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บริษัท อาร์พซีีจี จํากดั (มหาชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ระยองเพยีวริฟายเออร์ จํากดั (มหาชน)”) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาในประเทศ
ไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจาํหน่ายนํ้ ามนัเช้ือเพลิงและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี ท่ีอยู่
ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯซ่ึงเป็นสาํนักงานใหญ่ตั้งอยู่ท่ีเลขท่ี 1010 อาคารชินวตัร ทาวเวอร์ 3    
ชั้น 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร สาขาซ่ึงเป็นท่ีตั้งโรงงานตั้งอยูท่ี่
เลขท่ี 7/3 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตาํบลมาบตาพดุ อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง  

ในปี 2556 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯไดเ้ปล่ียนจากบริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท ์จาํกดั (ถือหุน้ใน
อตัราร้อยละ 19.72 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ของบริษทัฯ) เป็นนายวิชยั ทองแตง (ถือหุน้ในอตัรา
ร้อยละ 24.43 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ของบริษทัฯ) (2555: บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท ์จาํกดั
ถือหุน้ในอตัราร้อยละ 29.87 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ของบริษทัฯ)  

 เม่ือวนัท่ี 2 มกราคม 2557 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ป็น “บริษทั 
อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน)” 

 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  

เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหเ้ลิกกิจการและชาํระบญัชี
บริษทัย่อยดงัน้ี 1) บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั 2) บริษทั เพียวอินเตอร์เทรด จาํกดั 3) บริษทั 
ทศทิศ โลจิสติกส์ จาํกดั 4) บริษทั จตุจกัร ออยล ์จาํกดั 5) บริษทั เพียวซิลิกา มายน่ิง จาํกดั 6) บริษทั 
อาร์พีซี แมเนจเมนท ์จาํกดั และ 7) บริษทั จตุรทิศขนส่ง จาํกดั ให้เสร็จส้ินภายในปี 2556 และเม่ือ
วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัยอ่ยดงัน้ี 1) บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั 2) บริษทั เพียวอินเตอร์เทรด 
จาํกดั 3) บริษทั ทศทิศ โลจิสติกส์ จาํกดั 4) บริษทั จตุจกัร ออยล ์จาํกดั และ 5) บริษทั เพียวซิลิกา   
มายน่ิง จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชยซ่ึ์งนายทะเบียนไดรั้บจดทะเบียนไวแ้ลว้
เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 ต่อมา ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2556 ไดมี้
มติอนุมติัให้ชะลอการเลิกกิจการและชาํระบญัชีของบริษทั อาร์พีซี แมเนจเมนท์ จาํกดัและบริษทั  
จตุรทิศขนส่ง จาํกดั เพื่อนาํบริษทัดงักล่าวไปใชใ้นการทาํธุรกิจต่อไป 
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1.2 ข้อสมมติฐานทางการบัญชี 

 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 37.5 ก) ตั้งแต่ปี 2552 บริษทัฯมีขอ้พิพาททางการคา้
และคดีฟ้องร้องท่ีสําคญักบัผูข้ายวตัถุดิบรายหลกัของบริษทัฯ ซ่ึงไดห้ยุดส่งวตัถุดิบให้แก่บริษทัฯ
ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2555 ทาํให้บริษทัฯตอ้งหยุดการผลิตเพราะไม่สามารถจดัหาวตัถุดิบหลกั
ดงักล่าวจากผูข้ายรายอ่ืนและบริษทัยอ่ยบางบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบับริษทัฯตอ้งหยดุดาํเนิน
กิจการ สถานการณ์ดงักล่าวทาํใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมากเก่ียวกบัความสามารถของบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยบางบริษทัท่ีจะดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง อยา่งไรก็ตาม ในปีปัจจุบนัเหตุการณ์ดงักล่าวไดค้ล่ีคลาย 
ถึงแมว้่าขอ้พิพาททางการคา้ดงักล่าวยงัอยู่ภายใตก้ระบวนการอนุญาโตตุลาการ และคดีฟ้องร้องอยู่
ภายใตก้ระบวนการพิจารณาคดีของศาลแพง่ บริษทัฯมีแผนการซ้ือหุน้สามญัจาํนวนเงิน 900 ลา้นบาท
ของบริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต จาํกดั (TPP) ซ่ึงดาํเนินธุรกิจหลกัในการให้เช่าคลงันํ้ ามนัและกิจการ
ท่าเรือและขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงานหลกัของบริษทัฯใหแ้ก่ TPP ในราคามากกว่ามูลค่าสุทธิ
ตามบญัชีเพื่อดาํเนินการผลิตต่อไป โดยบริษทัฯไดว้างเงินประกนัการซ้ือหุ้นไวใ้นเดือนตุลาคม 2556 
จาํนวนเงิน 200 ลา้นบาทและบริษทัฯจะชาํระส่วนท่ีเหลือภายในวนัท่ี   18 เมษายน 2557 โดยใชแ้หล่ง
เงินทุนจากการท่ีบริษทัฯไดเ้พิ่มทุนในเดือนกุมภาพนัธ์ 2557 จาํนวนเงิน 502 ลา้นบาทและเงินทุน
หมุนเวียนของบริษทัฯ โดยเม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2557 บริษทัฯไดท้าํสัญญาซ้ือขายหุน้กบัผูถื้อหุน้เดิม
ของ TPP แลว้ นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2557 บริษทัฯไดท้าํสญัญาซ้ือขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
เพื่อขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงานหลกัของบริษทัฯใหแ้ก่บริษทัดงักล่าว โดยมีเง่ือนไขว่าจะตอ้ง
ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯและผูถื้อหุน้ของบริษทัฯก่อน ซ่ึงบริษทัดงักล่าวมีแผนท่ีจะ
ยา้ยเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงานไปตั้งยงัภูมิลาํเนาใหม่เพื่อดาํเนินการผลิตต่อไป 

แผนการดําเนินการดังกล่าวข้างต้นทาํให้ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคัญบางประการท่ีอาจมี
ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถในการดาํเนินงานต่อเน่ืองของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยได้
คล่ีคลายลงในปีปัจจุบนั อย่างไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัย่อยมีขาดทุนจากการดาํเนินงานอย่าง
ต่อเน่ืองตั้งแต่หยุดการผลิตในปี 2555 และ มีหน้ีสินหมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 สูงกว่า
สินทรัพยห์มุนเวียนจาํนวน 945 ลา้นบาท ซ่ึงหน้ีสินหมุนเวียนดงักล่าวไดร้วมหน้ีสินท่ียงัเป็นขอ้
พิพาททางการคา้และคดีฟ้องร้องกับผูข้ายวตัถุดิบรายหลกัของบริษทัฯตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ปัจจัย
ดงักล่าวแสดงให้เห็นว่ายงัคงมีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญับางประการท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้
สงสัยท่ีมีนัยสําคญัเก่ียวกบัความสามารถในการดาํเนินงานต่อเน่ืองของบริษทัฯและบริษทัย่อยหาก
บริษทัฯแพค้ดีความดงักล่าว อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบนัผลของขอ้พิพาททางการคา้และคดีฟ้องร้อง
ดงักล่าวยงัไม่สามารถระบุไดแ้ละข้ึนอยู่กบักระบวนการยุติธรรมในอนาคต ทั้งน้ี งบการเงินของ
บริษทัฯยงัคงจดัทาํข้ึนภายใตข้อ้สมมติฐานการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกิจการโดยไม่ไดป้รับปรุงมูลค่า
สินทรัพยใ์นราคาท่ีอาจขายได ้และไม่ไดป้รับปรุงหน้ีสินตามจาํนวนท่ีจะตอ้งจ่ายคืนและจดัประเภท
บญัชีใหม่ ซ่ึงอาจมีความจาํเป็นหากบริษทัฯไม่สามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
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2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 
28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีได้จัดทาํข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบาย         
การบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

 ก) งบการเงินรวมน้ีได้จัดทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั อาร์พีซีจี จาํกัด (มหาชน) (ซ่ึง
ต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึน อตัราร้อยละ 
บริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน้ 

   2556 2555 

   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั* ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์นํ้ามนัไบโอ    
       ดีเซล (B100) และกลีเซอรีนดิบ ไทย 100 100 
บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดัและบริษทัยอ่ย จาํหน่ายนํ้ามนัเช้ือเพลิงและแก๊ส ไทย 100 100 
บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั** จาํหน่ายนํ้ามนัเช้ือเพลิง ไทย 100 100 
บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั จาํหน่ายอุปกรณ์เคร่ืองมือของสถานีบริการ    
       นํ้ามนั และใหบ้ริการซ่อมบาํรุง ไทย 100 100 
บริษทั จตุรทิศขนส่ง จาํกดั* ใหบ้ริการขนส่งนํ้ามนั ไทย 100 100 
บริษทั เพียวอินเตอร์เทรด จาํกดั** จาํหน่ายนํ้ามนัเช้ือเพลิง ไทย 100 100 
บริษทั อาร์พีซี แมเนจเมนท ์จาํกดั* จาํหน่ายนํ้ามนัเช้ือเพลิง ไทย 100 70 
บริษทั ทศทิศ โลจิสติกส์ จาํกดั ** จาํหน่ายนํ้ามนัเช้ือเพลิง ไทย 100 100 
บริษทั จตุจกัร ออยล ์จาํกดั** จาํหน่ายนํ้ามนัเช้ือเพลิง ไทย 100 100 
บริษทั เพียวซิลิกา มายน่ิง จาํกดั** จาํหน่ายนํ้ามนัเช้ือเพลิง ไทย 100 100 
บริษทั ไทยควอทซ์มายน่ิง จาํกดั จาํหน่ายนํ้ามนัเช้ือเพลิง ไทย - 100 
RPC Global Co., Ltd.   จาํหน่ายนํ้ามนัเช้ือเพลิงและผลิตภณัฑ ์    
    ปิโตรเคมีและการลงทุนต่างๆ ฮ่องกง 100 100 

  * ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ไดห้ยดุดาํเนินธุรกิจแลว้ 
** บริษทัท่ีเลิกกิจการเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 
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ข) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี
อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

 ค) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัเช่นเดียวกันกับของ
บริษทัฯ 

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

จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออก
จากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 

 ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไร
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 ช)  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2556 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯซ้ือหุ้น
ของบริษทั อาร์พีซี แมเนจเมนท ์จาํกดั (RPCM) คืนจากบริษทั โขงเจริญขนส่ง จาํกดั จาํนวน 
1,500 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 30 ในราคาหุน้ละ 366.31 บาท หรือรวมเป็นจาํนวน
เงิน 549,465 บาท ราคาดงักล่าวเป็นราคามูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ทั้งน้ี  
บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนดงักล่าวและจ่ายชาํระค่าหุน้ในเดือนพฤษภาคม 2556 ทาํใหส้ัดส่วนการ
ถือหุน้ของบริษทัฯใน RPCM เพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 100 

 ซ) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯขาย         
เงินลงทุนในหุน้สามญัทั้งหมดของบริษทั ไทยควอทซ์มายน่ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ
ถือหุ้นอยูใ่นอตัราร้อยละ 99.99 ใหแ้ก่บุคคลธรรมดารายหน่ึงจาํนวน 4,996 หุ้นในราคาหุ้นละ   
1 บาทหรือรวมเป็นจาํนวนเงิน 4,996 บาท บริษทัฯไดข้ายเงินลงทุนและไดรั้บเงินจากการขาย
เงินลงทุนดงักล่าวในเดือนกนัยายน 2556 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย
และบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 
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3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

มาตรฐานการบญัชีท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียดดงัน้ี 

ก)  มาตรฐานการบัญชีทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัในปีบัญชีปัจจุบัน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 12  

 
ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่ง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ด  

ค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

หรือของผูถื้อหุน้ 
แนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนว
ปฏิบติัทางบญัชีขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินน้ี ยกเวน้มาตรฐาน
การบญัชีดงัต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 เร่ือง ภาษีเงินได้  

มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดจากความแตกต่างระหว่าง
มูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินกบัฐานภาษี และรับรู้ผลกระทบทาง
ภาษีเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวในปีปัจจุบนัและปรับยอ้นหลงังบการเงิน
ของปีก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนหน่ึงว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ผลกระทบ
ทางภาษีเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการ
เปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าวแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
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ข)  มาตรฐานการบัญชีทีจ่ะมีผลบังคบัในอนาคต 

  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1 มกราคม 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 4 สญัญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการ

ดาํเนินงานท่ียกเลิก 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดาํเนินงาน 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการบญัชี   

ฉบบัท่ี 15 สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตาม

รูปแบบกฎหมาย 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 1 มกราคม 2557 
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  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
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 การปรับปรุงยอ้นหลังภายใต้มาตรฐานการ
บัญชีฉบับ ท่ี  29 เ ร่ือง  การรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อ
รุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั  

4.  ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ  

ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัตามท่ีกล่าวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 เน่ืองจากบริษทัฯนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาถือปฏิบติั ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก
ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  
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จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน
และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ มีดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธนัวาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

1 มกราคม 
2555 

31 ธนัวาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

1 มกราคม 
2555 

งบแสดงฐานะการเงนิ        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
เพิ่มข้ึน 7,265 9,661 9,100 - - - 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มข้ึน 61,053 34,927 39,068 53,638 34,927 39,068 
ขาดทุนสะสมลดลง 7,265 9,661 9,100 - - - 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
ลดลง (61,053) (34,927) (39,068) (53,638) (34,927) (39,068) 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

 2556 2555 2556 2555 

งบกาํไรขาดทุน     
รายไดภ้าษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึน  (1,735) (4,702) (4,132) (4,140) 
ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯลดลง 1,735 4,702 4,132 4,140 
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานลดลง (บาท) 0.003 0.009 0.007 0.008 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 571,021 529,870 571,021 529,870 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     
ผลกาํไรจากการตีราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
ลดลง 

 
(44,177) 

 
- 

 
(22,842) 

 
- 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ท่ี
ตีราคาใหม่ลดลง 

 
13,919 

 
- 

 
- 

 
- 

5. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั  

5.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

 รายได้จากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษัทฯและบริษทัย่อยได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมี
นัยสําคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กับผูซ้ื้อแลว้ รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาใน
ใบกาํกบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 
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 รายได้จากการให้บริการขนส่ง 

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ 

รายได้ค่าบริการก่อสร้าง 

 รายได้ค่าบริการก่อสร้างรับรู้เ ม่ือได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้ นความสําเร็จของงาน                 
ขั้นความสําเร็จของงานก่อสร้างคาํนวณโดยการเปรียบเทียบตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจนถึงวนั     
ส้ินงวดกบัตน้ทุนงานก่อสร้างทั้งหมดท่ีคาดว่าจะใชใ้นการก่อสร้างตามสัญญาโดยจะตั้งสาํรองเผือ่ผล
ขาดทุนสําหรับโครงการก่อสร้างทั้งจาํนวนเม่ือทราบแน่ชัดว่าโครงการก่อสร้างนั้นจะประสบผล
ขาดทุน 

รายได้ค่าเช่าและบริการ 

 รายไดค่้าเช่าและบริการรับรู้ตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

 รายได้ค่าบริหารจัดการ 

 รายไดค่้าบริหารจดัการรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงท่ีระบุในสัญญาท่ี
เก่ียวขอ้ง  

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

5.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี
ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

5.3 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึง
โดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี  

5.4 สินค้าคงเหลอื 

 สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า 
ตน้ทุนของสินคา้สําเร็จรูปท่ีผลิตข้ึนเองไดร้วมตน้ทุนของค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและค่าโสหุ้ย     
การผลิต 
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5.5 เงินลงทุน 

 ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในงบกาํไรขาดทุน 

 ข) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 ค) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี
ราคาทุน  

 มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

 เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 
จะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 

5.6 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”์  
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 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนหรือราคาท่ีตีใหม่โดยวิธีเส้นตรงตามอายกุาร
ใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

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

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 

 บริษทัฯตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชีเม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุน
จากการจาํหน่ายสินทรัพย ์ (ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพยก์บั
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น) จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออก
จากบญัชี 

5.7 ต้นทุนการกู้ยมื 

 ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานาน
ในการแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพย์
นั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนการกูย้มือ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ี
เกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจําหน่าย 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้
รายการเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่าสะสม  (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลา   
การตัดจาํหน่ายและวิธีการตัดจาํหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย          
ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 

 ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์มีอายกุารใหป้ระโยชน์ 5 และ 10 ปี 
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5.9    รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ 
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั
บริษทัฯ 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

5.10 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ได้
โอนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่
มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว 
ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่า
การเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 สญัญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ได้
โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

5.11 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกลุเงิน
ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการคาํนวณผลการ
ดาํเนินงาน 
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5.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนของบริษทัฯหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่า
ตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหัก
ตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการ
ประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ี
กิจการคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ี
สะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึง
เป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการ
ขาย บริษทัฯใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจาํนวน
เงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่าย
นั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็น
อิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน ยกเวน้ในกรณีท่ี ท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงใชว้ิธีการตีราคาใหม่และไดบ้นัทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไวใ้นส่วน
ของผูถื้อหุ้น ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการ      
ตีราคาท่ีเคยบนัทึกไว ้

5.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้าย
เม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษัทฯ บริษทัย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ี
พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุน
สาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่าย
สมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
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 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 

5.14 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะ
เสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

5.15 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
เก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะ
มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ               
งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพินิจและการ
ประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหาร
ไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 
อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
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 บริษทัฯแสดงมูลค่าของท่ีดิน อาคารโรงงาน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงานดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ซ่ึงราคา
ท่ีตีใหม่น้ีไดป้ระเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสําหรับสินทรัพย์
ประเภทท่ีดินและวิธีมูลค่าตน้ทุนทดแทนสุทธิสาํหรับสินทรัพยป์ระเภทอาคารโรงงาน เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์โรงงาน ซ่ึงการประเมินมูลค่าดังกล่าวตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานและการประมาณการบาง
ประการ 

  นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ัก
ภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมี
กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ี
ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละ
ช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึน
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะและอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารได้
ใชดุ้ลยพินิจในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนจึง
ไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
เงินสด 21,484 20,957 247 235 
เงินฝากธนาคาร 412,608 597,219 378,663 555,487 
รวม 434,092 618,176 378,910 555,722 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.625 
ถึง 3.15  ต่อปี (2555: ร้อยละ 0.63 ถึง 3.40 ต่อปี) 

8. เงินลงทุนช่ัวคราว 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 2556 2555 
 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

เงนิฝากประจําธนาคาร     
 ถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในหกเดือน 139,000 139,000 100,000 100,000 
รวมเงินฝากประจาํธนาคาร 139,000 139,000 100,000 100,000 

หน่วยลงทุนในกองทุนรวม     
 ราคาทุน 49,138 49,329 128,406 128,995 
 บวก: ค่าเผือ่การปรับมูลค่า 191 - 589 - 
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมสุทธิ 49,329 49,329 128,995 128,995 
รวมเงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ 188,329 188,329 228,995 228,995 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 
 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

เงนิฝากประจําธนาคาร     
 ถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในหกเดือน 100,000 100,000 50,000 50,000 
รวมเงินฝากประจาํธนาคาร 100,000 100,000 50,000 50,000 

หน่วยลงทุนในกองทุนรวม     
 ราคาทุน 27,549 27,655 82,902 83,321 
 บวก: ค่าเผือ่การปรับมูลค่า 106 - 419 - 
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมสุทธิ 27,655 27,655 83,321 83,321 
รวมเงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ 127,655 127,655 133,321 133,321 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 3.10 ถึง 3.50 ต่อปี (2555: 
ร้อยละ 3.40) 
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9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 58 67 - - 
   3 - 6 เดือน 2 - - - 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 60 67 - - 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 55,354 63,839 - - 
   3 - 6 เดือน 863 1,017 - - 
   6 - 12 เดือน 1,116 2,058 - - 
   มากกวา่ 12 เดือน 11,587 4,426 617 617 

รวม 68,920 71,340 617 617 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (11,284) (4,679) (617) (617) 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 57,636 66,661 - - 

ลูกหนีอ้ืน่     
เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 298 5,467 4,204 11,001 
รายไดค้า้งรับ 12,967 30,571 2,714 3,394 
อ่ืนๆ 19,723 7,868 136 388 

รวม 32,988 43,906 7,054 14,783 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (3,470) (2,909) - (196) 

รวมลกูหน้ีอ่ืน - สุทธิ 29,518 40,997 7,054 14,587 

รวมลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน - สุทธิ 87,214 107,725 7,054 14,587 
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10. 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 
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 19.72 

   (2555: ร้อยละ 29.87) 
บริษทั บลูแพลนเน็ท ทราเวล จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั มงคลชยัพฒันา จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เวิลด ์เอนเตอร์เทนเมนท ์เทเลวิชัน่ จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย     
   (ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
 ขายสินคา้ - - - 222 
 รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 5 11 
 เงินปันผลรับ - - - 44 
 ดอกเบ้ียรับ - - 14 19 
 รายไดอ่ื้น - การใหบ้ริการอ่ืน - - 3 5 
 ซ้ือสินคา้ - - - 2 
 ค่าบริการจ่าย - - - 2 
 ค่าขนส่งจ่าย - - - 17 
 ซ้ืออาคารและยานพาหนะ - - 10 72 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - - 11 
รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม     
 เงินปันผลรับ 6 - 6 - 
 ค่าเช่าท่ีดิน 1 2 - - 
รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
 ขายสินคา้ 1 1 - - 
  ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1 1 - - 
  ดอกเบ้ียจ่าย - 1 - 1 

 นโยบายการกาํหนดราคาสําหรับรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
ขายสินคา้ ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีส่วนลดตามปริมาณคาํสัง่ซ้ือสาํหรับ

ธุรกิจคา้ส่งนํ้ามนั 
 ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีส่วนลดค่าการตลาดในอตัราคงท่ี

สาํหรับธุรกิจคา้ปลีกนํ้ามนั 
 ราคาขายอิงตามราคาตลาดสาํหรับธุรกิจขนส่งนํ้ามนั 
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รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
รายไดค่้าบริหารจดัการ คาํนวณตามเกณฑป์ริมาณสินคา้ท่ีจาํหน่ายไดส้าํหรับธุรกิจคา้ส่ง

นํ้ามนั 
 ตามสญัญาและตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงสาํหรับธุรกิจคา้ปลีกนํ้ามนั 

ธุรกิจขนส่งนํ้ามนั ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไบโอดีเซล ธุรกิจใหเ้ช่า
และบริการอสงัหาริมทรัพย ์และธุรกิจขายอุปกรณ์เคร่ืองมือสถานี
บริการนํ้ามนัและใหบ้ริการซ่อมบาํรุง 

เงินปันผลรับ ตามท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียรับ อตัราร้อยละ 3.40 - 5.13 ต่อปี (2555: ร้อยละ 2.35 - 7.00  ต่อปี)  
รายไดอ่ื้น ราคาตามสญัญา 
 ค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนัอตัราร้อยละ 1 ต่อปี 
ซ้ือสินคา้ ราคาซ้ืออิงตามราคาตลาดโดยมีส่วนลดตามปริมาณคาํสัง่ซ้ือสาํหรับ

ธุรกิจคา้ส่งนํ้ามนั 
 ราคาซ้ืออิงตามราคาตลาดสาํหรับธุรกิจขายอุปกรณ์เคร่ืองมือสถานี

บริการนํ้ามนัและใหบ้ริการซ่อมบาํรุง 
ค่าบริการจ่าย ราคาตามสญัญา 
ค่าขนส่งจ่าย ราคาตามสญัญา 
ซ้ืออาคารและยานพาหนะ มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราร้อยละ 5.75  ต่อปี  

 สัญญาสําคญักบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

สัญญารับจ้างบริหารและจัดการ 

 ในเดือนมกราคม 2556 บริษทัฯไดท้าํสัญญารับจา้งบริหารและจดัการกบับริษทัย่อยหลายแห่ง โดย
บริษทัฯจะใหบ้ริการใหค้าํปรึกษาในดา้นบริหารบุคคล ดา้นธุรการ ดา้นสารสนเทศ ดา้นกฎหมายและ
ประสานงานราชการ อัตราค่าบริการเป็นไปตามท่ีกําหนดในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีกําหนด
ระยะเวลา 1 ปี ส้ินสุดเดือนธนัวาคม 2556 
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สัญญาคํา้ประกนั 

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาคํ้าประกนักบับริษทัย่อยหลายแห่งเพื่อคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจากธนาคารของ
บริษทัยอ่ยในวงเงินรวม 100 ลา้นบาท (2555: 70 ลา้นบาท) การคํ้าประกนัน้ีมีผลผกูพนัต่อบริษทัฯ
นานเท่าท่ีภาระหน้ีสินท่ียงัไม่ไดช้าํระโดยบริษทัยอ่ยดงักล่าว โดยบริษทัฯคิดค่าธรรมเนียมในการคํ้า
ประกนัในอตัราร้อยละ 1 ต่อปี  

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กิจการที่เกีย่วข้องกัน 

(หมายเหตุ 9) 
    

ลกูหน้ีการค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
 บริษทัร่วม 6 12 - - 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 54 55 - - 
รวมลกูหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 60 67 - - 

ลกูหน้ีอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
 บริษทัยอ่ย - - 3,906 5,788 
 บริษทัร่วม 9 460 9 213 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 289 7 289 - 
 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมการบริษทัฯ) - 5,000 - 5,000 
รวมลกูหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 298 5,467 4,204 11,001 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - (196) - (196) 
รวมลกูหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 298 5,271 4,204 10,805 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
   บริษทัยอ่ย - - 464,988 368,988 
   บริษทัร่วม 4,500 1,524 4,500 1,524 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,500 1,524 469,488 370,512 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - (1,524) (215,800) (16,524) 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 
สุทธิ 4,500 - 253,688 353,988 

เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 22)  
   บริษทัยอ่ย - - 17 11,444 
   บริษทัร่วม 1 128 - - 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 45 57 - 12 
รวมเจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 46 185 17 11,456 
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เงินให้กู้ยมืแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนัและเงินกู้ยมืจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2556 และ 2555 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม 

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

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 2555 ระหวา่งปี ระหวา่งปี 2556 

Thai Good Petroleum Co., Ltd. 1,524 - (1,524) - 
บริษทั เคพี เอน็เนอร์ย ีกรุ๊ป จาํกดั - 4,500 - 4,500 

รวม 1,524 4,500 (1,524) 4,500 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,524) - 1,524 - 

สุทธิ - 4,500 - 4,500 

 (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 2555 ระหวา่งปี ระหวา่งปี 2556 

บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั 322,488 959,565 (962,865) 319,188 
บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั 19,000 22,000 (41,000) - 
บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั - 503,000 (373,000) 130,000 
บริษทั จตุรทิศขนส่ง จาํกดั 16,500 48,000 (48,700) 15,800 
บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั 11,000 - (11,000) - 
บริษทั ไทยควอทซ์มายน่ิง จาํกดั - 16,500 (16,500) - 
บริษทั เพียวอินเตอร์เทรด จาํกดั - 645 (645) - 
บริษทั เคพี เอน็เนอร์ย ีกรุ๊ป จาํกดั - 4,500 - 4,500 
Thai Good Petroleum Co., Ltd. 1,524 - (1,524) - 

รวม 370,512 1,554,210 (1,455,234) 469,488 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (16,524) (200,800) 1,524 (215,800) 

สุทธิ 353,988 1,353,410 (1,453,710) 253,688 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อยเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีไม่มีหลกัประกนั
อาย ุ6 - 12 เดือน จาํนวนเงินรวม  465 ลา้นบาท (2555: 369 ลา้นบาท) โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.50 
ต่อปี (2555: ร้อยละ 3.40 ถึง 5.13 ต่อปี) 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับเงินให้กูย้ืมบริษทั เพียวไบโอ
ดีเซล จาํกดั และบริษทั จตุรทิศขนส่ง จาํกดั จาํนวนเงิน 200  ลา้นบาท และ 15.80 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
เน่ืองจากบริษทัฯคาดว่าสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยจะไม่เพียงพอต่อการชาํระหน้ีและเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 
2556 บริษทัฯไดห้ยดุรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยดงักล่าว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทั เคพี เอน็เนอร์ย ีกรุ๊ป จาํกดัเป็นเงินใหกู้ย้มืท่ี
ไม่มีหลกัประกนัอาย ุ1 ปี จาํนวนเงิน 4.50 ลา้นบาทโดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี มีกาํหนดชาํระ
คืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียทั้งหมดภายในเดือนธนัวาคม 2557 (2555: ไม่มี) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่ Thai Good Petroleum Co., Ltd. เป็นเงินใหกู้ย้มืท่ี
ไม่มีหลกัประกนัอาย ุ1 ปี จาํนวนเงิน 1.52 ลา้นบาท หรือ 0.05 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยคิดดอกเบ้ียใน
อตัราดอกเบ้ียเงินกูข้ ั้นตํ่าสาํหรับลูกคา้ชั้นดี (Prime rate) บวกร้อยละ 3 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้
พร้อมดอกเบ้ียทั้งหมดภายในเดือนพฤศจิกายน 2554 ต่อมา ในเดือนมกราคม 2555 บริษทัฯไดรั้บ
หนงัสือขอขยายระยะเวลาชาํระคืนเงินกูเ้ป็นเดือนธนัวาคม 2555 ดงันั้น บริษทัฯจึงตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัย
จะสูญสําหรับเงินให้กูย้ืมระยะสั้ นและดอกเบ้ียคา้งรับดงักล่าวทั้งจาํนวน อย่างไรก็ตาม ในเดือน
ตุลาคม 2556 บริษทัฯไดรั้บชาํระหน้ีเงินกูย้มืดงักล่าวและกลบัรายการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญแลว้ 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 14,103 23,955 12,236 17,092 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,718 - 724 - 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง - 10,560 - 9,968 
รวม 15,821 34,515 12,960 27,060 

11.     สินค้าคงเหลอื 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
  รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็น  
 ราคาทุน มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
สินคา้สาํเร็จรูป   63,270 79,239 (8,074) (8,569) 55,196 70,670 
วสัดุส้ินเปลือง 2,802 2,797 - - 2,802 2,797 
รวม 66,072 82,036 (8,074) (8,569) 57,998 73,467 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็น  
 ราคาทุน มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

สินคา้สาํเร็จรูป   7,055 9,979 (7,055) (7,878) - 2,101 
วสัดุส้ินเปลือง 2,802 2,797 - - 2,802 2,797 

รวม 9,857 12,776 (7,055) (7,878) 2,802 4,898 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ไดร้วมนํ้ ามนัสํารองตามขอ้บงัคบัของกระทรวงพาณิชย์
จาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท (2556: ไม่มี) 

12. เงินให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

                  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

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

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

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

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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13. เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
วงเงิน 3.50 ลา้นบาท 1,646 2,133 - - 
อ่ืน ๆ - 1,000 - 1,000 
รวม 1,646 3,133 - 1,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (517) (487) - - 
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 1,129 2,646 - 1,000 

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

14. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 

                           (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน 1,556 1,739 1,556 904 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 11,987 12,344 2,164 2,391 
อ่ืน ๆ 4,918 3,827 156 1,172 

รวม 18,461 17,910 3,876 4,467 

15. เงินฝากธนาคารทีมี่ภาระคํา้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากประจาํซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้ําไปคํ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือจาก
ธนาคารและเป็นหลกัประกนัต่อศาลในคดีฟ้องร้อง 
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16. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

16.1 รายละเอยีดของบริษัทร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวธีิราคาทุน 

   2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
   ร้อยละ ร้อยละ       

บริษทั เพียวสัมมากร  ใหเ้ช่าและบริการ        
 ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั  อสังหาริมทรัพย ์ ไทย 44.13 44.13 129,181 129,181 122,892 122,410 129,181 129,181 
บริษทั สัมมากร จาํกดั  การพฒันา          
 (มหาชน)    อสังหาริมทรัพย ์ ไทย 25.25 24.81 371,592 289,723 391,959 291,038 371,592 289,723 
บริษทั เคพี เอน็เนอร์ย ีกรุ๊ป  ผลิตและจาํหน่าย          
 จาํกดั    ไฟฟ้า ไทย 26.00 26.00 8,042 8,042 7,606 7,890 8,042 8,042 
Thai Good Petroleum  จาํหน่าย          
 Co., Ltd.  นํ้ามนัหล่อล่ืน ฮ่องกง - 31.67 - 3,175 - - - 3,175 
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม       522,457 421,338 508,815 430,121 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า       - - - (3,175) 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ      522,457 421,338 508,815 426,946 

บริษัท สัมมากร จํากดั (มหาชน) 

 ในเดือนมกราคม 2556 บริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) (SAMCO) ไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนเป็น
จาํนวน 139,410,340 หุ้น ทั้งน้ี บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นรวมจาํนวน 37,213,200 หุ้น หรือคิดเป็นราคาทุน
จาํนวนเงิน 82 ลา้นบาททาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯใน SAMCO เพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 24.81 
เป็นร้อยละ 25.25  

Thai Good Petroleum Co., Ltd. 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2556 ไดมี้มติอนุมติัขายเงินลงทุนในหุ้นสามญั
ทั้งหมดใน Thai Good Petroleum Co., Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมท่ีบริษทัฯถือหุ้นอยูใ่นอตัราร้อยละ 
31.67 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมจาํนวน 950 หุ้นในราคาหุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐฯหรือรวมเป็นจาํนวนเงิน 950 
เหรียญสหรัฐฯ บริษทัฯไดข้ายเงินลงทุนและไดรั้บเงินจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวในเดือนธนัวาคม 
2556 

บริษัท ไทยพบัลคิพอร์ต จํากดั 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2556 ไดมี้มติอนุมติัซ้ือ หุ้นสามัญของ
บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต จาํกดั (TPP) จาํนวน 31.5 ลา้นหุ้นในราคาหุ้นละ 28.575 บาทหรือคิดเป็น
ราคาทุนจาํนวนเงิน 900,112,500 บาทจากบริษทั  บางกอก คริสตลั จาํกดั และ/หรือ บริษทั กู๊ดวิล มาร์
เก็ตต้ิง จาํกดั ภายหลงัจากท่ี TPP เพิ่มทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้จาก 420 ลา้นบาทเป็น 840 ลา้น
บาท โดย TPP จะออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 52.5 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 8 บาท รวมเป็น
จาํนวนเงิน 420 ลา้นบาท บริษทัฯจะมีสัดส่วนการลงทุนใน TPP คิดเป็นร้อยละ 30 TPP ดาํเนินธุรกิจ
หลกัในการให้เช่าคลงันํ้ ามนัและกิจการท่าเรือ โดยในเดือนตุลาคม 2556 บริษทัฯไดว้างเงินประกนั
เพื่อซ้ือหุน้ดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 200 ลา้นบาท  
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เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2557 บริษทัฯไดท้าํสัญญาซ้ือขายหุ้นกบับริษทั  บางกอก คริสตลั จาํกดั และ
บริษทั กู๊ดวิล มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั เพื่อซ้ือหุ้นสามญัของ TPP โดยให้ถือว่าเงินประกนัเพื่อซ้ือหุ้น 200 
ลา้นบาทนั้นเป็นส่วนหน่ึงของค่าหุน้ และบริษทัฯจะชาํระส่วนท่ีเหลือภายในวนัท่ี 18 เมษายน 2557 

16.2 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) และเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและ
รับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) 
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหวา่งปี 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ 

รับระหวา่งปี 
 2556 2555 2556 2555 

บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 482 (3,239) - - 
บริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) 25,006 1,314 5,954 - 
บริษทั เคพี เอน็เนอร์ย ีกรุ๊ป จาํกดั (284) (152) - - 
รวม 25,204 (2,077) 5,954 - 

16.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม 

 ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุปมีดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั 
ทุนเรียกชาํระ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
สินทรัพยร์วม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
หน้ีสินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
รายไดร้วมสาํหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

    (ปรับปรุงใหม่)       
บริษทั เพียวสมัมากร            
 ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 260,000 260,000 531,452 552,887 341,174 363,703 130,682 113,348 1,093 (7,340) 
บริษทั สมัมากร จาํกดั            
 (มหาชน) 589,410 450,000 3,331,068 3,147,843 1,052,632 1,252,056 1,181,335 123,047 99,033 5,299 
บริษทั เคพี เอน็เนอร์ย ี           
 กรุ๊ป จาํกดั* 25,780 25,780 32,129 22,376 18,094 1,201 - 67 (1,093) (585) 

 * ขอ้มูลทางการเงินของเงินลงทุนในบริษทั เคพี เอน็เนอร์ย ี กรุ๊ป จาํกดั เป็นขอ้มูลท่ีบริษทัฯไดรั้บ
ล่าสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 ซ่ึงไดจ้ดัทาํโดยฝ่ายบริหาร (ยงัไม่มีการตรวจสอบหรือสอบทาน
โดยผูส้อบบญัชีภายนอก) อยา่งไรก็ตาม มูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวมีจาํนวนไม่เป็น
สาระสาํคญั 
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16.4 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนฯ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็น
บริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีจาํนวนเงิน 393 ลา้นบาท   
(2555: 270 ลา้นบาท) 

17. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ

รับระหวา่งปี 

 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 - 100 - 581 - - 
RPC Global Co., Ltd. 41 41 100 100 124 124 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     511,505 511,536 - 44,208 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า     (30,787) (30,402)   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ     480,718 481,134   

* ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ไดห้ยดุดาํเนินธุรกิจแลว้ 
** บริษทัท่ีเลิกกิจการเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2556 ไดมี้มติอนุมติัใหเ้ลิกกิจการและชาํระบญัชี
บริษทัยอ่ยดงัน้ี 1) บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั 2) บริษทั เพียวอินเตอร์เทรด จาํกดั 3) บริษทั 
ทศทิศ โลจิสติกส์ จาํกดั 4) บริษทั จตุจกัร ออยล ์จาํกดั 5) บริษทั เพียวซิลิกา มายน่ิง จาํกดั 6) บริษทั    
อาร์พีซี แมเนจเมนท ์ จาํกดั และ 7) บริษทั จตุรทิศขนส่ง จาํกดั ใหเ้สร็จส้ินภายในปี 2556 และเม่ือ
วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัยอ่ยดงัน้ี 1) บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั 2) บริษทั เพียวอินเตอร์เทรด 
จาํกดั 3) บริษทั ทศทิศ โลจิสติกส์ จาํกดั 4) บริษทั จตุจกัร ออยล ์จาํกดั และ 5) บริษทั เพียวซิลิกา   
มายน่ิง จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชยซ่ึ์งนายทะเบียนไดรั้บจดทะเบียนไวแ้ลว้
เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 ต่อมา ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2556 ไดมี้
มติอนุมติัให้ชะลอการเลิกกิจการและชาํระบญัชีของบริษทั อาร์พีซี แมเนจเมนท์ จาํกดัและบริษทั  
จตุรทิศขนส่ง จาํกดั เพื่อนาํบริษทัดงักล่าวไปใชใ้นการทาํธุรกิจต่อไป 
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17.1 บริษัท เพยีวไบโอดีเซล จํากดั 

บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั (PBC) ไดห้ยดุการผลิตตั้งแต่ตน้ปี 2555  เน่ืองจากไม่ไดรั้บคาํสัง่ซ้ือจาก
ลูกคา้และอยูใ่นสภาวะขาดสภาพคล่องในการดาํเนินธุรกิจ PBC ไดเ้ลิกจา้งพนกังานโดยจ่ายค่าชดเชย
ตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

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) 

ในปี 2556 PBC ไม่มีรายไดจ้ากการขายและบริการ ส่วนรายไดส้าํหรับปี 2555 จาํแนกตามกิจการท่ี
ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 กิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริม 

กิจการท่ีไม่ไดรั้บ
การส่งเสริม รวม 

รายไดจ้ากการขายและบริการ    
 ขายและบริการในประเทศ 23,742 9,829 33,571 
รวม 23,742 9,829 33,571 

17.2 บริษัท เพยีวพลงังานไทย จํากดั 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2556 มีมติอนุมัติเพิ่มเงินลงทุนในบริษัท 
ซุปเปอร์เพียวแก๊ส จาํกดั (SPG) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนระหวา่งบริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั (PTEC) 
และบริษทั ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จาํกดั โดย PTEC มีสัดส่วนการลงทุนในบริษทัดงักล่าวคิดเป็น   
ร้อยละ 55 โดยใชแ้หล่งเงินทุนจากทุนหมุนเวียนของ PTEC  SPG ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาก 20 ลา้น
บาท เป็น 34 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 140,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 
บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 14 ลา้นบาท โดยออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในสัดส่วนเดิมและ PTEC ไดเ้พิ่มทุนใน
บริษทัดงักล่าวในเดือนตุลาคม 2556 การเพิ่มทุนมีวตัถุประสงคเ์พื่อก่อสร้างสถานีบริการแก๊สเพิ่มข้ึน 
SPG ไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2556 
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17.3 บริษัท อาร์พซีี แมเนจเมนท์ จํากดั 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2556 มีมติอนุมติัให้บริษทัฯซ้ือหุ้นของบริษทั 
อาร์พีซี แมเนจเมนท ์จาํกดั (RPCM) คืนจากบริษทั โขงเจริญขนส่ง จาํกดั จาํนวน 1,500 หุน้ คิดเป็น
สดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 30 ในราคาหุน้ละ 366.31 บาท หรือรวมเป็นจาํนวนเงิน 549,465 บาท ราคา
ดงักล่าวเป็นราคามูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ทั้งน้ี บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุน
ดงักล่าวและจ่ายชาํระค่าหุน้ในเดือนพฤษภาคม 2556 ทาํใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯใน RPCM 
เพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 100 

17.4 บริษัท ไทยควอทซ์มายน่ิง จํากดั 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2556 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯขายเงินลงทุนใน
หุน้สามญัทั้งหมดของบริษทั ไทยควอทซ์มายน่ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุ้นอยูใ่นอตัรา
ร้อยละ 99.99 ให้แก่บุคคลธรรมดารายหน่ึงจาํนวน 4,996 หุ้นในราคาหุ้นละ 1 บาทหรือรวมเป็น
จาํนวนเงิน 4,996 บาท บริษทัฯไดข้ายเงินลงทุนและไดรั้บเงินจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวในเดือน
กนัยายน 2556   
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18. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับาท) 

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

ราคาทุน / ราคาที่ตใีหม่          
1 มกราคม 2555 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 
ซื้อเพิ่ม 202 - 6 7,861 40 731 137 14,486 23,463 
จาํหน่าย - - (2,050) (13,406) (309) (7,110) (7,124) - (29,999) 
โอน 717 (717) 2,061 6,763 3,751 1,755 - (14,330) - 
ตีราคา 109,708 (351) (438,970) - - - - - (329,613) 
31 ธนัวาคม 2556 286,744 175,641 1,510,886 160,118 64,110 83,604 27,216 168 2,308,487 
ค่าเสื่อมราคาสะสม          
1 มกราคม 2555 - 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 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 6,913 84,219 18,172 1,316 5,590 5,596 - 121,806 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับส่วนที่จาํหน่าย - - (2,028) (13,325) (262) (6,891) (4,390) - (26,896) 
ค่าเสื่อมราคาสะสมสาํหรับส่วนที่ตีราคา - (5,028) (545,470) - - - - - (550,498) 
31 ธนัวาคม 2556 - 93,396 783,638 104,651 33,834 74,402 21,818 - 1,111,739 
ค่าเผือ่การด้อยค่า          
บนัทึกเพิ่มขึ้นระหวา่งปี - 886 102,710 - - - - - 103,596 
31 ธนัวาคม 2556 - 886 102,710 - - - - - 103,596 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี          
31 ธนัวาคม 2555 176,117 85,198 702,922 59,096 27,848 12,525 13,591 12 1,077,309 
31 ธนัวาคม 2556 286,744 81,359 624,538 55,467 30,276 9,202 5,398 168 1,093,152 
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี          
2555 (จาํนวนเงิน 30 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิตและตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 159,484 
2556 (จาํนวนเงิน 1 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิตและตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 121,806 
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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 2555 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 
ซื้อเพิ่ม 2,861 - - 5,973 572 1,939 - 11,345 
จาํหน่าย - - (1,986) (12,849) (5,223) (3,729) - (23,787) 
ตีราคา 72,631 (627) (508,290) - - - - (436,286) 
31 ธนัวาคม 2556 214,152 107,967 954,601 44,489 29,282 17,560 - 1,368,051 
ค่าเสื่อมราคาสะสม         
1 มกราคม 2555 - 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 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 2,753 49,537 3,499 1,456 3,526 - 60,771 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับส่วนที่จาํหน่าย - - (1,976) (12,835) (5,164) (1,165) - (21,140) 
ค่าเสื่อมราคาสะสมสาํหรับ         
   ส่วนที่ตีราคา - (5,028) (545,470) - - - - (550,498) 
31 ธนัวาคม 2556 - 73,049 619,129 27,216 27,922 14,071 - 761,387 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี          
31 ธนัวาคม 2555 138,660 33,270 347,839 14,813 2,303 7,640 - 544,525 
31 ธนัวาคม 2556 214,152 34,918 335,472 17,273 1,360 3,489 - 606,664 
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี  
2555 (จาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 66,277 
2556 (รวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 60,771 
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ในระหว่างปี 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพยต์ามรายกลุ่มของ
สินทรัพยซ่ึ์งราคาประเมินใหม่เป็นราคาท่ีสรุปผลในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เกณฑท่ี์ใชป้ระเมินราคา
สินทรัพยมี์ดงัน้ี  

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

ข) เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงานประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใช้มูลค่าตน้ทุน
ทดแทนสุทธิ (Depreciated Replacement Cost) 

ผลของการประเมินแสดงมูลค่าท่ีดิน อาคารโรงงาน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงานเพิ่มข้ึนจากราคา
ตามบญัชีของการประเมินคร้ังก่อนซ่ึงประเมินในปี 2551 จาํนวนเงิน 221 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: 114 ลา้นบาท) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกส่วนท่ีเพิ่มข้ึนของมูลค่าสินทรัพยด์งักล่าวไวใ้น
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยใ์นส่วนของผูถื้อหุน้  

หากบริษทัฯและบริษทัย่อยแสดงมูลค่าของท่ีดิน อาคารโรงงาน เคร่ืองจักรและอุปกรณ์โรงงาน 
ดงักล่าวดว้ยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 จะเป็นดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ท่ีดิน 141,286 140,366 105,770 102,909 
อาคารโรงงานและส่วนปรับปรุง 74,003 81,705 27,562 29,777 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 472,086 567,529 183,020 212,446 
ในระหวา่งปี 2556 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
ของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เกณฑท่ี์ใชป้ระเมินราคาสินทรัพยมี์ดงัน้ี 

ก) ท่ีดินประเมินราคาโดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)  

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

ค) อุปกรณ์สถานีบริการนํ้ามนัประเมินราคาโดยใชว้ิธีกระแสเงินสดคิดลด 

ผลของการประเมินแสดงมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ตํ่ากว่ามูลค่าสุทธิ
ตามบญัชีในงบการเงินรวมจาํนวนเงิน 104 ลา้นบาท บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงนาํผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ตีราคาใหม่จาํนวนเงิน 70 ลา้นบาท ไปลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ในส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และรับรู้ผลขาดทุนส่วนท่ีเหลือจาํนวนเงิน 34 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุน
รวม ส่วนในงบการเงินเฉพาะกิจการนั้น มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์      
สูงกว่ามูลค่าสุทธิตามบญัชี ดงันั้น บริษทัฯจึงไม่ไดบ้นัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าสาํหรับท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ดงักล่าว  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ญัญา
เช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 3 ลา้นบาท (2555: 7 ลา้นบาท) และในงบ
การเงินเฉพาะกิจการจาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท (2555: 2 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวในงบ
การเงินรวมมีจาํนวนเงิน 142 ลา้นบาท (2555: 177 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน
เงิน 55 ลา้นบาท (2555: 76 ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
หยดุใชง้านเป็นการชัว่คราวมีจาํนวนเงิน 984 ลา้นบาท (2555: 957 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะ
กิจการจาํนวนเงิน 552 ลา้นบาท (2555: 522 ลา้นบาท) 

19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเป็นซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 
2555 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ราคาทุน 26,633 26,964 21,584 21,791 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (18,965) (16,757) (16,635) (14,854) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 7,668 10,207 4,949 6,937 

การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปี 2556 และ 2555 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 10,207 12,840 6,937 9,041 
ซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ - 7 - - 
จาํหน่าย (31) - - - 
ค่าตดัจาํหน่าย (2,508) (2,640) (1,988) (2,104) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 7,668 10,207 4,949 6,937 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปีรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
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20. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 

                 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
เงินชดเชยค่าปรับคุณภาพ 26,711 26,711 26,711 26,711 
สิทธิการเช่าท่ีดินและสถานีบริการนํ้ามนั 3,068 2,481 - - 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้         11,792           6,575           1,664           1,141 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 2,672 4,035 - - 
เงินมดัจาํ 3,087 3,317 1,240 1,240 
อ่ืน ๆ 1,339 1,386 975 971 

รวม 48,669 44,505 30,590 30,063 

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 



 

 37 

21. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารหลายแห่ง ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 

                 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 คํ้าประกนัโดย วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้
  2556 2555 
บริษทัฯ จดจาํนาํเงินฝากประจาํและขายลดลูกหน้ี

การคา้ของบริษทัฯ 
80 80 

บริษทั เอสซีที 
ปิโตรเลียม จาํกดั 

คํ้าประกนัโดยบริษทัฯ  - 30 

บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์
จาํกดั (SAP) 

จดจาํนาํเงินฝากประจาํของ SAP และ    
คํ้าประกนัโดยบริษทัฯ  

9 8 

บริษทั เพียวพลงังาน
ไทย จาํกดั (PTEC) 

จดจาํนาํเงินฝากประจาํของ PTEC และ  
คํ้าประกนัโดยบริษทัฯ 

40 40 

22. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

                 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,691,494 1,743,117 1,518,109 1,518,109 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 46 185 17 11,456 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 15,500 13,875 5,670 8,528 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 9,202 10,852 3,017 904 
เงินประกนัผลงานคา้งจ่าย 1,653 2,570 - - 
รวม 1,717,895 1,770,599 1,526,813 1,538,997 

23. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 จาํนวนน้ีเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีบริษทัยอ่ยออกใหแ้ก่บุคคลภายนอก ซ่ึงคิด
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.68 - 2.80 ต่อปี (2555: ร้อยละ 2.79 - 3.00 ต่อปี) และมีกาํหนดชาํระคืน
ภายในหน่ึงปี 
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24. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 3,737 7,025 1,297 2,132 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (185) (530) (64) (161) 
รวม 3,552 6,495 1,233 1,971 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (2,470) (2,944) (782) (738) 
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 1,082 3,551 451 1,233 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะใชใ้นการดาํเนินงาน
ของกิจการโดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ     
4 ถึง 5 ปี  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสญัญาเช่าการเงินดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 2556 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้ง       
   จ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 2,623 1,114 3,737 835 462 1,297 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงิน        
   รอการตดับญัชี                              (153) (32) (185) (53) (11) (64) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้น       
  ตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 2,470 1,082 3,552 782 451 1,233 

 (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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25. สํารองผลประโยชน์เม่ือเลกิจ้างและสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งและสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงิน
ชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 แสดงไดด้งัน้ี 

                 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ผลประโยชน ์  ผลประโยชน ์
 ผลประโยชน ์ ระยะยาว ผลประโยชน ์ ระยะยาว 
 เม่ือเลิกจา้ง ของพนกังาน เม่ือเลิกจา้ง ของพนกังาน 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 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 - - 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั - 4,804 - 1,377 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย - 1,099 - 170 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 - 8,967 - 1,547 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งและผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นงบกาํไร
ขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 โดยรับรู้ในรายการค่าใชจ่้ายในการบริหาร
แสดงไดด้งัน้ี 

                 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง - 15,139 - 10,018 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 4,804 751 1,377 - 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,099 222 170 - 

รวม 5,903 16,112 1,547 10,018 
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 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 4.00 4.75 4.00 4.75 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต  5.00 5.00 5.00 5.00 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวน     
 พนกังาน (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ 0.00 - 22.92 0.00 - 22.92 0.00 - 22.92 0.00 - 22.92 

 จาํนวนเงินภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์สาํหรับปีปัจจุบนัและส่ีปียอ้นหลงัแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
ปี 2556 8,967 1,547 
ปี 2555 3,064 - 
ปี 2554 2,717 - 
ปี 2553 24,299 21,595 
ปี 2552 20,666 19,552 

26. หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 

                 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ภาษีมูลค่าเพิ่มคา้งจ่าย 1,638 1,160 - - 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 11,650 11,990 300 518 
อ่ืน ๆ 3,843 2,107 758 245 

รวม 17,131 15,257 1,058 763 
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27. ทุนเรือนหุ้น 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2556 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 273 ลา้นหุน้ใหแ้ก่ผูล้งทุนซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาจาํนวน 2 ราย โดยกาํหนดราคา
เสนอขายหุ้นละ 1.0033 บาท ซ่ึงเป็นราคาท่ีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถวัเฉล่ียยอ้นหลงั 15 
วนัทาํการติดต่อกันก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติกาํหนดราคาเสนอขาย มติดงักล่าวเป็นไปตามท่ี     
อนุมติโดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2555 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2555 โดยบริษทัฯ
ไดรั้บชาํระค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวในวนัท่ี 6 และ 7 พฤศจิกายน 2556 และบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการ
เพิ่มทุนชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2556 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2556 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯเพ่ิมทุน
จดทะเบียนจากเดิม 802.87 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 802.87 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 1,304.66 
ลา้นบาท (หุ้นสามญั 1,304.66 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการออกจาํหน่ายหุ้นสามญัใหม่
จาํนวน 501,793,896 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  และจดัสรรหุน้เพิ่มทุนโดยการเสนอขายใหแ้ก่
ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights offering) ในอตัราส่วน 1.60  หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้น
ใหม่ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1 บาท  คิดเป็นจาํนวนเงิน  501,793,896 บาท บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 2 มกราคม 2557 

28. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหัก
ดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุน     
จดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผล ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรร
สาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

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  
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                      (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ยอดคงเหลือตน้ปี 174,637 195,338 174,637 195,338 
บวก: ตีราคาสินทรัพยร์ะหวา่งปี 220,884 - 114,212 - 
หกั: ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี (20,659) (20,701) (20,659) (20,701) 
หกั: ดอ้ยค่าระหวา่งปี (69,596) - - - 

ยอดคงเหลือปลายปี 305,266 174,637 268,190 174,637 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถนาํมาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่าย
เป็นเงินปันผล 

30. รายได้อืน่ 

                      (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
รายไดค่้าบริหารจดัการ 7,846 335 5,149 10,998 
เงินปันผลรับ - - 5,954 44,208 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 54 3,395 54 3,395 
กาํไรจากการขายอุปกรณ์และ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,776 67,271 2,598 85,336 

ดอกเบ้ียรับ 18,948 21,239 28,529 39,027 
รายไดอ่ื้น 19,208 41,708 5,627 24,701 

รวม 48,832 133,948 47,911 207,665 
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31. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
                     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชนอ่ื์น     
 ของพนกังาน 130,253 175,307 38,343 57,119 
ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้งและ     
 ผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 5,903 16,112 1,547 10,018 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 124,315 162,124 62,758 68,381 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป - 1,692,927 - 1,692,927 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป 15,969 761,107 2,924 746,074 
ตน้ทุนสินคา้สาํเร็จรูปซ้ือมาเพ่ือขายและ
ใหบ้ริการ 3,127,890 3,945,207 - 5,955 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย (โอนกลบั) (3,175) - (2,790) 33,577 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าอาคารและ
อุปกรณ์ 34,000 - - - 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 6,202 (679) 199,080 16,720 

32. ภาษีเงินได้  

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 66 217 - - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (1,735) (4,797) (4,132) (4,140) 
ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ

เปล่ียนแปลงอตัราภาษี - 95 - - 

รายได้ภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุน (1,669) (4,485) (4,132) (4,140) 
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จาํนวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบักาํไร            

จากการตีราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 61,053 34,927 53,638 34,927 

รวม 61,053 34,927 53,638 34,927 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างรายไดภ้าษีเงินไดก้บัผลคูณของขาดทุนทางบญัชีกบัอตัราภาษี
ท่ีใชส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

ขาดทุนทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (139,963) (135,281) (297,103) (37,075) 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 23 ร้อยละ 20 ร้อยละ 23 
ขาดทุนทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี (27,993) (31,115) (59,421) (8,527) 
ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเปล่ียนแปลงอตัราภาษี - 95 - - 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่ไดบ้นัทึกในระหวา่งปี

เน่ืองจากอาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพยีงพอ 30,527 39,179 56,164 15,676 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่ไดบ้นัทึกในปีก่อนแต่นาํมาใช้

ประโยชน์ระหวา่งปี     
 - สาํรองผลประโยชน์พนกังาน - (13,509) - (9,563) 
 - อ่ืน ๆ (705) - (635) - 
ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถนาํมาหกัภาษีได ้     
 - ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย - 731 77 7,723 
 - ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มอ่ืน 502 743 189 407 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ     
 - รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (5,194) - (1,190) (10,168) 

 - อ่ืน ๆ 1,194 (609) 684 312 

รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน (1,669) (4,485) (4,132) (4,140) 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

1 มกราคม 
2555 

31 ธนัวาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

1 มกราคม 
2555 

  (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่)  
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี       

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 2,232 624 266 - - - 
ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 197 139 107 - - - 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของ       
   พนกังาน 1,484 1,214 440 - - - 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 3,273 7,484 8,052 - - - 
อ่ืน ๆ 80 200 235 - - - 

รวม 7,266 9,661 9,100 - - - 

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี       
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณ์ 61,053 34,927 39,068 53,638 34,927 39,068 

รวม 61,053 34,927 39,068 53,638 34,927 39,068 

 ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติให้ปรับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 30     
เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้ไป และในเดือนธนัวาคม 2554 ได้
มีพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าว
สาํหรับปี 2555 - 2557 บริษทัฯไดส้ะทอ้นผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราภาษีดงักล่าวในการ
คาํนวณภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามท่ีแสดงไวข้า้งตน้แลว้  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและ
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้จาํนวนเงิน 413 ลา้นบาท (2555: 288 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะ
กิจการจาํนวนเงิน 158 ลา้นบาท (2555: 69 ลา้นบาท) ท่ีบริษทัฯไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชี เน่ืองจากบริษทัฯพิจารณาแลว้เห็นว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยอาจไม่มีกาํไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอท่ีจะนาํผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชน์ได ้

33. กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ      
(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่าง
ปี 
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34. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ดงัน้ี 

(1) ส่วนงานนํ้ ามนัเช้ือเพลิงและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีเป็นส่วนงานท่ีผลิตและจาํหน่ายนํ้ ามนัดีเซล
หมุนเร็ว นํ้ามนัเตาและเคมีภณัฑอ่ื์นๆ 

(2) ส่วนงานนํ้ ามนัไบโอดีเซลเป็นส่วนงานท่ีผลิตและจาํหน่ายนํ้ ามนัไบโอดีเซล (B100) และ       
กลีเซอรีน 

(3) ส่วนงานขนส่งนํ้ ามนัเป็นส่วนงานท่ีให้บริการขนส่งกบัผูค้า้นํ้ ามนัรายใหญ่และรายย่อยทัว่
ประเทศ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้ 

ผู ้มีอ ํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสิน
ทรัยพร์วมซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและ
สินทรัพยร์วมในงบการเงิน  

การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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 ขอ้มูลรายได ้กาํไร (ขาดทุน) และสินทรัพยร์วมของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงัต่อไปนี้ 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
 ส่วนงานนํ้ามนั

เชื้อเพลิงและ
ผลิตภณัฑป์ิโตรเคมี 

ส่วนงานนํ้ามนั     
ไบโอดีเซล * 

ส่วนงานขนส่ง
นํ้ามนั * ส่วนงานอื่นๆ 

รวมส่วนงานที่
รายงาน 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 3,310 6,632 - 34 - 29 97 106 3,407 6,801 - - 3,407 6,801 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - 292 - (1) - 42 9 16 9 349 (9) (349) - - 
ดอกเบี้ยรับ 33 41 - - - - - - 33 41 (14) (20) 19 21 
รายไดอ้ื่น 31 234 15 14 1 (14) 1 1 48 235 (18) (122) 30 113 
รวมรายได ้ 3,374 7,199 15 47 1 57 107 123 3,497 7,426 (41) (491) 3,456 6,935 
ตน้ทุนขายและบริการ 3,093 6,637 - 31 - 51 90 104 3,183 6,823 (1) (327) 3,182 6,496 
การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่า               
   สุทธิที่จะไดร้ับ (โอนกลบั) (1) 8 - - - - 1 - - 8 - - - 8 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 87 98 37 38 - 27 3 3 127 166 (5) (5) 122 161 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 74 90 - 2 - 3 1 1 75 96 (1) (33) 74 63 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 203 326 3 14 1 24 11 17 218 381 (17) (54) 201 327 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า อาคารและอุปกรณ์ - - 34 - - - - - 34 - - - 34 - 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสูญ 207 15 - - - - - - 207 15 (201) (15) 6 - 
รวมค่าใชจ้่าย 3,663  7,174  74 85  1  105  106  125  3,844 7,489 (225) (434) 3,619 7,055 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)                
   จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม ค่าใชจ้่าย               
   ทางการเงินและค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (289) 25  (59) (38) - (48) 1  (2) (347) (63) 184  (57) (163) (120) 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน               
   บริษทัร่วม 25 (2) - - - - - - 25 (2) - - 25 (2) 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน (5) (9) (13) (19) (1) (4) - (1) (19) (33) 17 20 (2) (13) 
รายไดภ้าษีเงินได ้ 2 4 - - - - - - 2 4 - - 2 4 
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี (267) 18  (72) (57) (1) (52) 1  (3) (339) (94) 201  (37) (138) (131) 
* ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 ไดห้ยดุดาํเนินธุรกิจแลว้            
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

 ส่วนงานนํ้ามนั
เชื้อเพลิงและ

ผลิตภณัฑป์ิโตร
เคมี 

ส่วนงานนํ้ามนั     
ไบโอดีเซล * 

ส่วนงานขนส่ง
นํ้ามนั * ส่วนงานอื่นๆ 

รวมส่วนงานที่
รายงาน 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

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

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน               
เงินลงทุนในบริษทัร่วม  522 421 - - - - - - 522 421 - - 522 421 
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที่               
   ไม่รวมเครื่องมือทางการเงินและ               
   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี  334 231 (36) (39) - (147) 20 (1) 318 44 - 5 318 49 
* ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 ไดห้ยดุดาํเนินธุรกิจแลว้ 
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 ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์ 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกาํหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 

(หน่วย: พนับาท) 

 2556 2555 

รายได้จากลูกค้าภายนอก   
ประเทศไทย 3,407,517 4,865,334 
ประเทศสิงคโปร์ - 1,725,077 
ประเทศอ่ืนๆ - 210,146 

รวม 3,407,517 6,800,557 

 ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

ในปี 2555 บริษทัฯและบริษทัย่อย มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 2 ราย เป็นจาํนวนเงิน 955     
ลา้นบาท และ 770 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากส่วนงานนํ้ ามนัเช้ือเพลิงและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม (2556: ไม่มี
ลูกคา้รายใหญ่) 

35. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนกังานบริษทัฯและบริษทัย่อยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพข้ึน
ตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังานจ่ายสมทบเขา้
กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อเบอร์ดีน จาํกดั และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงาน
ตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่างปี 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินสมทบ
กองทุนเป็นจาํนวนเงิน 3 ลา้นบาท (2555: 5 ลา้นบาท) 

36. เงินปันผลจ่าย 

 เงินปันผลท่ีบริษทัฯประกาศจ่ายในปี 2555 ประกอบดว้ย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 
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 
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37. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

37.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเก่ียวกบัการก่อสร้างสถานี
บริการนํ้ามนัจาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท (2555: 3 ลา้นบาท) 

37.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการ 

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

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาขา้งตน้ ดงัน้ี 

                     (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ่ายชาํระ 2556 2555 2556 2555 

   ภายใน 1 ปี 14 18 6 8 
   มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 57 60 5 11 
   มากกวา่ 5 ปี 67 71 - - 

37.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือระยะยาว 

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

 ต่อมา เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2554 บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํบนัทึกขอ้ตกลงการวางท่อไอนํ้ ากบั GPSC 
เพิ่มเติม โดย GPSC จะดาํเนินการก่อสร้างชั้นวางท่อยกระดบัและสะพานรับท่อเพื่อวางท่อไอนํ้ าซ่ึงมี
ค่าก่อสร้างจาํนวนเงิน 58 ลา้นบาท และ GPSC จะชดเชยผลกระทบจากการท่ีไม่สามารถส่งมอบไอนํ้ า
ตามสญัญาซ้ือขายไอนํ้าเป็นจาํนวนเงิน 23 ลา้นบาท ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าชดเชยความล่าชา้ โดย
นาํไปหกัจากค่าก่อสร้างดงักล่าว จากนั้นบริษทัยอ่ยจะตอ้งชาํระคืนค่าก่อสร้างและดอกเบ้ียแก่ GPSC 
ทุกเดือนตั้งแต่วนัท่ี 1 ของเดือนท่ี 37 และจะชาํระใหแ้ลว้เสร็จ ภายในระยะเวลา 72 เดือนนบัตั้งแต่
วนัท่ีเร่ิมมีการส่งมอบไอนํ้าเชิงพาณิชย ์โดยคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ของธนาคารแห่งหน่ึง 
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37.4 การคํา้ประกนั 

 ก) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 มีหนังสือคํ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและ         
บริษทัยอ่ยเหลืออยูเ่ป็นจาํนวนเงิน 206  ลา้นบาท (2555: 257 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระ
ผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัย่อย ซ่ึงประกอบด้วย 
หนงัสือคํ้าประกนัเพื่อคํ้าประกนัการจ่ายชาํระเงินใหแ้ก่เจา้หน้ีจาํนวนเงิน 200 ลา้นบาท (2555: 
250 ลา้นบาท) และเพื่อคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆ จาํนวนเงิน 6 ลา้นบาท (2555: 7 ลา้น
บาท) 

 ข)  บริษทัฯคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจากธนาคารของบริษทัย่อยหลายแห่งในวงเงินรวม 100 ลา้น
บาท (2555: 70 ลา้นบาท)  

37.5 คดีฟ้องร้องและข้อพพิาททางการค้า 

 ก) เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2538 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบคอนเดนเสทเรสซิดิวกับ
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
จาํนวนหน่ึงเพื่อเป็นหลกัประกนัการจ่ายชาํระค่าซ้ือสินคา้ บริษทัฯจะไดรั้บคืนหลกัประกนั
ดงักล่าวเม่ือคู่สญัญาตกลงเลิกสญัญาหรือ PTT ผดิสญัญา 

  เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 PTT ไดส่้งจดหมายแจง้ขอยกเลิกสญัญาการซ้ือขายวตัถุดิบคอนเดน
เสทเรสซิดิวกบับริษทัฯ โดยจะขอยกเลิกสัญญาเม่ืออายสุัญญาครบ 15 ปีแรก (Primary period)
ในปี 2555 ทั้งท่ีบริษทัฯไม่ไดป้ระพฤติผิดสัญญา และการเลิกสัญญาเป็นการขดักบัเจตนารมณ์
ของการทาํสัญญา  ทั้งน้ี บริษทัฯและท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯเห็นว่าสัญญาดงักล่าวไม่
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 ผดิจากขอ้สญัญาท่ีกาํหนดไว ้ บริษทัฯจึงมัน่ใจวา่สญัญาดงักล่าวไม่สามารถ 
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  ยกเลิกได ้ในขณะท่ีทาง PTT เห็นต่างออกไป บริษทัฯไดร่้วมหารือกบั PTT เพื่อหาขอ้สรุปท่ี
ยติุธรรมกบัทั้งสองฝ่ายแต่ไม่สามารถหาขอ้ยติุร่วมกนัได ้ ดงันั้น เพื่อรักษาสิทธิของผูถื้อหุน้ให้
ไดรั้บการรับรองและคุม้ครองตามกฎหมาย บริษทัฯจึงไดใ้ชก้ระบวนการยติุธรรมเป็นผูต้ดัสินช้ี
ขาด โดยไดด้าํเนินการยื่นคาํเสนอขอ้พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการในวนัท่ี 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 ขณะน้ีไดมี้การแต่งตั้งประธาน
อนุญาโตตุลาการสําหรับขอ้พิพาททางการคา้และอยู่ในระหว่างการดาํเนินกระบวนพิจารณา
ของอนุญาโตตุลาการ และศาลแพง่มีคาํสัง่ใหจ้าํหน่ายคดีท่ีฟ้องร้องชัว่คราวเพื่อรอฟังคาํวินิจฉยั
คดีขอ้พิพาททางการคา้ของอนุญาโตตุลาการ ซ่ึงผลของขอ้พิพาทและคดีท่ีฟ้องร้องดงักล่าวนั้น
ยงัไม่สามารถยนืยนัไดแ้ละข้ึนอยูก่บักระบวนการยติุธรรมในอนาคต  

  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  

  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 
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  ในเดือนมิถุนายน 2555 บริษทัฯไดรั้บแจง้จากสาํนกัขอ้พิพาท สํานักงานศาลยุติธรรมว่า PTT 
ได้ยื่นคาํเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ (ข้อพิพาทหมายเลขดําท่ี 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 
โดยในปี 2556 บริษทัยอ่ยยินยอมชาํระเงินจาํนวน 245,258 บาท ลูกจา้งจึงถอนฟ้องและศาลมี
คาํสัง่จาํหน่ายคดีในวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2556 

 ค) ในปี 2555 บริษทัฯไดรั้บคาํฟ้องคดีแรงงานจากศาลแรงงานภาค 2 ว่า ลูกจา้งไดย้ื่นคาํร้องต่อ
ศาลแรงงานเพ่ือเรียกร้องให้บริษทัฯจ่ายค่าชดเชยในการเลิกจา้งไม่เป็นธรรมท่ีเกิดจากบริษทั 
ปตท. จาํกดั (มหาชน) หยดุส่งวตัถุดิบให้แก่บริษทัฯตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2555 ส่งผลกระทบ
อย่างร้ายแรงทาํให้บริษทัฯหยุดการผลิตทั้งหมดอย่างไม่มีกาํหนด โดยมีจาํนวนเงินเรียกร้อง
ความเสียหายจากการเลิกจา้งไม่เป็นธรรมรวม 84 ลา้นบาท ซ่ึงศาลไดมี้คาํพิพากษาในเดือน
กรกฎาคม 2556 ให้บริษทัฯจ่ายชาํระค่าเสียหายรวมจาํนวนเงิน 1.9 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัฯได้
ยืน่อุทธรณ์คาํพิพากษาศาลแรงงานภาค 2 ต่อศาลอุทธรณ์ในเดือนกนัยายน 2556 

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
กู้ยืมและลูกหน้ีอ่ืนหักด้วยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
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 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร  เงินให้
กูย้มืและเงินกูย้มืท่ีมีดอกเบ้ีย อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัตํ่า  

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนด หรือวนัท่ีมีการกาํหนด
อตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

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

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 413 21 434 0.625 - 3.15 
เงินลงทุนชัว่คราว - - 139 49 188 3.10 - 3.50 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 87 87 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ี       
   ไม่เก่ียวขอ้งกนั 3 - - - 3 5.00 - 7.00 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ี       
   เก่ียวขอ้งกนั 5 - - - 5 5.00 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 266 - - - 266 1.50 - 3.50 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีไม่       
   เก่ียวขอ้งกนั 1 1 - - 2 5.00 - 7.00 

 275 1 552 157 985  

หนีสิ้นทางการเงนิ       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  - - - 1,718 1,718 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีไม่       
   เก่ียวขอ้งกนั 2 - - - 2 2.68 - 2.80 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 2 1 - - 3 5.85 - 6.78 

 4 1 - 1,718 1,723  
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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) 
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  

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  

38.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัและบริษทัยอ่ยฯจดัอยูใ่นประเภทระยะ
สั้น เงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
จึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงิน 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์ันหรือจ่ายชาํระ
หน้ีสินในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัได้
อยา่งเป็นอิสระในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วิธีการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของ
เคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายติุธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์าร
วดัมูลค่าท่ีเหมาะสม  

39. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯคือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม
เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้โดย ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2556 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.62:1 (2555: 2.13:1) และเฉพาะบริษทั
ฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.40:1 (2555: 1.48:1) 
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40. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

บริษทัฯไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
ใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในปีปัจจุบนั การจดัประเภทรายการใหม่มี
ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ตามท่ีจดั   
ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย 
รายงานไว ้

ตามท่ีจดั   
ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย 
รายงานไว ้

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 17,910 24,485 4,467 5,609 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 44,505 37,930 30,063 28,922 
รายไดอ่ื้น 133,948 135,340 - - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 458,716 459,429 - - 
โอนกลบัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (679) - - - 

41. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2557 

 


