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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

บริษัท ระยองเพยีวริฟายเออร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2556 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษทัฯ 

 บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนา
ในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจาํหน่ายนํ้ ามนัเช้ือเพลิงและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 
ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯซ่ึงเป็นสาํนกังานใหญ่ตั้งอยู่ท่ีเลขท่ี 1010 อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 3 
ชั้น 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร สาขาซ่ึงเป็นท่ีตั้งโรงงานตั้งอยูท่ี่
เลขท่ี 7/3 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตาํบลมาบตาพดุ อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 

 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 คือ บริษทั เพทโทร-
อินสตรูเมนท ์จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัจาํกดัตามกฎหมายไทย โดยถือหุ้นในอตัราร้อยละ 29.87 ของทุนท่ี
ออกและชาํระแลว้ของบริษทัฯ  

1.2 ข้อสมมตฐิานทางการบัญชี 

 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15.5 ก) บริษทัฯมีขอ้พิพาททางการคา้และคดี
ฟ้องร้องท่ีสาํคญักบัผูข้ายวตัถุดิบรายหลกัของบริษทัฯ ขณะน้ี ขอ้พิพาททางการคา้ดงักล่าวอยู่ภายใต้
กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ และคดีฟ้องร้องอยูภ่ายใตก้ระบวนการพิจารณาคดีของศาลแพ่ง ผล
ของขอ้พิพาททางการคา้และคดีฟ้องร้องดงักล่าวยงัไม่สามารถระบุได้และข้ึนอยู่กบักระบวนการ
ยติุธรรมในอนาคต เน่ืองจากผูข้ายวตัถุดิบรายหลกัของบริษทัฯไดห้ยุดส่งวตัถุดิบให้แก่บริษทัฯตั้งแต่
เดือนกมุภาพนัธ์ 2555 ทาํใหบ้ริษทัฯตอ้งหยดุการผลิตเพราะไม่สามารถจดัหาวตัถุดิบหลกัดงักล่าวจาก
ผู ้ขายรายอ่ืน  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯอยู่ระหว่างการแสวงหาแนวทางในการดําเนินธุรกิจอ่ืน 
สถานการณ์ดงักล่าวทาํให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมากเก่ียวกบัความสามารถในการดาํเนินงานต่อเน่ืองของ
บริษทัฯ ทาํให้บริษทัฯอาจไม่สามารถขายหรือใชสิ้นทรัพย ์รับและจ่ายชาํระหน้ีสินไดต้ามปกติธุรกิจ 
อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์ดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนอย่างมากข้ึนอยู่กบัผลของขอ้พิพาททางการคา้ 
คดีฟ้องร้อง การหาแหล่งวตัถุดิบใหม่ รวมถึงความเป็นไปไดใ้นการยา้ยท่ีตั้งโรงงานให้ใกลแ้หล่ง
วตัถุดิบใหม่ดงักล่าว การจาํหน่ายทรัพยสิ์นและการหาธุรกิจใหม่ ดงันั้น งบการเงินของบริษทัฯยงัคง
จดัทาํข้ึนภายใตข้อ้สมมติฐานการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกิจการโดยไม่ไดป้รับปรุงมูลค่าสินทรัพยใ์น
ราคาท่ีอาจขายได ้และไม่ไดป้รับปรุงหน้ีสินตามจาํนวนเงินท่ีจะตอ้งจ่ายคืนและจดัประเภทบญัชีใหม่ 
ซ่ึงอาจมีความจาํเป็นหากบริษทัฯไม่สามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
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1.3 เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็าม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย        
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.4 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณทเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 โดยมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของบริษทัย่อยในระหว่างงวดปัจจุบนั        
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2556 มีมติอนุมติัให้บริษทัฯซ้ือหุ้นของบริษทั 
อาร์พีซี แมเนจเมนท ์จาํกดั (RPCM) คืนจากบริษทั โขงเจริญขนส่ง จาํกดั จาํนวน 1,500 หุ้น คิดเป็น
สัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 30 ในราคาหุน้ละ 366.31 บาท หรือรวมเป็นจาํนวนเงิน 549,465 บาท ราคา
ดงักล่าวเป็นราคามูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ทั้งน้ี บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนดงักล่าว
และจ่ายชาํระค่าหุน้ในเดือนพฤษภาคม 2556 ทาํให้สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯใน RPCM เพ่ิมข้ึน
จากเดิมร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 100 

1.5 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างงวด  

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบญัชีและแนวปฏิบติัทางบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขา้งล่างน้ี 
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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 ภาษี เ งินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ท่ีไม่ได้คิด  

ค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ

ของผูถื้อหุน้ 
แนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติั
ทางบญัชีขา้งต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินน้ี ยกเวน้มาตรฐานการบัญชี
ดงัต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 เร่ือง ภาษเีงินได้  

มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดจากความแตกต่างระหว่างมูลค่า
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินกบัฐานภาษีและรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็น
สินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนด บริษทัฯและบริษทัย่อยได้
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวในงวดปัจจุบนัและปรับยอ้นหลงังบการเงินของปีก่อนท่ีแสดง
เป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนหน่ึงว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าว
แสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3  
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1.6 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน         
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เร่ือง ภาษี
เงินได ้เน่ืองจากการนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั 

ภาษเีงนิได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชี
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
เก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมี
กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน ์

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

2. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีย่งัไม่มีผลบังคบัใช้ 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีซ่ึงลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในระหว่างงวด
ปัจจุบัน ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดงัต่อไปน้ี 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 4 สญัญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 
การตีความมาตรฐานการบญัชี   
ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการ 

ร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 4 การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบด้วยสัญญา
เช่าหรือไม่ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน 
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใต้มาตรฐานการ
บัญชี  ฉบับท่ี  29 เ ร่ือง  การรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อ
รุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ 1 มกราคม 2557 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั 

3.  ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถอืปฏิบัติ  

ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัตามท่ีกล่าว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.5 เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
12 เร่ือง ภาษีเงินได ้ มาถือปฏิบติั ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงเป็น
รายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุน 
มีดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

1 มกราคม 
2555 

30 มิถุนายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

1 มกราคม 
2555 

งบแสดงฐานะการเงิน        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
เพ่ิมข้ึน 10,308 9,661 9,100 - - - 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 32,863 34,927 39,068 32,863 34,927 39,068 
ขาดทุนสะสมลดลง 10,308 9,661 9,100 - - - 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
ลดลง (32,863) (34,927) (39,068) (32,863) (34,927) (39,068) 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน  

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน  

 2556 2555 2556 2555 

งบกาํไรขาดทุน     
รายไดภ้าษีเงินไดเ้พิ่มข้ึน  (3,052) (1,405) (2,064) (2,071) 
ขาดทุน (กาํไร) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของ
บริษทัฯลดลง (เพิม่ข้ึน) 

 
3,052 

 
1,405 

 
2,064 

 
(2,071) 

ขาดทุน (กาํไร) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานลดลง (เพิม่ข้ึน) 
(บาท) 

 
0.006 

 
0.003 

 
0.004 

 
(0.004) 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน  

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน  

 2556 2555 2556 2555 

งบกาํไรขาดทุน     
รายไดภ้าษีเงินไดเ้พิ่มข้ึน  (2,711) (924) (2,064) (2,071) 
ขาดทุน (กาํไร) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของ
บริษทัฯลดลง (เพิม่ข้ึน) 

 
2,711 

 
924 

 
2,064 

 
(2,071) 

ขาดทุน (กาํไร) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานลดลง (เพิม่ข้ึน) 
(บาท) 

 
0.005 

 
0.002 

 
0.004 

 
(0.004) 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

30 มิถุนายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 76 67 - - 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 76 67 - - 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 44,748 63,839 - - 
   3 - 6 เดือน 814 1,017 - - 
   6 - 12 เดือน 692 2,058 - - 
   มากกว่า 12 เดือน 12,244 4,426 617 617 

รวม 58,498 71,340 617 617 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (11,842) (4,679) (617) (617) 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 46,656 66,661 - - 

ลูกหนีอ้ืน่     
เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,196 5,467 8,425 11,001 
รายไดค้า้งรับ 8,700 30,571 3,944 3,394 
อ่ืนๆ 10,709 7,868 105 388 

รวม 24,605 43,906 12,474 14,783 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (2,768) (2,909) (196) (196) 

รวมลกูหน้ีอ่ืน - สุทธิ 21,837 40,997 12,278 14,587 

รวมลกูหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 68,569 107,725 12,278 14,587 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

5. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
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 เคพี เอน็เนอร์ย ีกรุ๊ป จาํกดั บริษทัร่วม 
บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท ์จาํกดั ถือหุน้ในบริษทัฯร้อยละ 29.87 
บริษทั บลูแพลนเน็ท ทราเวล จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั มงคลชยัพฒันา จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เวิลด ์เอนเตอร์เทนเมนท ์เทเลวิชัน่ จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2556 2555 2556 2555 
รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)    
 รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 1 3 
 เงินปันผลรับ - - - 44 
 ดอกเบ้ียรับ - - 4 6 
 รายไดอ่ื้น - การใหบ้ริการอ่ืน - - 1 1 
 ซ้ือยานพาหนะ - - 1 7 
รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    
 เงินปันผลรับ 5 - 5 - 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน - 1 - - 
 ค่าเช่าท่ีดิน - 1 - - 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดหกเดือน สาํหรับงวดหกเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2556 2555 2556 2555 
รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)    
 ขายสินคา้ - - - 222 
 รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 2 5 
 เงินปันผลรับ - - - 44 
 ดอกเบ้ียรับ - - 9 8 
 รายไดอ่ื้น - การใหบ้ริการอ่ืน - - 2 2 
 ซ้ือสินคา้ - - - 2 
 ค่าบริการจ่าย - - - 2 
 ค่าขนส่งจ่าย - - - 17 
 ซ้ือยานพาหนะ - - 1 7 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดหกเดือน สาํหรับงวดหกเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2556 2555 2556 2555 

รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    
 เงินปันผลรับ 5 - 5 - 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน - 1 - - 
 ค่าเช่าท่ีดิน - 1 - - 
 ดอกเบ้ียจ่าย - 1 - 1 

 นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุป
ไดด้งัน้ี 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
ขายสินคา้ ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีส่วนลดตามปริมาณคาํสัง่ซ้ือสาํหรับ

ธุรกิจคา้ส่งนํ้ามนั 
 ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีส่วนลดค่าการตลาดในอตัราคงท่ี

สาํหรับธุรกิจคา้ปลีกนํ้ามนั 
 ราคาขายอิงตามราคาตลาดสาํหรับธุรกิจขนส่งนํ้ามนั 
เงินปันผลรับ ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดค่้าบริหารจดัการ คาํนวณตามเกณฑป์ริมาณสินคา้ท่ีจาํหน่ายไดส้าํหรับธุรกิจคา้ส่ง

นํ้ามนั 
 ตามสัญญาและตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงสาํหรับธุรกิจคา้ปลีกนํ้ามนั 

ธุรกิจขนส่งนํ้ามนั ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไบโอดีเซล ธุรกิจใหเ้ช่า
และบริการอสงัหาริมทรัพย ์และธุรกิจขายอุปกรณ์เคร่ืองมือสถานี
บริการนํ้ามนัและใหบ้ริการซ่อมบาํรุง 

ดอกเบ้ียรับ อตัราร้อยละ 3.35 - 5.13 ต่อปี (2555: ร้อยละ 2.35 - 7.00 ต่อปี)  
รายไดอ่ื้น ราคาตามสญัญา 
 ค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนัอตัราร้อยละ 1 ต่อปี 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
ซ้ือสินคา้ ราคาซ้ืออิงตามราคาตลาดโดยมีส่วนลดตามปริมาณคาํสัง่ซ้ือสาํหรับ

ธุรกิจคา้ส่งนํ้ามนั 
 ราคาซ้ืออิงตามราคาตลาดสาํหรับธุรกิจขายอุปกรณ์เคร่ืองมือสถานี

บริการนํ้ามนัและใหบ้ริการซ่อมบาํรุง 
ค่าบริการจ่าย ราคาตามสญัญา 
ค่าขนส่งจ่าย ราคาตามสญัญา 
ซ้ือยานพาหานะ มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราร้อยละ 5.75  ต่อปี 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

30 มิถุนายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อืน่ - กจิการที่เกี่ยวข้องกัน 
(หมายเหตุ 4) 

    

ลูกหน้ีการค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
 บริษทัร่วม 10 12 - - 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 66 55 - - 

รวมลกูหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 76 67 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
 บริษทัยอ่ย - - 3,229 5,788 
 บริษทัร่วม 196 460 196 213 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) - 7 - - 
 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมการบริษทัฯ) 5,000 5,000 5,000 5,000 

รวมลกูหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,196 5,467 8,425 11,001 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (196) (196) (196) (196) 

รวมลกูหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 5,000 5,271 8,229 10,805 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

30 มิถุนายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
   บริษทัยอ่ย - - 473,833 368,988 
   บริษทัร่วม 1,524 1,524 1,524 1,524 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,524 1,524 475,357 370,512 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,524) (1,524) (92,024) (16,524) 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 
สุทธิ - - 383,333 353,988 

เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
   บริษทัยอ่ย - - 231 11,444 
   บริษทัร่วม 1 128 - - 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 45 57 - 12 

รวมเจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 46 185 231 11,456 

เงนิให้กู้ยมืแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนัและเงนิกู้ยมืจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน
2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ   ยอดคงเหลือ ณ 
 วนัท่ี 31 ธนัวาคม เพิ่มข้ึน ลดลง วนัท่ี 30 มิถุนายน 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 2555 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 2556 

Thai Good Petroleum Co., Ltd. 1,524 - - 1,524 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (1,524) - - (1,524) 

สุทธิ - - - - 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ   ยอดคงเหลือ ณ 
 วนัท่ี 31 ธนัวาคม เพิ่มข้ึน ลดลง วนัท่ี 30 มิถุนายน 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 2555 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 2556 

บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั 322,488 639,977 (643,277) 319,188 
บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั 19,000 22,000 (41,000) - 
บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั - 195,000 (65,000) 130,000 
บริษทั จตุรทิศขนส่ง จาํกดั 16,500 32,000 (33,000) 15,500 
บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั 11,000 - (11,000) - 
บริษทั ไทยควอทซ์มายน่ิง จาํกดั - 16,500 (8,000) 8,500 
บริษทั เพียวอินเตอร์เทรด จาํกดั - 645 - 645 
Thai Good Petroleum Co., Ltd. 1,524 - - 1,524 

รวม 370,512 906,122 (801,277) 475,357 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (16,524) (75,500) - (92,024) 

สุทธิ 353,988 830,622 (801,277) 383,333 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อยเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีไม่มีหลกัประกนั
อาย ุ6 - 12 เดือน จาํนวนเงินรวม 474 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: 369 ลา้นบาท) โดยมีอตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 3.35 - 3.50 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2555: ร้อยละ 3.40 - 5.13 ต่อปี) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัร่วมแห่งหน่ึงเป็นเงิน
ให้กูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัอายุ 1 ปี จาํนวนเงิน 1.52 ลา้นบาท หรือ 0.05 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยคิด
ดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้ ั้นตํ่าสาํหรับลูกคา้ชั้นดี (Prime rate) บวกร้อยละ 3 ต่อปี มีกาํหนดชาํระ
คืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียทั้งหมดภายในเดือนพฤศจิกายน 2554 ต่อมา ในเดือนมกราคม 2555 บริษทัฯ
ไดรั้บหนงัสือขอขยายระยะเวลาชาํระคืนเงินกูเ้ป็นเดือนธนัวาคม 2555 อยา่งไรก็ตามจนถึงปัจจุบนั 
บริษทัฯยงัไม่ไดรั้บชาํระหน้ีเงินกูย้ืมดงักล่าว บริษทัฯจึงตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับเงินให้กูย้ืม
ระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับดงักล่าวทั้งจาํนวน 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 3,649 (304) 2,695 (1,471) 
ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้ง 343 2,337 284 1,745 
รวม 3,992 2,033 2,979 274 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 7,389 14,511 5,466 9,632 
ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้ง 1,376 2,337 439 1,745 
รวม 8,765 16,848 5,905 11,377 

6. สินค้าคงเหลอื 

 สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ไดร้วมนํ้ ามนัสํารองตามขอ้บงัคบัของกระทรวงพาณิชย์
จาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท (30 มิถุนายน 2556: ไม่มี)  

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 สรุปไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 8,569 7,878 
บวก: ปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็น   
           มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 354 - 
หกั: กลบัรายการปรับลดสินคา้คงเหลือท่ีจาํหน่ายและ   
          ใชไ้ปในระหวา่งงวด (2,309) (2,309) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 6,614 5,569 

7. เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระคํา้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากประจาํซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยได้นาํไปคํ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือจาก
ธนาคารและเป็นหลกัประกนัต่อศาลในคดีฟ้องร้อง 

8. เงินลงทุนในบริษทัร่วม  

8.1 รายละเอยีดของบริษทัร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มลูค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

มลูค่าตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทุน 

   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  
   2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
   ร้อยละ ร้อยละ       

บริษทั เพียวสัมมากร  ใหเ้ช่าและบริการ        
 ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั  อสังหาริมทรัพย ์ ไทย 44.13 44.13 129,181 129,181 123,303 122,410 129,181 129,181 
บริษทั สัมมากร จาํกดั  การพฒันา          
 (มหาชน)    อสังหาริมทรัพย ์ ไทย 25.25 24.81 371,592 289,723 383,586 291,038 371,592 289,723 
บริษทั เคพี เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป  ผลิตและจาํหน่าย          
 จาํกดั    ไฟฟ้า ไทย 26.00 26.00 8,042 8,042 7,523 7,890 8,042 8,042 
Thai Good Petroleum  จาํหน่าย          
 Co., Ltd.  นํ้ ามนัหล่อล่ืน ฮ่องกง 31.67 31.67 3,175 3,175 - - 3,175 3,175 
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม       514,412 421,338 511,990 430,121 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยคา่       - - (3,175) (3,175) 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ      514,412 421,338 508,815 426,946 

บริษัท สัมมากร จาํกดั (มหาชน) 

 ในเดือนมกราคม 2556 บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) (SAMCO) ไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนเป็น
จาํนวน 139,410,340 หุ้น ทั้งน้ี บร◌ิษทัฯไดซ้ื้อหุ้นรวมจาํนวน 37,213,200 หุน้ หรือคิดเป็นราคาทุน
จาํนวนเงิน 82 ลา้นบาททาํใหสั้ดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯใน SAMCO เพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 24.81 
เป็นร้อยละ 25.25  
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8.2 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) และเงนิปันผลรับ 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่ง
กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม
ดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 

 สาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

บริษทั เพียวสมัมากร          
   ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (52) (1,601) 893 (2,670) - - - - 
บริษทั สมัมากร จาํกดั          
   (มหาชน) 6,105 - 16,633 - 5,954 - 5,954 - 
บริษทั เคพี เอน็เนอร์ย ี         
   กรุ๊ป จาํกดั (191) - (367) - - - - - 

รวม 5,862 (1,601) 17,159 (2,670) 5,954 - 5,954 - 

8.3 ข้อมูลทางการเงนิของบริษทัร่วม 

 ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุปมีดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระ ณ วนัท่ี สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี หน้ีสินรวม ณ วนัท่ี รายไดร้วม กาํไร (ขาดทุน) 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

   (ปรับปรุงใหม่)       
บริษทั เพียวสมัมากร    
 ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 260,000 260,000 545,822 552,887 354,468 363,703 65,651 52,112 2,024 (6,051) 
บริษทั สมัมากร จาํกดั           
   (มหาชน) 589,410 450,000 3,331,864 3,147,842 1,091,133 1,252,056  617,464 - 65,875 - 
บริษทั เคพี เอน็เนอร์ย ี           
   กรุ๊ป จาํกดั 25,780 25,780 26,460 22,376 9,656 1,201 - - (1,413) - 
Thai Good Petroleum           
   Co., Ltd. 10,026 10,026 4,631 4,156 17,051 15,341 754 5,140 (1,013) (3,094) 

 ขอ้มูลทางการเงินของเงินลงทุนในบริษทั เคพี เอน็เนอร์ย ีกรุ๊ป จาํกดั และ Thai Good Petroleum Co., 
Ltd. ไดจ้ดัทาํโดยฝ่ายบริหาร (ยงัไม่มีการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีภายนอก) อยา่งไรก็ตาม มูลค่าของ
เงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวมีจาํนวนไม่เป็นสาระสาํคญั 

  



 17

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

8.4 เงนิลงทุนในบริษทัร่วมทีข่าดทุนเกนิทุน 

 บริษทัฯไดรั้บรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมจนมูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย
เท่ากบัศูนย ์บริษทัฯไดห้ยดุรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเน่ืองจากบริษทัฯไม่ได้
มีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือทางพฤตินยัท่ีตอ้งจ่ายเงินเพ่ือชาํระภาระผกูพนัของบริษทัร่วมดงักล่าว 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส่วนแบ่งผลขาดทุนท่ีหยดุรับรู้ 

บริษทั 

ส่วนแบ่งผลขาดทุน          
ในระหวา่งงวด 
หกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 
ส่วนแบ่งผลขาดทุนสะสม 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 

Thai Good Petroleum Co., Ltd. (321) (3,647) 

8.5 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบียนฯ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็น
บริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีจาํนวนเงิน 414 ลา้นบาท   
(31 ธนัวาคม 2555: 270 ลา้นบาท) 

9. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ
รับระหวา่งงวด       

หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 
 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
   ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั * 280,000 280,000 100 100 279,999 279,999 - - 
บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั         
   และบริษทัยอ่ย 140,000 140,000 100 100 140,000 140,000 - - 
บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั * 36,000 36,000 100 100 36,000 36,000 - 44,208 
บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั 20,000 20,000 100 100 21,481 21,481 - - 
บริษทั จตุรทิศขนส่ง จาํกดั * 30,000 30,000 100 100 30,402 30,402 - - 
บริษทั เพียวอินเตอร์เทรด จาํกดั * 500 500 100 100 654 654 - - 
บริษทั อาร์พีซี แมเนจเมนท ์จาํกดั * 500 500 100 70 956 406 - - 
บริษทั ทศทิศ โลจิสติกส์ จาํกดั * 500 500 100 100 579 579 - - 
บริษทั จตุจกัร ออยล ์จาํกดั * 500 500 100 100 652 652 - - 
บริษทั เพียวซิลิกา มายน่ิง จาํกดั * 500 500 100 100 658 658 - - 
บริษทั ไทยควอทซ์มายน่ิง จาํกดั * 500 500 100 100 581 581 - - 
RPC Global Co., Ltd. 41 41 100 100 124 124 - - 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     512,086 511,536 - 44,208 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า     (30,402) (30,402)   
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ     481,684 481,134   

* ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 ไดห้ยดุดาํเนินธุรกิจแลว้ 
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 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2556 มีมติอนุมติัให้บริษทัฯซ้ือหุ้นของบริษทั 
อาร์พีซี แมเนจเมนท ์จาํกดั (RPCM) คืนจากบริษทั โขงเจริญขนส่ง จาํกดั จาํนวน 1,500 หุ้น คิดเป็น
สัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 30 ในราคาหุน้ละ 366.31 บาท หรือรวมเป็นจาํนวนเงิน 549,465 บาท ราคา
ดงักล่าวเป็นราคามูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ทั้งน้ี บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนดงักล่าว
และจ่ายชาํระค่าหุน้ในเดือนพฤษภาคม 2556 ทาํให้สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯใน RPCM เพ่ิมข้ึน
จากเดิมร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 100 

10. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2556 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 1,077,309 544,525 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 9,890 1,367 
จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย (1,590) (1,509) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (61,363) (30,664) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 1,024,246 513,719 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญา
เช่าการเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: 7 ลา้นบาท) และ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวนเงิน 2 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: 2 ลา้นบาท)  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
หยดุใชง้านเป็นการชัว่คราวมีจาํนวนเงิน 909 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: 957 ลา้นบาท) และในงบ
การเงินเฉพาะกิจการจาํนวนเงิน 494 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: 522 ลา้นบาท) 
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11.  เงนิปันผลจ่าย 

 เงินปันผลท่ีบริษทัฯประกาศจ่ายในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 ประกอบดว้ย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลประจาํปี 2554 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี   
  30 มีนาคม 2555 26,493 0.05 
เงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับปี 2555  ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้   
  เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2555 496,409 0.94 

รวม  522,902 0.99 

12. ภาษเีงนิได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 
2555 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2556 2555 2556 2555 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล (3) 1,305 - - 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจาก      
   การเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ       
   การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (3,052) (1,405) (2,064) (2,071) 

รายได้ภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน     

   งบกาํไรขาดทุน (3,055) (100) (2,064) (2,071) 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2556 2555 2556 2555 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล - 1,305 - - 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจาก      
   การเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ       
   การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (2,711) (924) (2,064) (2,071) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงนิได้ทีแ่สดง     

   อยู่ในงบกาํไรขาดทุน (2,711) 381 (2,064) (2,071) 

13. กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ     
(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่าง
งวด 

14. ส่วนงานดาํเนินงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ดงัน้ี 

(1) ส่วนงานนํ้ ามนัเช้ือเพลิงและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีเป็นส่วนงานท่ีผลิตและจาํหน่ายนํ้ ามนัดีเซล
หมุนเร็ว นํ้ามนัเตาและเคมีภณัฑอ่ื์นๆ 

(2) ส่วนงานนํ้ ามนัไบโอดีเซลเป็นส่วนงานท่ีผลิตและจาํหน่ายนํ้ ามันไบโอดีเซล (B100) และ       
กลีเซอรีน 
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 (3) ส่วนงานขนส่งนํ้ ามนัเป็นส่วนงานท่ีให้บริการขนส่งกบัผูค้า้นํ้ ามนัรายใหญ่และรายย่อยทัว่
ประเทศ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้ 

ผู ้มีอ ํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพ่ือ
วตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดั
มูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน อยา่งไร   
ก็ตาม บริษทัฯและบริษทัย่อยบริหารงานดา้นการจดัหาเงิน (ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายทางการเงิน และ
รายไดท้างการเงิน) และภาษีเงินได ้ของทั้งกลุ่มโดยไม่มีการปันส่วนใหแ้ต่ละส่วนงานดาํเนินงาน 

ราคาโอนระหว่างส่วนงานดาํเนินงานถูกกาํหนดจากพ้ืนฐานของราคาท่ีสามารถต่อรองไดอ้ย่างเป็น
อิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั (Arm's length basis) 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงานถูกตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 22

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 มีดงัต่อไปนี้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 

 ส่วนงานนํ้ ามนั
เชื้อเพลิงและ

ผลิตภณัฑป์ิโตรเคมี 
ส่วนงานนํ้ามนั     
ไบโอดีเซล * 

ส่วนงานขนส่ง
นํ้ามนั * ส่วนงานอื่นๆ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

รายได้ 
รายไดจ้ากการขายและบริการใหลู้กคา้ภายนอก 
   ในประเทศ 822 1,098 - 2 - 16 13 26 835 1,142 - - 835 1,142 
   ต่างประเทศ - - - - - - - 13 - 13 - - - 13 

รวมรายไดจ้ากการขายและบริการใหลู้กคา้
ภายนอก 822 1,098 - 2 - 16 13 39 835 1,155 - - 835 1,155 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - 5 - - - 9 2 4 2 18 (2) (18) - - 

รวมรายได้ 822 1,103 - 2 - 25 15 43 837 1,173 (2) (18) 835 1,155 

ผลการดาํเนินงาน               
กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (39) (55) (11) (13) (1) (14) (1) 8 (52) (74) 3 3 (49) (71) 
รายไดท้างการเงิน             6 6 
กาํไรจากเงินลงทุน             7 2 

รายไดอ้ื่น             6 29 

ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้             (30) (34) 

รายไดภ้าษีเงินได ้             3 1 

ขาดทุนสําหรับงวด             (27) (33) 

* ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2556 ไดห้ยดุดาํเนินธุรกิจแลว้ 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 

 ส่วนงานนํ้ ามนั
เชื้อเพลิงและ

ผลิตภณัฑป์ิโตรเคมี 
ส่วนงานนํ้ามนั     
ไบโอดีเซล * 

ส่วนงานขนส่ง
นํ้ามนั * ส่วนงานอื่นๆ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

รายได้ 
รายไดจ้ากการขายและบริการใหลู้กคา้ภายนอก 
   ในประเทศ 1,687 2,820 - 34 - 27 26 46 1,713 2,927 - - 1,713 2,927 
   ต่างประเทศ - 1,935 - - - - - 13 - 1,948 - - - 1,948 

รวมรายไดจ้ากการขายและบริการใหลู้กคา้
ภายนอก 1,687 4,755 - 34 - 27 26 59 1,713 4,875 - - 1,713 4,875 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - 291 - (1) - 40 3 7 3 337 (3) (337) - - 

รวมรายได้ 1,687 5,046 - 33 - 67 29 66 1,716 5,212 (3) (337) 1,713 4,875 

ผลการดาํเนินงาน               
กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (76) (55) (22) (30) (1) (21) (3) 6 (102) (100) 7 12 (95) (88) 
รายไดท้างการเงิน             9 3 
กาํไรจากเงินลงทุน             19 2 

รายไดอ้ื่น             17 38 

ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้             (50) (45) 

รายไดภ้าษีเงินได ้             3 - 

ขาดทุนสําหรับงวด             (47) (45) 

* ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2556 ไดห้ยดุดาํเนินธุรกิจแลว้ 
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15. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

15.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเก่ียวกบัการก่อสร้างสถานี
บริการนํ้ามนัจาํนวนเงิน 3 ลา้นบาท (30 มิถุนายน 2556: ไม่มี) 

15.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน 
อาคาร คลงันํ้ ามนั สถานีบริการนํ้ ามนั รถยนตแ์ละอุปกรณ์ อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 20 
ปี  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาขา้งตน้ ดงัน้ี 

                     (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
จ่ายชาํระ 

30 มิถุนายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

30 มิถุนายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

   ภายใน 1 ปี 18 18 7 8 
   มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 59 60 8 11 
   มากกวา่ 5 ปี 70 71 - - 

15.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือระยะยาว 

 ในเดือนพฤศจิกายน 2550 บริษทัยอ่ย (บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั) ไดเ้ขา้ทาํสัญญาซ้ือขายไอนํ้ากบั
บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั (GPSC) (เดิมช่ือ “บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั”) เพ่ิมเติม โดย
ปริมาณการซ้ือขายและราคาเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 15 ปีนบัจาก
วนัท่ีอุปกรณ์พร้อมใชง้านโดยกาํหนดส่งมอบไอนํ้าภายในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2551 และสามารถต่ออายไุด้
อีก 5 ปี  

 ต่อมา เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2554 บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํบนัทึกขอ้ตกลงการวางท่อไอนํ้ากบั GPSC 
เพ่ิมเติม โดย GPSC จะดาํเนินการก่อสร้างชั้นวางท่อยกระดบัและสะพานรับท่อเพ่ือวางท่อไอนํ้าซ่ึงมี
ค่าก่อสร้างจาํนวนเงิน 58 ลา้นบาท และ GPSC จะชดเชยผลกระทบจากการท่ีไม่สามารถส่งมอบไอนํ้า
ตามสัญญาซ้ือขายไอนํ้าเป็นจาํนวนเงิน 23 ลา้นบาท ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าชดเชยความล่าชา้ โดย
นาํไปหกัจากค่าก่อสร้างดงักล่าว จากนั้นบริษทัยอ่ยจะตอ้งชาํระคืนค่าก่อสร้างและดอกเบ้ียแก่ GPSC 
ทุกเดือนตั้งแต่วนัท่ี 1 ของเดือนท่ี 37 และจะชาํระใหแ้ลว้เสร็จ ภายในระยะเวลา 72 เดือนนบัตั้งแต่
วนัท่ีเร่ิมมีการส่งมอบไอนํ้าเชิงพาณิชย ์โดยคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ของธนาคารแห่งหน่ึง 



 

 25

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

15.4 การคํา้ประกนั 

 ก) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 มีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยเหลืออยูเ่ป็นจาํนวนเงิน 205 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: 257 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบั
ภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัย่อย ซ่ึงประกอบดว้ย 
หนังสือคํ้ าประกนัเพ่ือคํ้าประกนัการจ่ายชาํระเงินให้แก่เจา้หน้ีจาํนวนเงิน 200 ลา้นบาท         
(31 ธนัวาคม 2555: 250 ลา้นบาท) และเพ่ือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆ จาํนวนเงิน 5 ลา้น
บาท (31 ธนัวาคม 2555: 7 ลา้นบาท) 

 ข)  บริษทัฯคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจากธนาคารของบริษทัยอ่ยหลายแห่งในวงเงินรวม 100 ลา้น
บาท (31 ธนัวาคม 2555: 70 ลา้นบาท)  

15.5 คดฟ้ีองร้องและข้อพพิาททางการค้า 

 ก) เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2538 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบคอนเดนเสทเรสซิดิวกบั
บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (PTT) ซ่ึงวตัถุดิบดงักล่าวผลิตโดยบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (PTTGC) โดยปริมาณการซ้ือขายและราคาเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาดงักล่าว
มีลกัษณะเป็น Evergreen Basis คือไม่มีกาํหนดเวลาส้ินสุด โดยมีระยะเวลาช่วงแรก (Primary 
period) 15 ปี ซ่ึงช่วงแรกครบกาํหนดในปี 2555 และสญัญาจะต่อเน่ืองไปยงัช่วงท่ี 2 ในลกัษณะ
ของ Evergreen Basis โดยอตัโนมติั และกาํหนดใหบ้ริษทัฯตอ้งวางหนงัสือคํ้าประกนัธนาคาร
จาํนวนหน่ึงเพ่ือเป็นหลกัประกนัการจ่ายชาํระค่าซ้ือสินคา้ บริษทัฯจะไดรั้บคืนหลกัประกนั
ดงักล่าวเม่ือคู่สญัญาตกลงเลิกสญัญาหรือ PTT ผดิสญัญา 

  เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 PTT ไดส่้งจดหมายแจง้ขอยกเลิกสัญญาการซ้ือขายวตัถุดิบคอนเดน
เสทเรสซิดิวกบับริษทัฯ โดยจะขอยกเลิกสัญญาเม่ืออายสุญัญาครบ 15 ปีแรก (Primary period)
ในปี 2555 ทั้งท่ีบริษทัฯไม่ไดป้ระพฤติผิดสัญญา และการเลิกสัญญาเป็นการขดักบัเจตนารมณ์
ของการทาํสัญญา  ทั้งน้ี บริษทัฯ และท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯ เห็นว่า สัญญาดงักล่าวไม่
สามารถยกเลิกได ้เน่ืองจากเป็นสัญญาต่างตอบแทนระยะยาว โดยท่ีในสัญญาระบุให้บริษทัฯ
ตอ้งเป็นผูล้งทุนก่อสร้างโรงกลัน่ข้ึนมารองรับเพ่ือแปรรูปวตัถุดิบคอนเดนเสทเรสซิดิว ซ่ึง
เป็นสเปกวตัถุดิบท่ีรับมาจาก PTT เท่านั้น และสัญญาบงัคบับริษทัฯไม่ใหน้าํวตัถุดิบไปขายต่อ
ในสภาพเดิมท่ีรับมาอีกดว้ย ดงันั้น ในสัญญาจึงมีการระบุว่าเป็นสัญญาลกัษณะ Evergreen 
Basis คือ ไม่มีกาํหนดเวลาส้ินสุด สัญญาจะมีผลบงัคบัต่อไปโดยอตัโนมติัเม่ือครบกาํหนด 15 
ปีแรก (Primary period) และในช่วงต่อ ๆ ไป อีกทั้งการยกเลิกสญัญาจะกระทาํไดก้ต่็อเม่ือไดรั้บ
ความยนิยอมจากคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายหรือในกรณีท่ีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงทาํผิดสัญญา ซ่ึงบริษทัฯไม่เคย
ดาํเนินการใดๆ ผดิจากขอ้สญัญาท่ีกาํหนดไว ้ บริษทัฯจึงมัน่ใจวา่สัญญาดงักล่าวไม่สามารถ 
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  ยกเลิกได ้ในขณะท่ีทาง PTT เห็นต่างออกไป บริษทัฯไดร่้วมหารือกบั PTT เพ่ือหาขอ้สรุปท่ี
ยติุธรรมกบัทั้งสองฝ่ายแต่ไม่สามารถหาขอ้ยติุร่วมกนัได ้ ดงันั้น เพ่ือรักษาสิทธิของผูถื้อหุน้ให้
ไดรั้บการรับรองและคุม้ครองตามกฎหมาย บริษทัฯ จึงไดใ้ชก้ระบวนการยติุธรรมเป็นผูต้ดัสิน
ช้ีขาด โดยไดด้าํเนินการยืน่คาํเสนอขอ้พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการในวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2552 และ
เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2553 บริษทัฯไดย้ื่นฟ้องต่อศาลแพ่งเรียกร้องให้ PTT และ PTTGC 
ร่วมกนัปฏิบติัตามสัญญาดงักล่าวต่อไปโดยไม่กาํหนดระยะเวลาส้ินสุด หากการบงัคบัให ้PTT 
และ PTTGC ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวเป็นการพ้นวิสัย ไม่อาจกระทาํได้ ไม่ว่าด้วยเหตุ
ประการใด ให้ PTT และ PTTGC ร่วมกนัรับผิดชดใชค่้าสินไหมทดแทนแก่บริษทัฯ เป็นเงิน
รวมทั้งส้ิน 13,805,648,806.91 บาท ต่อมา บริษทัฯไดย้ื่นคาํร้องขอแกไ้ขเพ่ิมเติมคาํเสนอขอ้
พิพาทเพ่ือขอเพิ่มจาํนวนค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงินรวม 29,368,397,797.76 บาท ซ่ึงคณะ
อนุญาโตตุลาการมีคาํสั่งอนุญาตตามคาํร้องฉบบัดงักล่าวแลว้ ขณะน้ีไดมี้การแต่งตั้งประธาน
อนุญาโตตุลาการสําหรับขอ้พิพาททางการคา้และอยู่ในระหว่างการดาํเนินกระบวนพิจารณา
ของอนุญาโตตุลาการ และศาลแพง่มีคาํสัง่ใหจ้าํหน่ายคดีท่ีฟ้องร้องชัว่คราวเพ่ือรอฟังคาํวินิจฉยั
คดีขอ้พิพาททางการคา้ของอนุญาโตตุลาการ ซ่ึงผลของขอ้พิพาทและคดีท่ีฟ้องร้องดงักล่าวนั้น
ยงัไม่สามารถยนืยนัไดแ้ละข้ึนอยูก่บักระบวนการยติุธรรมในอนาคต  

  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2554 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของ
อนุญาโตตุลาการ บริษทัฯไดรั้บแผนการส่งวตัถุดิบล่วงหน้าจาก PTT ซ่ึงเป็นกระบวนการ
ประสานงานระหว่างกนัตามปกติธุรกิจ พบว่าแผนการส่งวตัถุดิบน้ีระบุปริมาณการส่งวตัถุดิบ
ถึงเดือนมกราคม 2555 เท่านั้น โดย PTT ไดห้ยดุส่งวตัถุดิบตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2555 เป็นการ
ทาํผิดสัญญาขอ้ 15.5 ท่ีระบุให้ PTT ตอ้งปฏิบติัตามสัญญาต่อไปจนกว่าอนุญาโตตุลาการจะมี
คาํวินิจฉยัเดด็ขาดจึงทาํใหบ้ริษทัฯตอ้งหยดุการผลิตเน่ืองจากบริษทัฯไม่มีวตัถุดิบหลกัจาก PTT  

  ต่อมา บริษทัฯไดย้ื่นคาํร้องขอสละประเด็นขอ้พิพาทเก่ียวกบักรณีท่ีบริษทัฯเรียกร้องให้ PTT 
ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวต่อไป โดยอนุญาโตตุลาการได้มีคาํสั่งอนุญาตให้บริษัทฯสละ
ประเดน็ดงักล่าวไดใ้นวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2555 

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

  ในเดือนมิถุนายน 2555 บริษทัฯไดรั้บแจง้จากสํานกัขอ้พิพาท สํานกังานศาลยุติธรรมว่า PTT 
ได้ยื่นคาํเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ (ข้อพิพาทหมายเลขดาํท่ี 78/2555) 
เรียกร้องให้บริษทัฯชาํระหน้ีเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย รวมเป็นเงิน 1,555 ลา้นบาท ให้แก่ PTT 
ปัจจุบนั บริษทัฯยื่นคาํคดัคา้นต่อสู้คดีและคดีอยู่ระหว่างการตั้งอนุญาโตตุลาการเพ่ือพิจารณา
คดีดงักล่าวต่อไป 

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

 ค) ในปี 2555 บริษทัฯ ไดรั้บคาํฟ้องคดีแรงงานจากศาลแรงงานภาค 2 ว่า ลูกจา้งไดย้ื่นคาํร้องต่อ
ศาลแรงงานเพื่อเรียกร้องให้บริษทัฯจ่ายค่าชดเชยในการเลิกจา้งไม่เป็นธรรมท่ีเกิดจากบริษทั 
ปตท. จาํกดั (มหาชน) หยดุส่งวตัถุดิบใหแ้ก่บริษทัฯตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2555 ส่งผลกระทบ
อย่างร้ายแรงทาํให้บริษทัฯหยุดการผลิตทั้งหมดอย่างไม่มีกาํหนด โดยมีจาํนวนเงินเรียกร้อง
ความเสียหายจากการเลิกจา้งไม่เป็นธรรมรวม 84 ลา้นบาท ซ่ึงศาลไดมี้คาํพิพากษาในเดือน
กรกฎาคม 2556 ให้บริษทัฯจ่ายชาํระค่าเสียหายรวมจาํนวนเงิน 1.9 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัฯอยู่
ระหวา่งดาํเนินการยืน่อุทธรณ์  

16. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2556 ไดมี้มติอนุมติัดงัต่อไปน้ี 

 ก) ขายเงินลงทุนในหุน้สามญัทั้งหมดใน Thai Good Petroleum Co., Ltd. (TGP) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม
ท่ีบริษทัฯถือหุ้นอยู่ในอตัราร้อยละ 31.67 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมจาํนวน 950 หุ้นในราคาหุ้นละ 1 
เหรียญสหรัฐฯหรือรวมเป็นจาํนวนเงิน 950 เหรียญสหรัฐฯ 

 ข) ขายเงินลงทุนในหุ้นสามญัทั้งหมดในบริษทั ไทยควอทซ์มายน่ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ี
บริษทัฯถือหุน้อยูใ่นอตัราร้อยละ 99.99 ใหแ้ก่บุคคลธรรมดารายหน่ึงจาํนวน 4,996 หุ้นในราคา
หุน้ละ 1 บาทหรือรวมเป็นจาํนวนเงิน 4,996 บาท 

 ค) ให้เลิกกิจการและชาํระบญัชีบริษทัยอ่ยดงัน้ี 1) บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั 2) บริษทั     
เพียวอินเตอร์เทรด จาํกดั 3) บริษทั อาร์พีซี แมเนจเมนท ์ จาํกดั 4) บริษทั ทศทิศ โลจิสติกส์ 
จาํกดั 5) บริษทั จตุจกัร ออยล ์จาํกดั 6) บริษทั เพียวซิลิกา มายน่ิง จาํกดั และ 7) บริษทั จตุรทิศ
ขนส่ง จาํกดั ใหเ้สร็จส้ินภายในปี 2556 

17. การอนุมตัิงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2556 


