7 เมษายน 2554 21,195 0.04 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2554  21,195 0.04 
    

เงินปันผลประจาํปี 2554 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี   
  30 มีนาคม 2555 26,493 0.05 
เงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับปี  ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้   
   2555  เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2555 496,409 0.94 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2555  522,902 0.99 

37. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

37.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเก่ียวกบัการก่อสร้างสถานี
บริการนํ้ามนัจาํนวนเงิน 3 ลา้นบาท (2554: 2 ลา้นบาท) 

37.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน 
อาคาร คลงันํ้ ามนั สถานีบริการนํ้ ามนั รถยนตแ์ละอุปกรณ์ อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 25 
ปี  
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาขา้งตน้ ดงัน้ี 

                     (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ่ายชาํระ 2555 2554 2555 2554 

   ภายใน 1 ปี 18 43 8 20 
   มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 60 72 11 5 
   มากกวา่ 5 ปี 71 140 - 9 

37.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือระยะยาว 

 ในเดือนพฤศจิกายน 2550 บริษทัยอ่ย (บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั) ไดเ้ขา้ทาํสัญญาซ้ือขายไอนํ้ ากบั
บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั (PTTUT) เพิ่มเติม โดยปริมาณการซ้ือขายและราคาเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้น
สัญญา สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 15 ปีนับจากวนัท่ีอุปกรณ์พร้อมใชง้านโดยกาํหนดส่งมอบไอนํ้ า
ภายในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2551 และสามารถต่ออายไุดอี้ก 5 ปี  

 ต่อมา เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2554 บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํบนัทึกขอ้ตกลงการวางท่อไอนํ้ ากบั PTTUT 
เพิ่มเติม โดย PTTUT จะดาํเนินการก่อสร้างชั้นวางท่อยกระดบัและสะพานรับท่อเพื่อวางท่อไอนํ้ าซ่ึง
มีค่าก่อสร้างจาํนวนเงิน 58 ลา้นบาท และ PTTUT จะชดเชยผลกระทบจากการท่ีไม่สามารถส่งมอบ 
ไอนํ้ าตามสัญญาซ้ือขายไอนํ้ าเป็นจาํนวนเงิน 23 ลา้นบาท ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าชดเชยความ
ล่าชา้ โดยนาํไปหกัจากค่าก่อสร้างดงักล่าว จากนั้นบริษทัยอ่ยจะตอ้งชาํระคืนค่าก่อสร้างและดอกเบ้ีย
แก่ PTTUT ทุกเดือนตั้งแต่วนัท่ี 1 ของเดือนท่ี 37 และจะชาํระใหแ้ลว้เสร็จ ภายในระยะเวลา 72 เดือน
นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีการส่งมอบไอนํ้าเชิงพาณิชย ์โดยคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ของธนาคารแห่งหน่ึง 

37.4 คดีฟ้องร้องและข้อพพิาททางการค้า 

 ก) เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2538 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสญัญาซ้ือขายวตัถุดิบคอนเดนเสทเรสซิดิวกบับริษทั 
ปตท. จาํกดั (มหาชน) (PTT) ซ่ึงวตัถุดิบดงักล่าวผลิตโดยบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั 
(PTTGC) (เดิมช่ือ "บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั (มหาชน)")โดยปริมาณการซ้ือ
ขายและราคาเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาดงักล่าวมีลกัษณะเป็น Evergreen Basis คือ
ไม่มีกาํหนดเวลาส้ินสุด โดยมีระยะเวลาช่วงแรก (Primary period) 15 ปี ซ่ึงช่วงแรกครบกาํหนด
ในปี 2555 และสัญญาจะต่อเน่ืองไปยงัช่วงท่ี 2 ในลกัษณะของ Evergreen Basis โดยอตัโนมติั 
และกาํหนดให้บริษทัฯตอ้งวางหนงัสือคํ้าประกนัธนาคารจาํนวนหน่ึงเพื่อเป็นหลกัประกนัการ
จ่ายชาํระค่าซ้ือสินคา้ บริษทัฯจะไดรั้บคืนหลกัประกนัดงักล่าวเม่ือคู่สัญญาตกลงเลิกสัญญาหรือ 
PTT ผดิสญัญา 
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  เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 PTT ไดส่้งจดหมายแจง้ขอยกเลิกสญัญาการซ้ือขายวตัถุดิบคอนเดน
เสทเรสซิดิวกบับริษทัฯ โดยจะขอยกเลิกสัญญาเม่ืออายสุัญญาครบ 15 ปีแรก (Primary period)
ในปี 2555 ทั้งท่ีบริษทัฯไม่ไดป้ระพฤติผิดสัญญา และการเลิกสัญญาเป็นการขดักบัเจตนารมณ์
ของการทาํสัญญา  ทั้งน้ี บริษทัฯ และท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯ เห็นว่า สัญญาดงักล่าวไม่
สามารถยกเลิกได ้เน่ืองจากเป็นสัญญาต่างตอบแทนระยะยาว โดยท่ีในสัญญาระบุให้บริษทัฯ
ตอ้งเป็นผูล้งทุนก่อสร้างโรงกลัน่ข้ึนมารองรับเพื่อแปรรูปวตัถุดิบคอนเดนเสทเรสซิดิว ซ่ึง
เป็นสเปกวตัถุดิบท่ีรับมาจาก PTT เท่านั้น และสัญญาบงัคบับริษทัฯไม่ใหน้าํวตัถุดิบไปขายต่อ
ในสภาพเดิมท่ีรับมาอีกดว้ย ดงันั้น ในสัญญาจึงมีการระบุว่าเป็นสัญญาลกัษณะ Evergreen 
Basis คือ ไม่มีกาํหนดเวลาส้ินสุด สัญญาจะมีผลบงัคบัต่อไปโดยอตัโนมติัเม่ือครบกาํหนด 15 
ปีแรก (Primary period) และในช่วงต่อ ๆ ไป อีกทั้งการยกเลิกสญัญาจะกระทาํไดก้ต่็อเม่ือไดรั้บ
ความยนิยอมจากคู่สญัญาทั้ง 2 ฝ่ายหรือในกรณีท่ีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงทาํผดิสัญญา ซ่ึงบริษทัฯไม่เคย
ดาํเนินการใดๆ ผิดจากขอ้สัญญาท่ีกาํหนดไว ้ บริษทัฯจึงมัน่ใจว่าสัญญาดงักล่าวไม่สามารถ
ยกเลิกได ้ในขณะท่ีทาง PTT เห็นต่างออกไป บริษทัฯไดร่้วมหารือกบั PTT เพื่อหาขอ้สรุปท่ี
ยติุธรรมกบัทั้งสองฝ่ายแต่ไม่สามารถหาขอ้ยติุร่วมกนัได ้ ดงันั้น เพื่อรักษาสิทธิของผูถื้อหุน้ให้
ไดรั้บการรับรองและคุม้ครองตามกฎหมาย บริษทัฯ จึงไดใ้ชก้ระบวนการยติุธรรมเป็นผูต้ดัสิน
ช้ีขาด โดยไดด้าํเนินการยืน่คาํเสนอขอ้พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการในวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2552 และ
เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2553 บริษทัฯไดย้ื่นฟ้องต่อศาลแพ่งเรียกร้องให้ PTT และ PTTGC 
ร่วมกนัปฏิบติัตามสัญญาดงักล่าวต่อไปโดยไม่กาํหนดระยะเวลาส้ินสุด หากการบงัคบัให ้PTT 
และ PTTGC ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวเป็นการพน้วิสัย ไม่อาจกระทาํได้ ไม่ว่าด้วยเหตุ
ประการใด ให้ PTT และ PTTGC ร่วมกนัรับผิดชดใชค่้าสินไหมทดแทนแก่บริษทัฯ เป็นเงิน
รวมทั้งส้ิน 13,805,648,806.91 บาท ต่อมา บริษทัฯไดย้ื่นคาํร้องขอแกไ้ขเพ่ิมเติมคาํเสนอขอ้
พิพาทเพื่อขอเพิ่มจาํนวนค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงินรวม 29,368,397,797.76 บาท ซ่ึงคณะ
อนุญาโตตุลาการมีคาํสั่งอนุญาตตามคาํร้องฉบบัดงักล่าวแลว้ ขณะน้ีขอ้พิพาททางการคา้อยูใ่น
ระหว่างการดาํเนินกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ และคดีท่ีฟ้องร้องก็อยู่ภายใน
ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลแพ่ง ซ่ึงผลของขอ้พิพาทและคดีท่ีฟ้องร้องดงักล่าวนั้นยงัไม่
สามารถยนืยนัไดแ้ละข้ึนอยูก่บักระบวนการยติุธรรมในอนาคต  

  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2554 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของ
อนุญาโตตุลาการ บริษทัฯไดรั้บแผนการส่งวตัถุดิบล่วงหน้าจาก PTT ซ่ึงเป็นกระบวนการ
ประสานงานระหว่างกนัตามปกติธุรกิจ พบว่าแผนการส่งวตัถุดิบน้ีระบุปริมาณการส่งวตัถุดิบ
ถึงเดือนมกราคม 2555 เท่านั้น โดย PTT ไดห้ยดุส่งวตัถุดิบตั้งแต่เดือนกมุภาพนัธ์ 2555 เป็นการ
ทาํผิดสัญญาขอ้ 15.5 ท่ีระบุให้ PTT ตอ้งปฏิบติัตามสัญญาต่อไปจนกว่าอนุญาโตตุลาการจะมี
คาํวินิจฉยัเดด็ขาดจึงทาํใหบ้ริษทัฯตอ้งหยดุการผลิตเน่ืองจากบริษทัฯไม่มีวตัถุดิบหลกัจาก PTT  
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  ต่อมา บริษทัฯไดย้ื่นคาํร้องขอสละประเด็นขอ้พิพาทเก่ียวกบักรณีท่ีบริษทัฯเรียกร้องให้ PTT 
ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวต่อไป โดยอนุญาโตตุลาการได้มีคาํสั่งอนุญาตให้บริษัทฯสละ
ประเดน็ดงักล่าวไดใ้นวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2555 

  ตามท่ีบริษทัฯมีขอ้พิพาทกบั PTT ดงักล่าวขา้งตน้ เป็นเหตุให้บริษทัฯตอ้งใช้สิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายต่ออนุญาโตตุลาการ (ขอ้พิพาทหมายเลขดาํท่ี 114/2552) และต่อศาลแพ่ง (คดี
หมายเลขดาํท่ี 3162/2553) เป็นจาํนวนเงินไม่นอ้ยกว่า 29,000 ลา้นบาท จากกรณีท่ี PTT ไม่
ปฏิบติัตามสัญญาและบริษทัฯไดใ้ชสิ้ทธิทางศาลและเสนอขอ้พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อ
เรียกร้องค่าเสียหายจาก PTT ดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯจึงใชสิ้ทธิในการยดึหน่วงค่าวตัถุดิบคอน
เดนเสทเรสซิดิวงวดสุดทา้ยจาํนวนเงิน 1,518 ลา้นบาท (สุทธิจากหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดย
ธนาคาร) ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของค่าเสียหายท่ีเรียกร้องกบั PTT 

  ในเดือนมิถุนายน 2555 บริษทัฯไดรั้บแจง้จากสาํนกัขอ้พิพาท สํานักงานศาลยุติธรรมว่า PTT 
ได้ยื่นคาํเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ (ข้อพิพาทหมายเลขดาํท่ี 78/2555) 
เรียกร้องให้บริษทัฯชาํระหน้ีเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย รวมเป็นเงิน 1,555 ลา้นบาท ให้แก่ PTT 
ปัจจุบนั บริษทัฯยื่นคาํคดัคา้นต่อสู้คดีและคดีอยู่ระหว่างการตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณา
คดีดงักล่าวต่อไป 

 ข) ในปี 2554 และ 2555 บริษทั จตุรทิศขนส่ง จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ไดรั้บคาํฟ้องคดีแรงงาน จากศาล
แรงงานภาค 2 ว่าลูกจา้งไดย้ืน่คาํร้องต่อศาลแรงงานเพื่อเรียกร้องใหบ้ริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทน
นอกเวลาทาํงานปกติรวมจาํนวนเงิน 9 ลา้นบาทพร้อมดอกเบ้ียนบัแต่วนัเลิกจา้งให้แก่ลูกจา้ง 
ปัจจุบนั คดีฟ้องร้องอยูภ่ายใตก้ระบวนการพิจารณาคดีของศาลแรงงาน 

37.5 การคํา้ประกนั 

 ก) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 มีหนังสือคํ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและ         
บริษทัยอ่ยเหลืออยูเ่ป็นจาํนวนเงิน 257 ลา้นบาท (2554: 49 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระ
ผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัย่อย ซ่ึงประกอบด้วย 
หนงัสือคํ้าประกนัเพื่อคํ้าประกนัการจ่ายชาํระเงินใหแ้ก่เจา้หน้ีจาํนวนเงิน 250 ลา้นบาท (2554: 
40 ลา้นบาท) และเพื่อคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆ จาํนวนเงิน 7 ลา้นบาท (2554: 9 ลา้น
บาท) 

 ข)  บริษทัฯคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจากธนาคารของบริษทัยอ่ยหลายแห่งในวงเงินรวม 70 ลา้นบาท 
(2554: 70 ลา้นบาท)  
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38. เคร่ืองมือทางการเงิน 

38.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ี เจา้หน้ี เงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืม เงินลงทุน บริษทัฯและบริษทัย่อยมี
ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ เงินให้กูย้ืมและ
ลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุม
สินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญั
จากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี  การให้สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจาก
บริษทัฯและบริษทัย่อยมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยู่จาํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดท่ี
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือ มูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้ เงินให้
กูย้มืและลูกหน้ีอ่ืนหกัดว้ยค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญตามท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร  เงินให้
กูย้มืและเงินกูย้มืท่ีมีดอกเบ้ีย อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัตํ่า  

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนด หรือวนัท่ีมีการกาํหนด
อตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 571 47 618 0.63 - 3.40 
เงินลงทุนชัว่คราว - - 100 129 229 3.40 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 108 108 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 87 - - - 87 1.62 - 3.45 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีไม่       
   เก่ียวขอ้งกนั 1 2 - - 3 5.89 - 7.00 
 88 2 671 284 1,045  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 

หนีสิ้นทางการเงนิ       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  - - - 1,771 1,771 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีไม่       
   เก่ียวขอ้งกนั 2 - - - 2 3.00 - 5.75 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 3 4 - - 7 5.85 - 7.87 

 5 4 - 1,771 1,780  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 406 - 104 14 524 0.13 - 3.25 
เงินลงทุนชัว่คราว - - - 90 90 - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 621 621 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ       
 จากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 3 - - - 3 5.00 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

- - 2 - 2 Prime rate 
บวก 3.00 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 98 - - - 98 1.87 - 2.50 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีไม่       
   เก่ียวขอ้งกนั 1 3 - - 4 4.50 - 5.89 

 508 3 106 725 1,342  

หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 275 - - - 275 6.25 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  - - - 1,596 1,596 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีไม่       
   เก่ียวขอ้งกนั 13 - - - 13 3.00 - 5.75 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - 140 - 140 ไม่เกิน MLR 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีไม่       
   เก่ียวขอ้งกนั 24 - - - 24 5.75 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ี       
   เก่ียวขอ้งกนั 207 - - - 207 5.75 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 45 70 - - 115 2.88 - 7.60 

 564 70 140 1,596 2,370  
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 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขาย
สินคา้ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดต้กลงทาํสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุ
สญัญาไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

สกลุเงิน 
สินทรัพยท์างการเงิน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2555 2554 2555 2554 

 (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา - 10,447 - 31.55 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯไม่มีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ บริษทัฯมี
สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ดงัน้ี 

  อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ   
สกลุเงิน จาํนวนท่ีขาย จาํนวนท่ีขาย วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

 (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 7,153 31.05 - 31.72 มกราคม  - มีนาคม 2555 

38.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัและบริษทัยอ่ยฯจดัอยูใ่นประเภทระยะ
สั้น เงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
จึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงิน 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์ันหรือจ่ายชาํระ
หน้ีสินในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัได้
อยา่งเป็นอิสระในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วิธีการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของ
เคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายติุธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์าร
วดัมูลค่าท่ีเหมาะสม  
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39. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯคือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม
เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้โดย ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 2.03:1 (2554: 1.61:1) และเฉพาะ 
บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.40:1 (2554: 1.15:1)) 

40. การแก้ไขและนําเสนองบการเงินสําหรับปีปัจจุบันใหม่ 

 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการด้อยค่าของสินทรัพย ์ 
บริษทัฯไดจ้ดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปี 2555 เพื่อเผยแพร่
ใหม่โดยแกไ้ขวิธีการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของอาคารโรงงาน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
โรงงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการใหม่จาก
วิธีมูลค่าตน้ทุนทดแทนสุทธิ (Depreciated Replacement Cost) เป็นวิธีมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการ
ขาย (Fair Value Less Cost to Sell) รวมถึงการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของเงินใหกู้ย้มืและ
เงินลงทุนในบริษทัย่อยแห่งหน่ึงท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการใหม่โดยอา้งอิงจากผลการ
ประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของอาคารโรงงาน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงานของบริษทัยอ่ย
ดงักล่าวดว้ยวิธีใหม่ขา้งตน้ การแกไ้ขดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อมูลค่าตามบญัชีของอาคารโรงงาน 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตามท่ีเคยแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน
รวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ฉบับเดิม รวมถึงไม่มี
ผลกระทบต่อเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนในบริษทัย่อยตามท่ีเคยแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ฉบบัเดิม เน่ืองจากมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนจากการประเมิน
ด้วยวิ ธีใหม่ของสินทรัพย์ดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีตามท่ีเคยรายงานไว้เ ดิม  จึงทําให ้                
ไม่จาํเป็นตอ้งบนัทึกค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าว  

41. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2556 

 


