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บริษัท อาร์พซีีจ ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษทัฯ 

 บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาในประเทศ
ไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจาํหน่ายนํ้ามนัเช้ือเพลิงและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี ท่ีอยูต่ามท่ี
จดทะเบียนของบริษทัฯซ่ึงเป็นสาํนกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 1010 อาคารชินวตัร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 14 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร สาขาซ่ึงเป็นท่ีตั้งโรงงานตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 7/3 
ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตาํบลมาบตาพดุ อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง  

 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 คือ บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท ์จาํกดั โดย
ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 19.72 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ของบริษทัฯ (31 ธนัวาคม 2556: นายวิชยั 
ทองแตงถือหุน้ในอตัราร้อยละ 24.43 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ของบริษทัฯ) 

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

1.2 ข้อสมมตฐิานทางการบัญชี 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14.5 ก) ตั้งแต่ปี 2552 บริษทัฯมีขอ้พิพาททางการคา้
และคดีฟ้องร้องท่ีสาํคญักบัผูข้ายวตัถุดิบรายหลกัของบริษทัฯ ซ่ึงไดห้ยดุส่งวตัถุดิบใหแ้ก่บริษทัฯตั้งแต่
เดือนกมุภาพนัธ์ 2555 ทาํใหบ้ริษทัฯตอ้งหยดุการผลิตเพราะไม่สามารถจดัหาวตัถุดิบหลกัดงักล่าวจาก
ผูข้ายรายอ่ืนและบริษทัย่อยบางบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบับริษทัฯต้องหยุดดาํเนินกิจการ    
กลุ่มบริษทัฯจึงมีขาดทุนจากการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองตั้ งแต่หยุดการผลิตในปี 2555 แมว้่าใน
ปัจจุบัน  ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคัญบางประการท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อ
ความสามารถในการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัฯจากเหตุการณ์ดงักล่าวไดล้งลงเน่ืองจาก
แผนงานของฝ่ายบริหาร อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯยงัคงมีขาดทุนจากการดาํเนินงาน และ ณ วนัท่ี   
30 กนัยายน 2557 กลุ่มบริษทัฯมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนเป็นจาํนวนเงิน 1,339 
ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2556: 945 ลา้นบาท) ซ่ึงหน้ีสินหมุนเวียนดงักล่าวไดร้วมหน้ีสินท่ียงัเป็น       
ขอ้พิพาททางการคา้และคดีฟ้องร้องกบัผูข้ายวตัถุดิบรายหลกัของบริษทัฯตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ปัจจยั
ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญับางประการท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยท่ีมี
นยัสําคญัเก่ียวกบัความสามารถในการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัฯหากบริษทัฯแพค้ดีความ
ดงักล่าว อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบนัผลของขอ้พิพาททางการคา้และคดีฟ้องร้องดงักล่าวยงัไม่สามารถ
ระบุไดแ้ละข้ึนอยูก่บักระบวนการยติุธรรมในอนาคต 
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ถึงแมว้่าปัจจยัดงักล่าวจะทาํให้เกิดขอ้สงสัยเก่ียวกบัความสามารถในการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่ม
บริษทัฯ แต่เน่ืองจากบริษทัฯมีแผนการซ้ือหุ้นสามญัจาํนวนเงิน 900 ลา้นบาทของบริษทั ไทยพบัลิค
พอร์ต จาํกดั (TPP) ซ่ึงดาํเนินธุรกิจหลกัในการให้เช่าคลงันํ้ ามนัและกิจการท่าเรือและขายเคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์โรงงานหลกัของบริษทัฯใหแ้ก่ TPP ในราคามากกว่ามูลค่าสุทธิตามบญัชีเพ่ือดาํเนินการ
ผลิตต่อไป โดยเม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2557 บริษทัฯไดท้าํสัญญาซ้ือขายหุน้กบัผูถื้อหุ้นเดิมของ TPP 
แลว้ โดยใหถื้อว่าเงินประกนัเพ่ือการซ้ือหุน้จาํนวนเงินรวม 400 ลา้นบาทท่ีบริษทัฯไดว้างไวใ้นเดือน
ตุลาคม 2556 และเดือนมีนาคม 2557 นั้นเป็นส่วนหน่ึงของค่าหุ้น และบริษทัฯไดช้าํระส่วนท่ีเหลือ
แลว้ในวนัท่ี 18 เมษายน 2557 นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2557 บริษทัฯได้ทาํสัญญาซ้ือขาย
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์เพ่ือขายเคร่ืองจักรและอุปกรณ์โรงงานหลกัของบริษทัฯให้แก่ TPP โดยมี
เง่ือนไขว่าจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯและผูถื้อหุน้ของบริษทัฯก่อน ซ่ึง TPP มี
แผนท่ีจะยา้ยเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงานไปตั้งยงัภูมิลาํเนาใหม่เพ่ือดาํเนินการผลิตต่อไป นอกจากน้ี 
บริษทัฯอยู่ระหว่างการแสวงหาผูร่้วมทุนและแนวทางในการดาํเนินธุรกิจอ่ืน จากเหตุผลดงักล่าว      
งบการเงินน้ีจึงยงัคงจดัทาํข้ึนภายใตข้อ้สมมติฐานการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของกิจการ  

1.3 เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็าม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย        
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.4 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทัฯ”) และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณทเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 โดยมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของบริษทัย่อยในระหว่างงวดปัจจุบนั            
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 ในเดือนกรกฎาคม 2557 บริษัท จตุจักร ออยล์ จาํกัด และบริษัท เพียวซิลิกา มายน่ิง จาํกัด ได ้            
จดทะเบียนเสร็จการชาํระบญัชี โดยบริษทัฯไดรั้บเงินคืนทุนจากบริษทัย่อยดงักล่าวในไตรมาสท่ี 3 
ของปี 2557 
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1.5 มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

ก)  มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน  

บริษทัฯไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบังคับใช้สําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญั  

ข)  มาตรฐานการบัญชีทีจ่ะมผีลบังคบัใช้ในอนาคต  

บริษทัฯไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคตไวแ้ลว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯได้ประเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่
เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯ  

1.6 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน     
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

2. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 87 58 - - 
   3 - 6 เดือน - 2 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 87 60 - - 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 47,180 55,354 - - 
   3 - 6 เดือน 1,730 863 - - 
   6 - 12 เดือน 2,600 1,116 - - 
   มากกว่า 12 เดือน 10,488 11,587 617 617 

รวม 61,998 68,920 617 617 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (11,104) (11,284) (617) (617) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 50,894 57,636 - - 

ลูกหนีอ่ื้น     
เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,062 298 7,381 4,204 
รายไดค้า้งรับ 4,918 12,967 1,286 2,714 
อ่ืนๆ 7,676 19,723 206 136 

รวม 16,656 32,988 8,873 7,054 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (3,401) (3,470) - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 13,255 29,518 8,873 7,054 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 64,236 87,214 8,873 7,054 

3. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั (PTEC) บริษทัยอ่ย 
บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั จตุรทิศขนส่ง จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั เพียวอินเตอร์เทรด จาํกดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั อาร์พีซี แมเนจเมนท ์จาํกดั  บริษทัยอ่ย 
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รายช่ือ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั ทศทิศ โลจิสติกส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 
RPC Global Co., Ltd.  บริษทัยอ่ย 
บริษทั ซุปเปอร์เพียวแก๊ส จาํกดั บริษทัยอ่ยของ PTEC 
บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั  บริษทัร่วม 
บริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) บริษทัร่วม 
บริษทั เคพี เอน็เนอร์ย ีกรุ๊ป จาํกดั บริษทัร่วม 
บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต จาํกดั บริษทัร่วม 
บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท ์จาํกดั ถือหุน้ในบริษทัฯร้อยละ 19.72 
บริษทั บลูแพลนเน็ท ทราเวล จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2557 2556 2557 2556 
รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)    
 รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 1,094 1,306 
 เงินปันผลรับ - - 1,349 - 
 ดอกเบ้ียรับ - - 1,213 4,374 
 รายไดอ่ื้น - การใหบ้ริการอ่ืน - - 879 639 
 ซ้ืออาคารและยานพาหนะ - - - 9,484 
รายการธุรกจิกบับริษทัร่วม     
   ขายสินคา้ 263 223 - - 
   รายไดค่้าบริหารจดัการ 2,700 - 2,700 - 
 ดอกเบ้ียรับ 199 - 199 - 
 รายไดอ่ื้น 900 - 900 - 
 ค่าเช่าท่ีดิน 195 177 - - 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน 179 136 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดเกา้เดือน สาํหรับงวดเกา้เดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2557 2556 2557 2556 
รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)    
 รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 3,722 3,608 
 เงินปันผลรับ - - 1,349 - 
 ดอกเบ้ียรับ - - 3,829 13,222 
 รายไดอ่ื้น - การใหบ้ริการอ่ืน - - 1,687 2,842 
 ซ้ืออาคารและยานพาหนะ - - - 10,284 
รายการธุรกจิกบับริษทัร่วม     
 ขายสินคา้ 652 626 - - 
 รายไดค่้าบริหารจดัการ 2,700 - 2,700 - 
 เงินปันผลรับ 10,420 5,954 10,420 5,954 
 ดอกเบ้ียรับ 354 - 354 - 
 รายไดอ่ื้น 900 - 900 - 
 ค่าเช่าท่ีดิน 549 531 - - 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน 474 428 - - 

 นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุป
ไดด้งัน้ี 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
ขายสินคา้ ราคาขายอิงตามราคาตลาด 
รายไดค่้าบริหารจดัการ ตามสัญญาและตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 
เงินปันผลรับ ตามท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียรับ อตัราร้อยละ 3.50 - 5.00 ต่อปี (2556: ร้อยละ 3.35 - 5.13 ต่อปี)  
รายไดอ่ื้น ราคาตามสญัญา 
 ค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนัอตัราร้อยละ 1 ต่อปี 
ซ้ืออาคารและยานพาหนะ มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
ค่าเช่าท่ีดิน ราคาตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาตามสญัญา 
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 ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และวนัท่ี           
31 ธนัวาคม 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน - กจิการที่เกี่ยวข้องกัน 
(หมายเหตุ 2) 

    

ลูกหน้ีการค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
 บริษทัร่วม 11 6 - - 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 76 54 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 87 60 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
 บริษทัยอ่ย - - 3,319 3,906 
 บริษทัร่วม 210 9 210 9 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 3,852 289 3,852 289 

รวมลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,062 298 7,381 4,204 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
   บริษทัยอ่ย - - 464,188 464,988 
   บริษทัร่วม 11,000 4,500 11,000 4,500 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,000 4,500 475,188 469,488 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - (215,000) (215,800) 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 
สุทธิ 11,000 4,500 260,188 253,688 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
   บริษทัร่วม 4,500 - 4,500 - 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,500 - 4,500 - 

เจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
   บริษทัยอ่ย - - - 17 
   บริษทัร่วม 3 1 - - 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 49 45 - - 

รวมเจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 52 46 - 17 
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 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีการ
เคล่ือนไหวดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ   ยอดคงเหลือ ณ 
 วนัท่ี 31 ธนัวาคม เพิ่มข้ึน ลดลง วนัท่ี 30 กนัยายน 
 2556 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 2557 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน     
บริษทั เคพี เอน็เนอร์ย ีกรุ๊ป จาํกดั 4,500 - (4,500) - 
บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั - 11,000 - 11,000 

รวม 4,500 11,000 (4,500) 11,000 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว     
บริษทั เคพี เอน็เนอร์ย ีกรุ๊ป จาํกดั - 4,500 - 4,500 

รวม - 4,500 - 4,500 

 (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ   ยอดคงเหลือ ณ 
 วนัท่ี 31 ธนัวาคม เพิ่มข้ึน ลดลง วนัท่ี 30 กนัยายน 
 2556 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 2557 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน     
บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั 319,188 - - 319,188 
บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั 130,000 598,500 (598,500) 130,000 
บริษทั จตุรทิศขนส่ง จาํกดั 15,800 15,000 (15,800) 15,000 
บริษทั เคพี เอน็เนอร์ย ีกรุ๊ป จาํกดั 4,500 - (4,500) - 
บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั - 11,000 - 11,000 

รวม 469,488 624,500 (618,800) 475,188 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (215,800) - 800 (215,000) 

สุทธิ 253,688 624,500 (618,000) 260,188 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว     
บริษทั เคพี เอน็เนอร์ย ีกรุ๊ป จาํกดั - 4,500 - 4,500 

รวม - 4,500 - 4,500 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีไม่มีหลกัประกนั
อาย ุ6 - 10 เดือน จาํนวนเงินรวม 464 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556: 465 ลา้นบาท) โดยมีอตัราดอกเบ้ีย   
ร้อยละ 3.50 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2556: ร้อยละ 3.50 ต่อปี) 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัฯไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับเงินใหกู้ย้ืมบริษทั เพียวไบโอ
ดีเซล จาํกดั และบริษทั จตุรทิศขนส่ง จาํกดั จาํนวนเงิน 200 ลา้นบาท และ 15 ลา้นบาท ตามลาํดบั   
(31 ธนัวาคม 2556: 200 ลา้นบาท และ 15.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั) เน่ืองจากบริษทัฯคาดว่าสินทรัพย์
ของบริษทัยอ่ยจะไม่เพียงพอต่อการชาํระหน้ีและเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 บริษทัฯไดห้ยดุรับรู้รายได้
ดอกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยดงักล่าว 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดัเป็นเงิน
ใหกู้ย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัอาย ุ9 - 12 เดือน จาํนวนเงินรวม 11 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.5 
ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียทั้งหมดภายในเดือนพฤษภาคม 2558   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทั เคพี เอน็เนอร์ย ีกรุ๊ป จาํกดัเป็นเงินใหกู้ย้มืท่ี
ไม่มีหลกัประกนัอายุ 1 ปี จาํนวนเงิน 4.5 ลา้นบาทโดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี มีกาํหนดชาํระ
คืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียทั้ งหมดภายในเดือนธันวาคม 2557 ในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี       
30 กนัยายน 2557 บริษทัร่วมดงักล่าวไดข้อขยายระยะเวลาการชาํระหน้ีเป็นวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
บริษทัฯจึงไดจ้ดัประเภทรายการเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นดงักล่าวใหม่เป็นเงินใหกู้ย้มืระยะยาว 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 กลุ่มบริษทัฯมี
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 6,007 3,819 5,018 2,677 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 183 171 152 143 
รวม 6,190 3,990 5,170 2,820 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 15,201 11,208 11,999 8,143 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 550 1,547 456 582 
รวม 15,751 12,755 12,455 8,725 
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4. สินค้าคงเหลือ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 8,074 7,055 
บวก ปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็น   
         มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 90 - 
หกั: กลบัรายการปรับลดสินคา้คงเหลือท่ีจาํหน่ายและ   
          ใชไ้ปในระหวา่งงวด (22) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 8,142 7,055 

5. เงินฝากธนาคารทีม่ภีาระคํา้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากประจาํซ่ึงกลุ่มบริษทัฯไดน้าํไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจากธนาคารและเป็น
หลกัประกนัต่อศาลในคดีฟ้องร้อง 

6. เงินลงทุนในบริษทัร่วม  

6.1 รายละเอยีดของบริษทัร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทุน 

   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  
   2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
   ร้อยละ ร้อยละ       

บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต  ใหเ้ช่าคลงันํ้ามนัและ        
 จาํกดั    กิจการท่าเรือ ไทย 30.00 - 900,113 - 882,732 - 900,113 - 
บริษทั เพียวสัมมากร  ใหเ้ช่าและบริการ        
 ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั  อสังหาริมทรัพย ์ ไทย 44.13 44.13 129,181 129,181 127,294 122,892 129,181 129,181 
บริษทั สัมมากร จาํกดั  การพฒันา          
 (มหาชน)    อสังหาริมทรัพย ์ ไทย 25.25 25.25 371,592 371,592 396,778 391,959 371,592 371,592 
บริษทั เคพี เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป  ผลิตและจาํหน่าย          
 จาํกดั    ไฟฟ้า ไทย 18.22 26.00 8,042 8,042 5,481 7,606 8,042 8,042 
รวม       1,412,285 522,457 1,408,928 508,815 
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บริษัท ไทยพบัลคิพอร์ต จํากดั 

เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2557 บริษทัฯไดท้าํสัญญาซ้ือขายหุ้นกบับริษทั  บางกอก คริสตลั จาํกดั และ
บริษทั กู๊ดวิล มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั เพ่ือซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต จาํกดั (TPP) จาํนวนรวม 
31.5 ลา้นหุน้ในราคาหุน้ละ 28.575 บาทหรือคิดเป็นราคาทุนรวมจาํนวนเงิน 900,112,500 บาท โดยให้
ถือว่าเงินประกนัเพ่ือการซ้ือหุน้จาํนวนเงินรวม 400 ลา้นบาทท่ีบริษทัฯไดว้างไวใ้นเดือนตุลาคม 2556 
และเดือนมีนาคม 2557 นั้นเป็นส่วนหน่ึงของค่าหุ้น และบริษทัฯไดช้าํระส่วนท่ีเหลือแลว้ในวนัท่ี             
18 เมษายน 2557 บริษทัฯมีสัดส่วนการลงทุนใน TPP คิดเป็นร้อยละ 30 TPP ดาํเนินธุรกิจหลกัในการ
ให้เช่าคลงันํ้ ามนัและกิจการท่าเรือ การลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวเป็นไปตามมติท่ีประชุมวิสามญั     
ผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2556 

ในปัจจุบนั บริษทัฯอยู่ระหว่างดาํเนินการเพ่ือจดัให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัซ้ือกิจการให้เสร็จสมบูรณ์ โดยการวดัมูลค่าน้ีส่วนใหญ่มีความเก่ียวขอ้งกบัการ
ระบุและวดัมูลค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสินทรัพยท่ี์มีตวัตนบางรายการ ซ่ึงจะถูกดาํเนินการให้แลว้
เสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัท่ีซ้ือกิจการตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ อยา่งไรกต็าม บริษทัฯไดป้ระมาณการมูลค่าของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดว้ยประมาณการท่ีดีท่ีสุดตามขอ้เท็จจริงและสถานการณ์ท่ีมีอยูแ่วดลอ้ม ณ วนัท่ี
ซ้ือเพ่ือปันส่วนตน้ทุนการซ้ือธุรกิจให้แก่รายการดงักล่าวในเบ้ืองตน้ ซ่ึงอาจมีผลแตกต่างจากมูลค่า
ยุติธรรมท่ีไดป้ระเมินอย่างเสร็จสมบูรณ์แลว้อย่างมีสาระสําคญั และอาจทาํให้บริษทัฯตอ้งปรับปรุง
ยอ้นหลงับญัชีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินลงทุนในบริษทัร่วมตั้งแต่วนัท่ีซ้ือ
กิจการ 

ในระหว่างปี 2540 จงัหวดัชลบุรี (โจทก)์ ไดฟ้้องร้องบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัและบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
กนัจาํนวน 8 ราย (จาํเลย) ในขอ้หาละเมิด บุกรุกท่ีดินของรัฐ ระเบิดหิน ทาํลายธรรมชาติและเรียกร้อง
ค่าเสียหายจาํนวนหน่ึง โดยในระหว่างปี 2548 ศาลจงัหวดัชลบุรีไดมี้คาํพิพากษาคดีให้จาํเลยร่วมกนั
ชดใชค่้าเสียหายและเพิกถอนโฉนดท่ีดินท่ีจาํเลยถือครองอยูแ่ละรวมถึงโฉนดท่ีดินแปลงท่ี TPP เป็น
เจา้ของกรรมสิทธ์ิและใชเ้ป็นท่ีตั้งส่ิงปลูกสร้างต่างๆในโครงการท่าเรือและคลงันํ้ามนั ต่อมา ในเดือน
กรกฎาคม 2553 ศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํพิพากษาแกเ้ป็นว่าไม่เพิกถอนโฉนดท่ีดินของจาํเลยรวมถึงของ 
TPP เน่ืองจากเป็นการพิพากษาเกินกว่าคาํฟ้อง อยา่งไรกต็าม ณ ปัจจุบนั คดีฟ้องร้องดงักล่าวอยูภ่ายใต้
กระบวนการพจิารณาคดีของศาลฎีกา โดยผลของขอ้พิพาทดงักล่าวยงัไม่สามารถระบุไดแ้ละข้ึนอยูก่บั
กระบวนการยติุธรรมในอนาคต 

บริษทัฯและท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯเห็นว่า TPP ไม่ไดเ้ป็นคู่ความในคดีดงักล่าว คาํพิพากษา
ของศาลจงัหวดัชลบุรียอ่มไม่ผกูพนั TPP นอกจากนั้น คาํพิพากษาของศาลชั้นตน้ท่ีใหเ้พิกถอนโฉนด
ท่ีดินถือวา่เป็นเร่ืองเกินกว่าคาํฟ้องท่ีไดฟ้้องเรียกร้องค่าเสียหายจากจาํเลยเท่านั้น  
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บริษัท เคพ ีเอน็เนอร์ย ีกรุ๊ป จาํกดั 

 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทั เคพี เอน็เนอร์ย ี กรุ๊ป จาํกดั (KPEG) ได้
เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 26 ลา้นบาท เป็น 37 ลา้นบาท โดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯมีมติไม่ลงทุนเพิ่มใน
หุน้เพิ่มทุน ส่งผลใหสั้ดส่วนการถือหุน้ใน KPEG ลดลงจากเดิมร้อยละ 26.00 เป็นร้อยละ 18.22 KPEG 
ไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2557 

 KPEG เป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯเน่ืองจากบริษทัฯมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัในบริษทัดงักล่าว โดย
บริษทัฯมีตวัแทนอยู่ในคณะกรรมการของบริษทัดงักล่าวและมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายการ
ดาํเนินงานของบริษทัดงักล่าวดว้ย 

6.2 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) และเงนิปันผลรับ 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่ง
กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม
ดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 

 สาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต         
   จาํกดั (10,044) - (17,381) - - - - - 
บริษทั เพียวสมัมากร          
   ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 3,376 218 4,402 1,111 - - - - 
บริษทั สมัมากร จาํกดั          
   (มหาชน) 6,538 8,732 15,239 25,365 - - 10,420 5,954 
บริษทั เคพี เอน็เนอร์ย ี         
   กรุ๊ป จาํกดั (438) 83 (2,125) (284) - - - - 

รวม (568) 9,033 135 26,192 - - 10,420 5,954 
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6.3 ข้อมูลทางการเงนิของบริษทัร่วม 

 ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุปมีดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

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

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

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต            
   จาํกดั 840,000 - 2,036,618 - 67,046 - 47,440 - (57,936) - 
บริษทั เพียวสมัมากร    
 ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 260,000 260,000 527,825 531,452 326,720 341,174 118,095 98,254 9,975 2,515 
บริษทั สมัมากร จาํกดั           
   (มหาชน) 589,410 589,410 3,561,802 3,331,068 1,263,255 1,052,632 737,110 904,495 60,351 100,458 
บริษทั เคพี เอน็เนอร์ย ี           
   กรุ๊ป จาํกดั 36,780 25,780 52,693 43,187 30,563 26,058 374 - (8,172) (1,093) 

6.4 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบียนฯ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็น
บริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีจาํนวนเงิน 500 ลา้นบาท   
(31 ธนัวาคม 2556: 393 ลา้นบาท) 

7. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
   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 ** 1,000 36,000 100 100 1,000 36,000 
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 ** 50 500 100 100 204 654 
บริษทั อาร์พีซี แมเนจเมนท ์จาํกดั * 500 500 100 100 956 956 
บริษทั ทศทิศ โลจิสติกส์ จาํกดั ** 50 500 100 100 129 579 
บริษทั จตุจกัร ออยล ์จาํกดั  - 500 - 100 - 652 
บริษทั เพียวซิลิกา มายน่ิง จาํกดั  - 500 - 100 - 658 
RPC Global Co., Ltd.  41 41 100 100 124 124 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     474,295 511,505 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า     (30,981) (30,787) 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ     443,314 480,718 
* ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ไดห้ยดุดาํเนินธุรกิจแลว้ 
** บริษทัท่ีเลิกกิจการเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และอยูร่ะหวา่งชาํระบญัชี 
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รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557  30,787 
บวก: บนัทึกเพ่ิมข้ึนระหว่างงวด  579 
หกั: โอนกลบัจากการรับคืนทุนจากบริษทัยอ่ย  (385) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557  30,981 

 ในเดือนกรกฎาคม 2557 บริษทั จตุจกัร ออยล์ จาํกดั และบริษทั เพียวซิลิกา มายน่ิง จาํกดัได้จด
ทะเบียนเสร็จการชาํระบญัชี โดยบริษทัฯไดรั้บเงินคืนทุนจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวรวมจาํนวนเงิน 0.99 
ลา้นบาทและกลบัรายการค่าเผือ่การดอ้ยค่าจาํนวนเงิน 0.39 ลา้นบาทในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2557 

เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัยนืยนัให้เลิกกิจการและ
ชาํระบญัชีบริษทั จตุรทิศขนส่ง จาํกดั 

ในเดือนสิงหาคม 2557 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทั อาร์พีซี แมเนจเมนท ์จาํกดัจาํนวนเงิน 1.35 
ลา้นบาท  

ในเดือนกนัยายน 2557 บริษทัฯไดรั้บเงินคืนทุนบางส่วนจากบริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั บริษทั 
เพียวอินเตอร์เทรด จาํกดั และบริษทั ทศทิศ โลจิสติกส์ จาํกดัรวมจาํนวนเงิน 43 ลา้นบาท  

8. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2557 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 1,093,152 606,664 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 20,442 9,409 
จาํหน่ายระหวา่งงวด (65) (4) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (88,504) (46,651) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 1,025,025 569,418 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 กลุ่มบริษทัฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน
โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 4 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2556: 3 ลา้นบาท) และใน            
งบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวนเงิน 3 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556: 1 ลา้นบาท)  
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีกลุ่มบริษทัฯหยดุใชง้าน
เป็นการชัว่คราวมีจาํนวนเงิน 916 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556: 984 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะ
กิจการจาํนวนเงิน  542 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556: 585 ลา้นบาท) 

9. ทุนเรือนหุ้น 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2556 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯเพิ่มทุน 
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 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  และจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนโดยการเสนอขายให้แก่ 
ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights offering) ในอตัราส่วน 1.60  หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท  คิดเป็นจาํนวนเงิน  501,793,896 บาท โดยบริษทัฯไดรั้บชาํระค่าหุ้น
เพ่ิมทุนดงักล่าวในวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2557 และบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 2 มกราคม 2557 

10. เงินปันผลจ่าย 

ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัฯไดบ้นัทึกรายการเงินปันผลระหว่างกาล
สาํหรับปี 2555 ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัโดยท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2555 สาํหรับ
ผูถื้อหุน้รายหน่ึงเพ่ิมเติมจาํนวนเงิน 1.67 ลา้นบาท (1.77 ลา้นหุน้ หุน้ละ 0.94 บาท) เน่ืองจาก ณ วนัปิด
สมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2555 นั้น ผูถื้อหุน้อยูร่ะหว่างการลงทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้
ตามขั้นตอนของบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั และบริษทัฯยงัไม่ไดจ่้ายเงินปัน
ผลให้แก่ผูถื้อหุ้นรายดงักล่าว โดยบริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นรายดงักล่าวแลว้ในเดือน
พฤษภาคม 2557 

11. ภาษเีงนิได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 
2556 สรุปไดด้งัน้ี 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2557 2556 2557 2556 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 313 - - - 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจาก      
   การเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ       
   การกลบัรายการผลแตกต่าง
ชัว่คราว 

(1,386) (815) (1,388) (1,034) 

รายได้ภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน     

   งบกาํไรขาดทุน (1,073) (815) (1,388) (1,034) 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2557 2556 2557 2556 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 464 - - - 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจาก      
   การเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ       
   การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (1,129) (3,526) (4,162) (3,098) 

รายได้ภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน     

   งบกาํไรขาดทุน (665) (3,526) (4,162) (3,098) 

12. กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ     
(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่าง
งวด 
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13. ส่วนงานดาํเนินงาน 

กลุ่มบริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัฯไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของส่วน
งานดาํเนินงานที่รายงาน 

 ขอ้มูลรายได ้กาํไร (ขาดทุน) และสินทรัพยร์วมของส่วนงานของกลุ่มบริษทัฯสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2557 และ 2556 และ ณ วนัที่ 
30 กนัยายน 2557 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 มีดงัต่อไปนี้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 
 ส่วนงานนํ้ ามนั

เชื้อเพลิงและ
ผลิตภณัฑป์ิโตรเคมี 

ส่วนงานนํ้ ามนั      
ไบโอดีเซล * ส่วนงานอื่นๆ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง  
และตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
รายได้ 
รายไดจ้ากการขายและบริการใหลู้กคา้
ภายนอก 784 797 - - 21 23 805 820 - - 805 820 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - 2 3 2 3 (2) (3) - - 
รวมรายได้ 784 797 - - 23 26 807 823 (2) (3) 805 820 
ผลการดาํเนินงาน             
กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (53) (34) (9) (10) 1 3 (61) (41) 5 4 (56) (37) 
รายไดท้างการเงิน           3 3 
กาํไรจากเงินลงทุน           - 9 
รายไดอ้ื่น           6 6 
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้           (47) (19) 
รายไดภ้าษีเงินได ้           1 1 
ขาดทุนสําหรับงวด           (46) (18) 
* ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 ไดห้ยดุดาํเนินธุรกิจแลว้ 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 

 ส่วนงานนํ้ ามนั
เชื้อเพลิงและ

ผลิตภณัฑป์ิโตรเคมี 
ส่วนงานนํ้ ามนั      
ไบโอดีเซล * ส่วนงานอื่นๆ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง  
และตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

รายได้ 
รายไดจ้ากการขายและบริการใหลู้กคา้
ภายนอก 2,490 2,484 - - 66 49 2,556 2,533 - - 2,556 2,533 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - 5 6 5 6 (5) (6) - - 

รวมรายได้ 2,490 2,484 - - 71 55 2,561 2,539 (5) (6) 2,556 2,533 

ผลการดาํเนินงาน             
กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (122) (110) (27) (32) 1 (1) (148) (143) 12 11 (136) (132) 
รายไดท้างการเงิน           10 13 
กาํไรจากเงินลงทุน           4 28 

รายไดอ้ื่น           14 23 

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้           (108) (68) 

รายไดภ้าษีเงินได ้           1 3 

ขาดทุนสําหรับงวด           (107) (65) 

* ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 ไดห้ยดุดาํเนินธุรกิจแลว้ 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส่วนงานนํ้ ามนั
เชื้อเพลิงและ

ผลิตภณัฑป์ิโตรเคมี 
ส่วนงานนํ้ ามนั      
ไบโอดีเซล * ส่วนงานอื่นๆ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง  
และตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 30 
กนัยายน 

2557 

31 
ธนัวาคม 

2556 

30 
กนัยายน 

2557 

31 
ธนัวาคม 

2556 

30 
กนัยายน 

2557 

31 
ธนัวาคม 

2556 

30 
กนัยายน 

2557 

31 
ธนัวาคม 

2556 

30 
กนัยายน 

2557 

31 
ธนัวาคม 

2556 

30 
กนัยายน 

2557 

31 
ธนัวาคม 

2556 

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 3,092 2,727 378 404 80 84 3,550 3,215 (264) (274) 3,286 2,941 

* ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 ไดห้ยดุดาํเนินธุรกิจแลว้           
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14. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

14.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเก่ียวกบัการก่อสร้างสถานี
บริการนํ้ามนัและซ้ืออุปกรณ์จาํนวนเงิน 2 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556: 1 ลา้นบาท) 

14.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการ 

 กลุ่มบริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน อาคาร      
คลงันํ้ามนั สถานีบริการนํ้ามนั รถยนตแ์ละอุปกรณ์ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 20 ปี  

 กลุ่มบริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาขา้งตน้ ดงัน้ี 

                     (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

จ่ายชาํระ 
30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
   ภายใน 1 ปี 23 14 7 6 
   มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 60 57 - 5 
   มากกวา่ 5 ปี 68 67 - - 

14.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือระยะยาว 

 ในเดือนพฤศจิกายน 2550 บริษทัยอ่ย (บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั) ไดเ้ขา้ทาํสัญญาซ้ือขายไอนํ้ากบั
บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จาํกดั (GPSC) เพ่ิมเติม โดยปริมาณการซ้ือขายและราคาเป็นไป
ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 15 ปีนบัจากวนัท่ีอุปกรณ์พร้อมใชง้านโดยกาํหนด
ส่งมอบไอนํ้าภายในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2551 และสามารถต่ออายไุดอี้ก 5 ปี  

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

 ก) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 มีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษทัฯเหลืออยู่
เป็นจาํนวนเงิน 158 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556: 206 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนั
ทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือคํ้าประกนัเพ่ือ
คํ้าประกนัการจ่ายชาํระเงินให้แก่เจา้หน้ีจาํนวนเงิน 150 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556: 200 ลา้น
บาท) และเพ่ือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆ จาํนวนเงิน 8 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556:        
6 ลา้นบาท) 

 ข)  บริษทัฯคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจากธนาคารของบริษทัยอ่ยหลายแห่งในวงเงินรวม  78 ลา้น
บาท (31 ธนัวาคม 2556: 100 ลา้นบาท)  

14.5 คดฟ้ีองร้องและข้อพพิาททางการค้า 

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

  เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 PTT ไดส่้งจดหมายแจง้ขอยกเลิกสัญญาการซ้ือขายวตัถุดิบคอนเดน
เสทเรสซิดิวกบับริษทัฯ โดยจะขอยกเลิกสัญญาเม่ืออายสุัญญาครบ 15 ปีแรก (Primary period)
ในปี 2555 ทั้งท่ีบริษทัฯไม่ไดป้ระพฤติผิดสัญญา และการเลิกสัญญาเป็นการขดักบัเจตนารมณ์
ของการทาํสัญญา  ทั้ งน้ี บริษทัฯและท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯเห็นว่าสัญญาดงักล่าว      
ไม่สามารถยกเลิกได ้เน่ืองจากเป็นสัญญาต่างตอบแทนระยะยาว โดยท่ีในสัญญาระบุใหบ้ริษทัฯ
ตอ้งเป็นผูล้งทุนก่อสร้างโรงกลัน่ข้ึนมารองรับเพ่ือแปรรูปวตัถุดิบคอนเดนเสทเรสซิดิว ซ่ึง
เป็นสเปกวตัถุดิบท่ีรับมาจาก PTT เท่านั้น และสัญญาบงัคบับริษทัฯไม่ใหน้าํวตัถุดิบไปขายต่อ
ในสภาพเดิมท่ีรับมาอีกดว้ย ดงันั้น ในสัญญาจึงมีการระบุว่าเป็นสัญญาลกัษณะ Evergreen 
Basis คือ ไม่มีกาํหนดเวลาส้ินสุด สัญญาจะมีผลบงัคบัต่อไปโดยอตัโนมติัเม่ือครบกาํหนด 15 
ปีแรก (Primary period) และในช่วงต่อ ๆ ไป อีกทั้งการยกเลิกสญัญาจะกระทาํไดก้ต่็อเม่ือไดรั้บ
ความยนิยอมจากคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายหรือในกรณีท่ีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงทาํผิดสัญญา ซ่ึงบริษทัฯไม่เคย
ดาํเนินการใดๆ ผิดจากขอ้สัญญาท่ีกาํหนดไว ้ บริษทัฯจึงมัน่ใจว่าสัญญาดงักล่าวไม่สามารถ
ยกเลิกได ้ในขณะท่ีทาง PTT เห็นต่างออกไป บริษทัฯไดร่้วมหารือกบั PTT เพ่ือหาขอ้สรุปท่ี
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ยติุธรรมกบัทั้งสองฝ่ายแต่ไม่สามารถหาขอ้ยติุร่วมกนัได ้ ดงันั้น เพ่ือรักษาสิทธิของผูถื้อหุน้ให้
ไดรั้บการรับรองและคุม้ครองตามกฎหมาย บริษทัฯจึงไดใ้ชก้ระบวนการยติุธรรมเป็นผูต้ดัสิน 
ช้ีขาด โดยไดด้าํเนินการยืน่คาํเสนอขอ้พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการในวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2552 และ
เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2553 บริษทัฯไดย้ื่นฟ้องต่อศาลแพ่งเรียกร้องให้ PTT และ PTTGC 
ร่วมกนัปฏิบติัตามสัญญาดงักล่าวต่อไปโดยไม่กาํหนดระยะเวลาส้ินสุด หากการบงัคบัให ้PTT 
และ PTTGC ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวเป็นการพน้วิสัย ไม่อาจกระทาํได้ ไม่ว่าด้วยเหตุ
ประการใด ให้ PTT และ PTTGC ร่วมกนัรับผิดชดใชค่้าสินไหมทดแทนแก่บริษทัฯ เป็นเงิน
รวมทั้งส้ิน 13,805,648,806.91 บาท ต่อมา บริษทัฯไดย้ื่นคาํร้องขอแก้ไขเพ่ิมเติมคาํเสนอขอ้
พิพาทเพ่ือขอเพิ่มจาํนวนค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงินรวม 29,368,397,797.76 บาท ซ่ึงคณะ
อนุญาโตตุลาการมีคาํสั่งอนุญาตตามคาํร้องฉบบัดงักล่าวแลว้ ขณะน้ีไดมี้การแต่งตั้งประธาน
อนุญาโตตุลาการสําหรับขอ้พิพาททางการคา้และอยู่ในระหว่างการดาํเนินกระบวนพิจารณา
ของอนุญาโตตุลาการ และศาลแพง่มีคาํสัง่ใหจ้าํหน่ายคดีท่ีฟ้องร้องชัว่คราวเพ่ือรอฟังคาํวินิจฉยั
คดีขอ้พิพาททางการคา้ของอนุญาโตตุลาการ ซ่ึงผลของขอ้พิพาทและคดีท่ีฟ้องร้องดงักล่าวนั้น
ยงัไม่สามารถยนืยนัไดแ้ละข้ึนอยูก่บักระบวนการยติุธรรมในอนาคต  

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

  ต่อมา บริษทัฯไดย้ื่นคาํร้องขอสละประเด็นขอ้พิพาทเก่ียวกบักรณีท่ีบริษทัฯเรียกร้องให้ PTT 
ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวต่อไป โดยอนุญาโตตุลาการได้มีคาํสั่งอนุญาตให้บริษัทฯสละ
ประเดน็ดงักล่าวไดใ้นวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2555 

ตามท่ีบริษทัฯมีขอ้พิพาทกบั PTT ดงักล่าวขา้งตน้ เป็นเหตุให้บริษทัฯต้องใช้สิทธิเรียกร้อง
ค่าเ สียหายต่ออนุญาโตตุลาการ  (ข้อพิพาทหมายเลขดํา ท่ี  114/2552) และต่อศาลแพ่ง              
(คดีหมายเลขดาํท่ี 3162/2553) เป็นจาํนวนเงินไม่นอ้ยกว่า 29,000 ลา้นบาท จากกรณีท่ี PTT ไม่
ปฏิบติัตามสัญญาและบริษทัฯไดใ้ชสิ้ทธิทางศาลและเสนอขอ้พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเพ่ือ
เรียกร้องค่าเสียหายจาก PTT ดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯจึงใชสิ้ทธิในการยึดหน่วงค่าวตัถุดิบ  
คอนเดนเสทเรสซิดิวงวดสุดทา้ยจาํนวนเงิน 1,518 ลา้นบาท (สุทธิจากหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออก
โดยธนาคาร) ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของค่าเสียหายท่ีเรียกร้องกบั PTT 
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  ในเดือนมิถุนายน 2555 บริษทัฯไดรั้บแจง้จากสํานกัขอ้พิพาท สํานกังานศาลยุติธรรมว่า PTT 
ได้ยื่นคาํเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ (ข้อพิพาทหมายเลขดาํท่ี 78/2555) 
เรียกร้องให้บริษทัฯชาํระหน้ีเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย รวมเป็นเงิน 1,555 ลา้นบาท ให้แก่ PTT 
ปัจจุบนั บริษทัฯยื่นคาํคดัคา้นต่อสู้คดีและคดีอยู่ระหว่างการตั้งอนุญาโตตุลาการเพ่ือพิจารณา
คดีดงักล่าวต่อไป 

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

 ค) ในเดือนพฤษภาคม 2554 บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯไดรั้บ 
คาํฟ้องคดีแพ่งว่าผูถื้อหุ้นของบริษทัร่วมรายหน่ึงไดย้ื่นคาํร้องต่อศาลเพ่ือเรียกร้องให้เพิกถอน
การจดทะเบียนลดทุนและเพ่ิมทุนของบริษทัร่วมในระหว่างปี 2546 โดยในเดือนสิงหาคม 2554 
ศาลชั้นตน้ไดมี้คาํพิพากษายกฟ้อง และในเดือนกรกฎาคม 2555 ศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํพิพากษายนื
ตามศาลชั้นตน้ ปัจจุบนัคดีฟ้องร้องอยูภ่ายใตก้ระบวนการพิจารณาคดีของศาลฎีกา 

15. การอนุมตัิงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 
2557 

 


