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บริษัท อาร์พซีีจี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาในประเทศ
ไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการจาํหน่ายนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ลงทุนและถือหุ้นในบริษทัอ่ืน ท่ีอยูต่ามท่ี
จดทะเบียนของบริษทัฯซ่ึงเป็นสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ท่ีเลขท่ี 1010 อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร สาขาซ่ึงเป็นท่ีตั้งโรงงานตั้งอยู่ท่ีเลขท่ี 
7/3 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตาํบลมาบตาพดุ อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง  

 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 คือ บริษทั เพทโทร-
อินสตรูเมนท ์จาํกดั โดยถือหุน้ในอตัราร้อยละ 19.72 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ของบริษทัฯ  

1.2 ข้อสมมติฐานทางการบญัชี 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15.5 ก) ตั้งแต่ปี 2552 บริษทัฯมีขอ้พิพาททางการคา้
และคดีฟ้องร้องท่ีสําคญักบัผูข้ายวตัถุดิบรายหลกัของบริษทัฯ ซ่ึงไดห้ยุดส่งวตัถุดิบให้แก่บริษทัฯ
ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2555 ทาํให้บริษทัฯตอ้งหยุดการผลิตเพราะไม่สามารถจดัหาวตัถุดิบหลกั
ดงักล่าวจากผูข้ายรายอ่ืน บริษทัย่อยบางบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบับริษทัฯตอ้งหยุดดาํเนิน
กิจการ และเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2558 ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ได้มีมติอนุมัติให้
บริษทัฯหยดุประกอบกิจการโรงกลัน่นํ้ ามนัท่ีจงัหวดัระยองอย่างถาวร กลุ่มบริษทัฯจึงมีขาดทุนจาก
การดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองตั้ งแต่หยุดการผลิตในปี 2555 แมว้่าในปัจจุบนั ความไม่แน่นอนท่ีมี
สาระสาํคญับางประการท่ีอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถในการดาํเนินงานต่อเน่ือง
ของกลุ่มบริษัทฯจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ลดลงเน่ืองจากแผนงานของฝ่ายบริหาร อย่างไรก็ตาม    
กลุ่มบริษทัฯยงัคงมีขาดทุนจากการดาํเนินงาน และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 กลุ่มบริษทัฯมีหน้ีสิน
หมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนเป็นจาํนวนเงิน 1,522 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: 1,184      
ลา้นบาท) ซ่ึงหน้ีสินหมุนเวียนดงักล่าวไดร้วมหน้ีสินท่ียงัเป็นขอ้พิพาททางการคา้และคดีฟ้องร้องกบั
ผูข้ายวตัถุดิบรายหลกัของบริษทัฯตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ปัจจยัดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่ามีความไม่แน่นอน
ท่ีมีสาระสําคญับางประการท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยท่ีมีนัยสําคญัเก่ียวกับความสามารถใน      
การดาํเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัฯหากบริษทัฯแพค้ดีความดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม ณ ปัจจุบนัผล
ของขอ้พิพาททางการคา้และคดีฟ้องร้องดงักล่าวยงัไม่สามารถระบุไดแ้ละข้ึนอยู่กับกระบวนการ
ยติุธรรมในอนาคต 
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ถึงแมว้่าปัจจยัดงักล่าวจะทาํให้เกิดขอ้สงสัยเก่ียวกบัความสามารถในการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่ม
บริษทัฯ แต่ฝ่ายบริหารของบริษทัฯมีแผนการปรับปรุงการดาํเนินงานโดยการปรับโครงสร้างกิจการ
ของบริษทัฯเพื่อท่ีจะดาํเนินธุรกิจทางดา้นลงทุนและถือหุน้ในบริษทัอ่ืนเป็นหลกั (Holding company) 
ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือวา่จะแกปั้ญหาได ้แผนการลงทุนของบริษทัฯสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 ก)   ในระหว่างปี 2557 บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นสามญัจาํนวนเงิน 900 ลา้นบาทของบริษทั ไทยพบัลิค
พอร์ต จาํกดั ซ่ึงดาํเนินธุรกิจหลกัในการใหเ้ช่าคลงันํ้ามนัและกิจการท่าเรือ  

 ข)  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2558 มีมติอนุมติัให้บริษทัฯซ้ือหุ้น
สามัญของบริษัท สัมมากร จาํกัด (มหาชน) (SAMCO) ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯเพิ่ม
จาํนวน 135,564,380 หุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิม คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 23.00 ในราคาหุ้น
ละ 3.05 บาทหรือรวมเป็นจาํนวนเงิน 413 ลา้นบาท โดยใชแ้หล่งเงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียน
ของบริษทัฯและเงินกูย้ืม ทั้งน้ี บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นเพิ่มดงักล่าวแลว้ในเดือนมีนาคม 2558 ทาํให้
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯใน SAMCO เพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 25.25 เป็นร้อยละ 48.25 
SAMCO ดาํเนินธุรกิจหลกัในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 

นอกจากน้ี บริษทัฯอยูร่ะหวา่งการแสวงหาผูร่้วมทุนและแนวทางในการดาํเนินธุรกิจอ่ืนๆ จากเหตุผล
ดงักล่าว งบการเงินน้ีจึงยงัคงจดัทาํข้ึนภายใตข้อ้สมมติฐานการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของกิจการ 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย        
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.4 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิรวมระหว่างกาล 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทัย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทัฯ”) และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณท์เดียวกบังบการเงินรวม
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 โดยมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของบริษทัย่อยในระหว่าง
งวดปัจจุบนัดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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 ในเดือนพฤษภาคม 2558 บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเสร็จการชาํระบญัชี โดย
บริษทัฯไดรั้บเงินคืนทุนจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2558 

1.5  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ในระหว่างงวด บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่ท่ีออกโดย
สภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 
มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของ
บริษัทฯ  อย่างไรก็ตาม  มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวข้างต้นบางฉบับมีการ
เปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีกาํหนดให้กิจการตอ้งรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้
กิจการเลือกรับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือทยอย
รับรู้ในกาํไรขาดทุนกไ็ด ้  

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินน้ีเน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯรับรู้รายการกาํไร
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนอยูแ่ต่
เดิมแลว้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่10 เร่ือง งบการเงินรวม  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 กาํหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม โดย
ใชแ้ทนเน้ือหาเก่ียวกบัการบญัชีสาํหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมกาํหนดอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
27  เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบัน้ีเปล่ียนแปลงหลกัการเก่ียวกบั      
การพิจารณาว่าผูล้งทุนมีอาํนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐานฉบบัน้ีผูล้งทุนจะถือว่า
ตนควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนได ้หากตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ี
เข้าไปลงทุน  และตนสามารถใช้อ ํานาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจํานวนเงิน
ผลตอบแทนนั้นได ้ถึงแมว้่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่า     
ก่ึงหน่ึงก็ตาม การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัน้ีส่งผลให้ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการทบทวน
ว่ากลุ่มบริษทัฯมีอาํนาจควบคุมในกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือไม่และจะตอ้งนาํบริษทัใดในกลุ่มกิจการ
มาจดัทาํงบการเงินรวมบา้ง 

การเปล่ียนแปลงหลกัการน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัฯ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัส่วนได้เสียในกจิการอ่ืน  

มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัย่อย    
การร่วมการงาน บริษทัร่วม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบัน้ีจึงไม่มีผลกระทบ
ทางการเงินต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัฯ  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการวดั
มูลค่ายติุธรรม กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตามขอ้กาํหนด
ของมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ีและ
ใชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใชม้าตรฐานน้ี  

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัฯ 

1.6 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน     
งบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม  2557 ยกเว้นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี
ดงัต่อไปน้ีและตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.5 เน่ืองจากการนาํมาตรฐานฉบบั
ใหม่และฉบบัปรับปรุงมาถือปฏิบติั 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถื่อไว้เพ่ือขาย 

  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายแสดงมูลค่าตามราคาตามบญัชีหรือ
มูลค่ายติุธรรมหลงัหกัตน้ทุนในการขายแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่  

  บริษัทฯจัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพื่อขายเม่ือบริษัทฯจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายไม่ใช่จากการใชสิ้นทรัพยน์ั้นต่อไป โดยสินทรัพยด์งักล่าวจะตอ้ง
มีไวเ้พื่อขายในทนัทีในสภาพปัจจุบนัและการขายตอ้งมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสูงมาก 
ผูบ้ริหารตอ้งผกูมดักบัการขายสินทรัพยแ์ละการขายดงักล่าวคาดว่าจะเขา้เง่ือนไขในการรับรู้รายการ
เป็นการขายท่ีสมบูรณ์ภายใน 1 ปี นบัจากวนัท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 

 การประมาณรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้
เพื่อขาย ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการ
ขายสินทรัพย ์โดยคาํนึงถึงมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินทรัพย ์วิธีการขาย สภาพของสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายรวมถึงความตอ้งการในตลาดของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย 
เป็นตน้ 
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2. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 มิถุนายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 62 64 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 62 64 - - 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 38,920 36,937 - - 
   3 - 6 เดือน 237 490 - - 
   6 - 12 เดือน 418 3,178 - - 
   มากกวา่ 12 เดือน 10,474 8,947 617 617 

รวม 50,049 49,552 617 617 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (10,295) (9,819) (617) (617) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 39,754 39,733 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 39,816 39,797 - - 

ลูกหนีอ่ื้น     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,009 4,338 4,267 8,487 
รายไดค้า้งรับ 3,470 6,812 559 1,804 
อ่ืนๆ 11,640 7,638 228 95 

รวม 17,119 18,788 5,054 10,386 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (4,626) (4,519) - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 12,493 14,269 5,054 10,386 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 52,309 54,066 5,054 10,386 
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3. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั (PTEC) บริษทัยอ่ย 
บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั จตุรทิศขนส่ง จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั เพียวอินเตอร์เทรด จาํกดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั อาร์พีซี แมเนจเมนท ์จาํกดั  บริษทัยอ่ย 
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 ไทยพบัลิคพอร์ต จาํกดั บริษทัร่วม 
บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท ์จาํกดั ถือหุน้ในบริษทัฯร้อยละ 19.72 
บริษทั เคพ ีเอน็เนอร์ย ีกรุ๊ป จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั  

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2558 2557 2558 2557 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)    
 รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 996 1,198 
 ดอกเบ้ียรับ - - 845 1,294 
 รายไดอ่ื้น - การใหบ้ริการอ่ืน - - 688 366 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 18 - 
รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม     
 ขายสินคา้ 108 303 - - 
 เงินปันผลรับ 22,328 10,420 22,328 10,420 
 รายไดค่้าบริหารจดัการ 900 - 900 - 
 ดอกเบ้ียรับ 47 92 47 92 
 ค่าเช่าท่ีดิน 204 177 - - 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน 166 5 - - 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดหกเดือน สาํหรับงวดหกเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2558 2557 2558 2557 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)    
 รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 2,313 2,628 
 ดอกเบ้ียรับ - - 1,949 2,615 
 รายไดอ่ื้น - การใหบ้ริการอ่ืน - - 1,280 808 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 18 5 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดหกเดือน สาํหรับงวดหกเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2558 2557 2558 2557 

รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม     
 ขายสินคา้ 254 503 - - 
 เงินปันผลรับ 22,328 10,420 22,328 10,420 
 รายไดค่้าบริหารจดัการ 1,800 - 1,800 - 
 ดอกเบ้ียรับ 114 155 114 155 
 ค่าเช่าท่ีดิน 408 354 - - 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน 314 147 - - 
รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน - 264 - 264 

นโยบายการกาํหนดราคาสําหรับรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
ขายสินคา้ ราคาขายอิงตามราคาตลาด 
เงินปันผลรับ ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดค่้าบริหารจดัการ ตามสญัญาและตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 
ดอกเบ้ียรับ อตัราร้อยละ 3.50 - 5.00  ต่อปี (2557: ร้อยละ 3.50 - 5.00 ต่อปี) 
รายไดอ่ื้น ราคาตามสญัญา 
 ค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนัอตัราร้อยละ 1 ต่อปี 
ค่าเช่าท่ีดิน ราคาตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาตามสญัญา 
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ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 มิถุนายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการที่เกีย่วข้องกัน 
(หมายเหตุ 2) 

    

ลกูหน้ีการค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
 บริษทัร่วม 62 64 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 62 64 - - 

ลกูหน้ีอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
 บริษทัยอ่ย - - 2,258 4,149 
 บริษทัร่วม 1,934 4,049 1,934 4,049 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 75 289 75 289 

รวมลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,009 4,338 4,267 8,487 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
   บริษทัยอ่ย - - 424,188 449,188 
   บริษทัร่วม - 8,000 - 8,000 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 8,000 424,188 457,188 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - (200,000) (200,000) 

รวมเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 
สุทธิ - 8,000 224,188 257,188 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 4,500 4,500 4,500 4,500 
   หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (4,500) (4,500) (4,500) (4,500) 

เงินให้กู ้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  - 
สุทธิ - - - - 

เจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
   บริษทัยอ่ย - - 19 - 
   บริษทัร่วม 51 51 - - 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 23 - 23 - 

รวมเจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 74 51 42 - 
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 เงินให้กู้ยืมแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 เงินให้กู ้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันมีการ
เคล่ือนไหวดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ ณ   ยอดคงเหลือ ณ 
 วนัท่ี 31 ธนัวาคม เพิ่มข้ึน ลดลง วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2557 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 2558 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน     
บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 8,000 3,000 (11,000) - 
รวม 8,000 3,000 (11,000) - 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาว     
บริษทั เคพี เอน็เนอร์ย ีกรุ๊ป จาํกดั 4,500 - - 4,500 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (4,500) - - (4,500) 
สุทธิ - - - - 

 (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ ณ   ยอดคงเหลือ ณ 
 วนัท่ี 31 ธนัวาคม เพิ่มข้ึน ลดลง วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2557 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 2558 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน     
บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั 319,188 - - 319,188 
บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั 130,000 506,000 (531,000) 105,000 
บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 8,000 3,000 (11,000) - 
รวม 457,188 509,000 (542,000) 424,188 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (200,000) - - (200,000) 
สุทธิ 257,188 509,000 (542,000) 224,188 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาว     
บริษทั เคพี เอน็เนอร์ย ีกรุ๊ป จาํกดั 4,500 - - 4,500 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (4,500) - - (4,500) 
สุทธิ - - - - 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีไม่มีหลกัประกนั
อาย ุ6 - 12 เดือน จาํนวนเงินรวม 424 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 449 ลา้นบาท) โดยมีอตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 3.50 ต่อปี 

ในเดือนพฤษภาคม 2558 บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั ไดจ้ดจาํนองท่ีดิน อาคารและถงันํ้ ามนั ซ่ึงมี
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 รวมจาํนวนเงิน 119 ลา้นบาท เพื่อค ํ้าประกนัเงินกูย้ืม
ระยะสั้นท่ีไดรั้บจากบริษทัฯ 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับ
เงินใหกู้ย้มืบริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั จาํนวนเงิน 200  ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัฯคาดวา่สินทรัพย์
ของบริษทัยอ่ยจะไม่เพียงพอต่อการชาํระหน้ีและเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 บริษทัฯไดห้ยดุรับรู้รายได้
ดอกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยดงักล่าว  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (PSDC) 
เป็นเงินใหกู้ย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัอาย ุ12 เดือน จาํนวนเงินรวม 8 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
3.50 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียทั้ งหมดภายในเดือนพฤษภาคม 2558 และใน
ระหวา่งงวด 2558 PSDC ไดช้าํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นดงักล่าวทั้งจาํนวนแลว้ 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั เคพี เอน็เนอร์ยี กรุ๊ป จาํกดั (KPEG) เป็นเงินให้กูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนั
อายุ 1 ปี จาํนวนเงิน 4.5 ลา้นบาทโดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อม
ดอกเบ้ียทั้งหมดภายในเดือนธนัวาคม 2557 ในระหว่างปี 2557 KPEG ไดข้อขยายระยะเวลาการชาํระ
หน้ีเป็นวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯจึงได้
จดัประเภทรายการเงินให้กูย้มืระยะสั้นดงักล่าวใหม่เป็นเงินให้กูย้ืมระยะยาว บริษทัฯไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญสาํหรับเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวทั้งจาํนวนเน่ืองจากบริษทัฯคาดว่าสินทรัพยข์อง KPEG จะไม่
เพียงพอต่อการชาํระหน้ีและเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2558 บริษทัฯไดห้ยดุรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากเงินให้
กูย้มืแก่บริษทัดงักล่าว 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 กลุ่มบริษัทฯมี
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 2,738 5,087 1,743 4,097 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 197 183 162 152 
รวม 2,935 5,270 1,905 4,249 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 6,803 9,194 4,350 6,981 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 393 367 324 304 
รวม 7,196 9,561 4,674 7,285 
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ภาระคํา้ประกนักบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัฯมีภาระจากการคํ้าประกนัใหบ้ริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15.4 ข) 

4. สินค้าคงเหลือ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 8,149 7,055 
บวก: การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็น   
          มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 1,910 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 10,059 7,055 

5. เงินฝากธนาคารทีมี่ภาระคํา้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากประจาํซ่ึงกลุ่มบริษทัฯไดน้าํไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจากธนาคารและเป็น
หลกัประกนัต่อศาลในคดีฟ้องร้อง 

6. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

6.1 รายละเอยีดของบริษัทร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวธีิราคาทุน 

   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  
   2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

   ร้อยละ ร้อยละ       
บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต  ใหเ้ช่าคลงันํ้ามนัและ        
 จาํกดั    กิจการท่าเรือ ไทย 30.00 30.00 900,112 900,112 874,686 880,886 900,112 900,112 
บริษทั เพียวสัมมากร  ใหเ้ช่าและบริการ         
 ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั  อสังหาริมทรัพย ์ ไทย 44.13 44.13 129,181 129,181 125,925 125,523 129,181 129,181 
บริษทั สัมมากร จาํกดั  การพฒันา          
 (มหาชน)    อสังหาริมทรัพย ์ ไทย 48.25 25.25 785,802 371,592 1,040,888 407,394 785,802 371,592 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม       2,041,499 1,413,803 1,815,095 1,400,885 
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 บริษัท สัมมากร จํากดั (มหาชน) 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2558 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯซ้ือหุน้สามญัของ
บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) (SAMCO) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯเพิ่มจาํนวน 135,564,380 
หุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิม คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 23.00 ในราคาหุ้นละ 3.05 บาทหรือรวมเป็น
จาํนวนเงิน 413 ลา้นบาท โดยใช้แหล่งเงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัฯและเงินกูย้ืม ทั้งน้ี 
บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นเพิ่มดงักล่าวแลว้ในเดือนมีนาคม 2558 ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯใน 
SAMCO เพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 25.25 เป็นร้อยละ 48.25 SAMCO ดาํเนินธุรกิจหลกัในการพฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์  

ในปัจจุบนั บริษทัฯอยูร่ะหว่างดาํเนินการเพื่อจดัให้มีการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัซ้ือกิจการให้เสร็จสมบูรณ์ โดยการวดัมูลค่าน้ีส่วนใหญ่มีความเก่ียวขอ้งกับ     
การระบุและวดัมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนบางรายการ ซ่ึงจะถูกดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลา 
12 เดือนนับจากวนัท่ีซ้ือกิจการตามท่ีกําหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 3 
(ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดป้ระมาณการมูลค่าของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินด้วยประมาณการท่ีดีท่ีสุดตามขอ้เท็จจริงและสถานการณ์ท่ีมีอยู่แวดลอ้ม ณ วนัท่ีซ้ือเพื่อ        
ปันส่วนตน้ทุนการซ้ือธุรกิจใหแ้ก่รายการดงักล่าวในเบ้ืองตน้ ซ่ึงอาจมีผลแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมท่ี
ไดป้ระเมินอย่างเสร็จสมบูรณ์แลว้อย่างมีสาระสําคญั และอาจทาํให้บริษทัฯตอ้งปรับปรุงยอ้นหลงั
บัญชีส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมตั้ งแต่วนัท่ีซ้ือ     
ส่วนไดเ้สียในกิจการดงักล่าวเพิ่มเติม 

บริษัท ไทยพบัลคิพอร์ต จํากดั 

ในระหว่างปี 2540 จงัหวดัชลบุรี (โจทก)์ ไดฟ้้องร้องบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัและบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
กนัจาํนวน 8 ราย (จาํเลย) ในขอ้หาละเมิด บุกรุกท่ีดินของรัฐ ระเบิดหิน ทาํลายธรรมชาติและเรียกร้อง
ค่าเสียหายจาํนวนหน่ึง โดยบริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต จาํกดั (TPP) มิไดเ้ป็นคู่ความในคดีแต่อย่างใด  
ในระหวา่งปี 2548 ศาลจงัหวดัชลบุรีไดมี้คาํพิพากษาคดีใหจ้าํเลยร่วมกนัชดใชค่้าเสียหายและเพิกถอน
โฉนดท่ีดินท่ีจาํเลยถือครองอยูแ่ละรวมถึงโฉนดท่ีดินแปลงท่ี TPP เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิและใชเ้ป็น
ท่ีตั้งส่ิงปลูกสร้างต่างๆในโครงการท่าเรือและคลงันํ้ ามนั ต่อมา ในเดือนกรกฎาคม 2553 ศาลอุทธรณ์
ได้มีค ําพิพากษาแก้เป็นว่าไม่ เพิกถอนโฉนดท่ีดินของจําเลยรวมถึงของ TPP เน่ืองจากเป็น               
การพิพากษาเกินกว่าคาํฟ้อง อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบนั คดีฟ้องร้องดงักล่าวอยู่ภายใตก้ระบวนการ
พิจารณาคดีของศาลฎีกา โดยผลของข้อพิพาทดังกล่าวย ังไม่สามารถระบุได้และข้ึนอยู่กับ
กระบวนการยติุธรรมในอนาคต 

ทั้งน้ี บริษทัฯและท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯเห็นวา่ TPP จะไม่ไดรั้บความเสียหายจากคดีเน่ืองจาก 
TPP ไม่ไดเ้ป็นคู่ความในคดีดงักล่าว คาํพิพากษาของศาลจงัหวดัชลบุรีย่อมไม่ผูกพนั นอกจากนั้น     
คาํพิพากษาของศาลชั้นตน้ท่ีให้เพิกถอนโฉนดท่ีดินถือเป็นการพิพากษาเกินกว่าคาํฟ้องของโจทก์ท่ี
ฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากจาํเลยเท่านั้น 
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ในระหว่างปี 2541 TPP ไดย้ื่นเร่ืองเพื่อขอสัมปทานประกอบกิจการในท่ีดินของรัฐซ่ึงคัน่อยูร่ะหว่าง
แนวเขตโฉนดท่ีดินของ TPP กบัชายฝ่ังทะเล ซ่ึงเป็นบริเวณหนา้ท่าของ TPP รวมจาํนวน 103 ไร่ โดย
ในปี 2550 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้สัมปทานท่ีดินดังกล่าวแก่ TPP เป็นระยะเวลา 50 ปี   
อยา่งไรก็ตาม ณ ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการพิจารณาทาํสญัญาสมัปทานและออกประทานบตัรใหแ้ก่ TPP 
โดยคณะทาํงานมีมติใหร้อผลของคาํพิพากษาคดีท่ีดินดงักล่าวขา้งตน้ก่อน 

6.2 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) และเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่ง
กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม
ดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 

 สาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต         
   จาํกดั (1,315) (7,337) (6,200) (7,337) - - - - 
บริษทั เพียวสมัมากร          
   ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 508 1,133 402 1,026 - - - - 
บริษทั สมัมากร จาํกดั          
   (มหาชน) (304) 4,865 241,612 8,701 22,328 10,420 22,328 10,420 
บริษทั เคพ ีเอน็เนอร์ย ี         
   กรุ๊ป จาํกดั - (1,687) - (1,687) - - - - 

รวม (1,111) (3,026) 235,814 703 22,328 10,420 22,328 10,420 

 ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี     
30 มิถุนายน 2558 จาํนวนเงิน 242 ลา้นบาท ไดร้วมส่วนต่างระหวา่งมูลค่ายติุธรรมสุทธิของสินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีระบุไดแ้ละตน้ทุนของเงินลงทุนจาํนวนเงิน 240 ลา้นบาท 
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6.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม 

 ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุปมีดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั 
ทุนเรียกชาํระ 

ณ วนัท่ี 
สินทรัพยร์วม 

ณ วนัท่ี 
หน้ีสินรวม 
ณ วนัท่ี 

 
รายไดร้วม 

 
กาํไร (ขาดทุน) 

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

สาํหรับงวดหกเดือน                    
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต            
   จาํกดั 840,000 840,000 1,700,271 1,739,398 138,080 153,672 77,363 19,716 (20,665) (24,456) 
บริษทั เพียวสัมมากร              
 ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 260,000 260,000 505,683 516,945 307,574 319,738 80,237 68,994 910 2,326 
บริษทั สัมมากร จาํกดั           
   (มหาชน) 589,410 589,410 3,957,030 3,552,095 1,699,578 1,211,681 432,215 452,397 5,041 34,458 
บริษทั เคพี เอน็เนอร์ย ี           
   กรุ๊ป จาํกดั - - - - - - - 222 - (6,489) 

6.4 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนฯ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็น
บริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีจาํนวนเงิน 1,291 ลา้นบาท   
(31 ธนัวาคม 2557: 429 ลา้นบาท) 

7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
   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 - 100 - 1,000 
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 50 100 100 204 204 
บริษทั อาร์พีซี แมเนจเมนท ์จาํกดั * 500 500 100 100 956 956 
บริษทั ทศทิศ โลจิสติกส์ จาํกดั ** 50 50 100 100 129 129 
RPC Global Co., Ltd.  41 41 100 100 124 124 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     473,295 474,295 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า     (30,939) (30,981) 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ     442,356 443,314 
* ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 ไดห้ยดุดาํเนินธุรกิจแลว้ 
** จดทะเบียนเลิกกิจการเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และอยูร่ะหวา่งชาํระบญัชี 
*** จดทะเบียนเลิกกิจการเม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2557 และอยูร่ะหวา่งชาํระบญัชี 
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 ในเดือนพฤษภาคม 2558 บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเสร็จการชาํระบญัชี โดย
บริษทัฯไดรั้บเงินคืนทุนจากบริษทัย่อยดังกล่าวจาํนวนเงิน 1.11 ลา้นบาท และกลบัรายการค่าเผื่อ   
การดอ้ยค่าจาํนวนเงิน 0.04 ลา้นบาท ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2558 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 บริษทัฯไม่มีเงินปัน
ผลรับจากบริษทัยอ่ย 

 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้เลิกกิจการและชาํระ
บญัชี RPC Global Co., Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้อยูใ่นอตัราร้อยละ 100 

8. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

    

 

งบการเงินรวม/             
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน   
ในประเทศ 

30 มิถุนายน
2558 

31 ธนัวาคม
2557 

30 มิถุนายน
2558 

31 ธนัวาคม
2557 

30 มิถุนายน
2558 

31 ธนัวาคม
2557 

   พนับาท พนับาท ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท 
บริษทั เคพี เอน็เนอร์ย ี ผลิตและจาํหน่าย        
   กรุ๊ป จาํกดั     ไฟฟ้า ไทย 36,780 36,780 18.22 18.22 5,482 5,482 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า       (5,482) (5,482) 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ      - - 

9. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2558 
31 ธนัวาคม 
2557 

30 มิถุนายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

สินทรัพยท่ี์ใชใ้นการดาํเนินงาน 94,958 100,600 16,434 18,737 
สินทรัพยท่ี์หยดุใชง้าน 698,141 1,002,615 246,391 534,144 
รวมท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 793,099 1,103,215 262,825 552,881 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (120,994) (332,819) (17,398) (229,223) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 672,105 770,396 245,427 323,658 
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 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 770,396 323,658 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 7,277 12 
จาํหน่ายระหวา่งงวด (262) - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (33,864) (6,801) 
โอนเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย   
    (หมายเหตุ 12) (71,442) (71,442) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 672,105 245,427 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 กลุ่มบริษทัฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงได้มาภายใตส้ัญญาเช่า
การเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 3 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 3 ลา้นบาท) และใน            
งบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวนเงิน 2 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 3 ลา้นบาท)  

บริษทัฯไดจ้ดจาํนองท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 รวมจาํนวนเงิน 211 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม 2557: ไม่มี) เพื่อค ํ้าประกนัเงินกูย้มืจาํนวนเงิน 200 ลา้นบาท ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 10 

บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้จดจํานองท่ีดิน  อาคารและถังนํ้ ามันซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี  ณ  วันท่ี                
30 มิถุนายน 2558 รวมจาํนวนเงิน 119 ลา้นบาท เพื่อค ํ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะส้ันท่ีไดรั้บจากบริษทัฯ
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 

10. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 จาํนวนน้ีเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีกลุ่มบริษทัฯออกให้แก่บุคคลภายนอก ซ่ึง
คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2 - 4 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2557: ร้อยละ 2 ต่อปี) และมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 
15 - 365 วนั โดยบริษัทฯได้นําท่ีดินของบริษัทฯซ่ึงมีมูลค่าตามบัญชีจาํนวนเงิน 211 ล้านบาท ไป        
จดจาํนองเพ่ือคํ้าประกนัเงินกูจ้าํนวนเงิน 200 ลา้นบาท 
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11. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 
2557 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2558 2557 2558 2557 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 949 49 - - 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจาก      
   การเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ       
   การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (199) (652) - (1,387) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ทีแ่สดง     

   อยู่ในงบกาํไรขาดทุน 750 (603) - (1,387) 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2558 2557 2558 2557 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 1,627 151 - - 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจาก      
   การเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ       
   การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (685) 257 - (2,774) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ทีแ่สดง     

   อยู่ในงบกาํไรขาดทุน 942 408 - (2,774) 
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12. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถื่อไว้เพ่ือขายและการดําเนินงานทีย่กเลกิ 

 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.2 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นประจาํปี 2558 ไดมี้มติอนุมติัให้หยุดประกอบกิจการโรงกลัน่นํ้ ามนัท่ีจงัหวดัระยองอย่างถาวร 
และเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสญัญาซ้ือขายโรงกลัน่นํ้ ามนั เคร่ืองจกัรและถงันํ้ ามนั
เช้ือเพลิงกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึง (ผูซ้ื้อ) เพื่อขายหอกลัน่ เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ต่างๆ ในราคาขายจาํนวนเงินสุทธิ 185 ลา้นบาท (สุทธิจากเงินช่วยค่าร้ือถอนจาํนวนเงิน 15 
ลา้นบาท) โดยผูซ้ื้อตกลงชาํระเงินค่าซ้ือรวมหกงวดภายในกาํหนดระยะเวลาหกเดือนนับแต่วนัทาํ
สัญญาน้ี (ภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2558) ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัฯไดรั้บเงินล่วงหน้า
จากการขายสินทรัพยด์งักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 40 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม หากผูซ้ื้อร้ือถอนและขนยา้ย
สินทรัพยต์ามสัญญาน้ีแล้วเสร็จเม่ือใด ผูซ้ื้อต้องชาํระเงินส่วนท่ีคา้งชาํระทั้ งหมดให้แก่บริษัทฯ
ในทนัที การขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงานหลกัของบริษทัฯดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัโดยมติ      
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 ดงันั้น บริษทัฯจึงไดจ้ดัประเภทรายการ
อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีโอนจาํนวนรวม  
71 ลา้นบาทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 68 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 71,374 
รวม 71,442 

การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม / 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 - 
บวก: โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 71,442 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 71,442 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯจดัประเภทผลการดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับส่วนงาน
ดาํเนินงานดงักล่าวเป็นส่วนงานท่ียกเลิก โดยขาดทุนจากการดาํเนินงานท่ียกเลิกสาํหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 

 2558 2557 2558 2557 

รายได้ - - - - 
ค่าใช้จ่าย     
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,274 13,894 4,552 27,718 

รวมค่าใช้จ่าย 1,274 13,894 4,552 27,718 

ขาดทุนสําหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลกิ (1,274) (13,894) (4,552) (27,718) 

    (หน่วย: บาท) 
กาํไรต่อหุ้น:     
ขาดทุนต่อหุน้สาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (0.00) (0.01) (0.00) (0.02) 

   (หน่วย: พนัหุน้) 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 1,304,664 1,304,664 1,304,664 1,149,413 

 กระแสเงินสดสุทธิจากการดาํเนินงานท่ียกเลิกสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 
2557 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 

กิจกรรมดาํเนินงาน - - 
กิจกรรมลงทุน 40,000 - 
กิจกรรมจดัหาเงิน - - 

กระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานทีย่กเลกิ 40,000 - 

13. กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ     
(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่าง
งวด 
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14. ส่วนงานดําเนินงาน 

กลุ่มบริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในระหว่าง
งวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัฯไดเ้ปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานจากปี 2557 โดยมีส่วน
งานท่ีรายงานทั้งส้ิน 2 ส่วนงาน ดงัน้ี 

1)  ส่วนงานธุรกิจพลงังานเป็นส่วนงานท่ีประกอบธุรกิจคา้ปลีกนํ้ ามนัและแก๊สผ่านสถานีบริการ
นํ้ ามนั ผลิตและจาํหน่ายนํ้ ามนัไบโอดีเซล จาํหน่ายอุปกรณ์เคร่ืองมือของสถานีบริการนํ้ ามนั
และใหบ้ริการซ่อมบาํรุง และใหเ้ช่าคลงันํ้ามนัและกิจการท่าเรือ  

2) ส่วนงานอสังหาริมทรัพยเ์ป็นส่วนงานท่ีประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทจาํหน่าย
และใหเ้ช่า 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 กลุ่มบริษทัฯไม่มี
รายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัฯสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 

ส่วนงานธุรกิจพลงังาน 
ส่วนงาน

อสงัหาริมทรัพย ์
รายการปรับปรุงและ
ตดัรายการระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
รายได้ 
รายไดจ้ากการขายและบริการให ้         
 ลูกคา้ภายนอก 663 885 - - - - 663 885 
รวมรายได้ 663 885 - - - - 663 885 

ผลการดาํเนินงาน         
ขาดทุนของส่วนงาน (27) (29) - - - - (27) (29) 
รายไดท้างการเงิน - 2 - - - - - 2 
กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน - (7) - 6 - - - (1) 
รายไดอ่ื้น 6 4 - - - - 6 4 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (21) (30) - 6 - - (21) (24) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (1) 1 - - - - (1) 1 
กําไร  (ขาดทุน) สําหรับงวดจากการ
ดาํเนินงานต่อเน่ือง (22) (29) - 6 - - (22) (23) 

ขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ี
ยกเลิก (1) (14) - - - - (1) (14) 

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (23) (43) - 6 - - (23) (37) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 

ส่วนงานธุรกิจพลงังาน 
ส่วนงาน

อสงัหาริมทรัพย ์
รายการปรับปรุงและ
ตดัรายการระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
รายได้ 
รายไดจ้ากการขายและบริการให ้         
 ลูกคา้ภายนอก 1,298 1,752 - - - - 1,298 1,752 
รวมรายได้ 1,298 1,752 - - - - 1,298 1,752 

ผลการดาํเนินงาน         
ขาดทุนของส่วนงาน (55) (53) - - - - (55) (53) 
รายไดท้างการเงิน 1 7 - - - - 1 7 
กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน (4) (6) 242 10 - - 238 4 
รายไดอ่ื้น 10 8 - - - - 10 8 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (48) (44) 242 10 - - 194 (34) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (1) - - - - - (1) - 
กําไร  (ขาดทุน) สําหรับงวดจากการ
ดาํเนินงานต่อเน่ือง (49) (44) 242 10 - - 193 (34) 

ขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ี
ยกเลิก (4) (27) - - - - (4) (27) 

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (53) (71) 242 10 - - 189 (61) 

15. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

15.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเก่ียวกบัการก่อสร้างสถานี
บริการนํ้ามนัจาํนวนเงิน 0.28 ลา้นบาท (30 มิถุนายน 2558: ไม่มี) 

15.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการ 

 กลุ่มบริษัทฯได้เขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกับการเช่าท่ีดิน อาคาร      
คลงันํ้ามนั สถานีบริการนํ้ามนั รถยนตแ์ละอุปกรณ์ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 20 ปี  

 กลุ่มบริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาขา้งตน้ ดงัน้ี 

                     (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
จ่ายชาํระ 

30 มิถุนายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 มิถุนายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

   ภายใน 1 ปี 19 21 5 9 
   มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 58 54 - - 
   มากกวา่ 5 ปี 57 71 - - 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 23

15.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือระยะยาว 

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

 ต่อมา เม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม 2554 บริษัทย่อยได้เขา้ทาํบันทึกขอ้ตกลงการวางท่อไอนํ้ ากับ GPSC 
เพิ่มเติม โดย GPSC จะดาํเนินการก่อสร้างชั้นวางท่อยกระดบัและสะพานรับท่อเพื่อวางท่อไอนํ้ าซ่ึงมี
ค่าก่อสร้างจาํนวนเงิน 58 ลา้นบาท และ GPSC จะชดเชยผลกระทบจากการท่ีไม่สามารถส่งมอบไอนํ้ า
ตามสัญญาซ้ือขายไอนํ้ าเป็นจาํนวนเงิน 23 ลา้นบาท ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าชดเชยความล่าชา้ โดย
นาํไปหักจากค่าก่อสร้างดงักล่าว จากนั้นบริษทัยอ่ยจะตอ้งชาํระคืนค่าก่อสร้างและดอกเบ้ียแก่ GPSC 
ทุกเดือนตั้งแต่วนัท่ี 1 ของเดือนท่ี 37 และจะชาํระให้แลว้เสร็จ ภายในระยะเวลา 72 เดือนนับตั้งแต่
วนัท่ีเร่ิมมีการส่งมอบไอนํ้าเชิงพาณิชย ์โดยคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ของธนาคารแห่งหน่ึง 

15.4 การคํา้ประกนั 

 ก) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 มีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษทัฯเหลืออยู่
เป็นจาํนวนเงิน 155 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 205 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนั
ทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือคํ้าประกนัเพื่อ
คํ้าประกนัการจ่ายชาํระเงินให้แก่เจา้หน้ีจาํนวนเงิน 150 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 200 ลา้น
บาท) และเพ่ือคํ้ าประกันการใช้ไฟฟ้าและอ่ืนๆ จาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2557:                 
5 ลา้นบาท) 

 ข)  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือจาก
ธนาคารของบริษทัยอ่ยหลายแห่งในวงเงินรวม 80 ลา้นบาท  

15.5 คดีฟ้องร้องและข้อพพิาททางการค้า 

 ก) เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2538 บริษทัฯได้เขา้ทาํสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบคอนเดนเสทเรสซิดิวกับ
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 และกาํหนดให้บริษทัฯตอ้งวางหนงัสือคํ้าประกนัธนาคาร
จาํนวนหน่ึงเพื่อเป็นหลกัประกนัการจ่ายชาํระค่าซ้ือสินคา้ บริษทัฯจะไดรั้บคืนหลกัประกนั
ดงักล่าวเม่ือคู่สญัญาตกลงเลิกสญัญาหรือ PTT ผดิสญัญา 
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  เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 PTT ไดส่้งจดหมายแจง้ขอยกเลิกสัญญาการซ้ือขายวตัถุดิบคอนเดน
เสทเรสซิดิวกบับริษทัฯ โดยจะขอยกเลิกสัญญาเม่ืออายสุัญญาครบ 15 ปีแรก (Primary period)
ในปี 2555 ทั้งท่ีบริษทัฯไม่ไดป้ระพฤติผิดสัญญา และการเลิกสัญญาเป็นการขดักบัเจตนารมณ์
ของการทาํสัญญา  ทั้งน้ี บริษทัฯและท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯเห็นว่าสัญญาดงักล่าวไม่
สามารถยกเลิกไดเ้น่ืองจากเป็นสญัญาต่างตอบแทนระยะยาว โดยท่ีในสัญญาระบุใหบ้ริษทัฯตอ้ง
เป็นผูล้งทุนก่อสร้างโรงกลัน่ข้ึนมารองรับเพื่อแปรรูปวตัถุดิบคอนเดนเสทเรสซิดิว ซ่ึงเป็นสเปก
วตัถุดิบท่ีรับมาจาก PTT เท่านั้น และสัญญาบงัคบับริษทัฯไม่ให้นาํวตัถุดิบไปขายต่อในสภาพ
เดิมท่ีรับมาอีกดว้ย ดงันั้น ในสัญญาจึงมีการระบุว่าเป็นสัญญาลกัษณะ Evergreen Basis คือ   
ไม่มีกาํหนดเวลาส้ินสุด สัญญาจะมีผลบงัคบัต่อไปโดยอตัโนมติัเม่ือครบกาํหนด 15 ปีแรก 
(Primary period) และในช่วงต่อ ๆ ไป อีกทั้งการยกเลิกสัญญาจะกระทาํไดก้็ต่อเม่ือไดรั้บความ
ยินยอมจากคู่สัญญาทั้ ง 2 ฝ่ายหรือในกรณีท่ีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงทาํผิดสัญญา ซ่ึงบริษทัฯไม่เคย
ดาํเนินการใดๆ ผิดจากขอ้สัญญาท่ีกาํหนดไว ้ บริษทัฯจึงมัน่ใจว่าสัญญาดงักล่าวไม่สามารถ
ยกเลิกได ้ในขณะท่ีทาง PTT เห็นต่างออกไป บริษทัฯไดร่้วมหารือกบั PTT เพื่อหาขอ้สรุปท่ี
ยติุธรรมกบัทั้งสองฝ่ายแต่ไม่สามารถหาขอ้ยติุร่วมกนัได ้ดงันั้น เพื่อรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้นให้
ไดรั้บการรับรองและคุม้ครองตามกฎหมาย บริษทัฯจึงไดใ้ชก้ระบวนการยติุธรรมเป็นผูต้ดัสิน 
ช้ีขาด โดยไดด้าํเนินการยืน่คาํเสนอขอ้พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการในวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2552 และ
เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2553 บริษัทฯได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งเรียกร้องให้ PTT และ PTTGC 
ร่วมกนัปฏิบติัตามสัญญาดงักล่าวต่อไปโดยไม่กาํหนดระยะเวลาส้ินสุด หากการบงัคบัให ้PTT 
และ PTTGC ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวเป็นการพ้นวิสัย ไม่อาจกระทําได้ ไม่ว่าด้วยเหตุ
ประการใด ให้ PTT และ PTTGC ร่วมกนัรับผิดชดใชค่้าสินไหมทดแทนแก่บริษทัฯ เป็นเงิน
รวมทั้ งส้ิน 13,805,648,806.91 บาท ต่อมา บริษทัฯได้ยื่นคาํร้องขอแกไ้ขเพิ่มเติมคาํเสนอขอ้
พิพาทเพื่อขอเพิ่มจาํนวนค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงินรวม 29,368,397,797.76 บาท ซ่ึงคณะ
อนุญาโตตุลาการมีคาํสั่งอนุญาตตามคาํร้องฉบบัดงักล่าวแลว้ ขณะน้ีไดมี้การแต่งตั้งประธาน
อนุญาโตตุลาการสําหรับขอ้พิพาททางการคา้และอยู่ในระหว่างการดาํเนินกระบวนพิจารณา
ของอนุญาโตตุลาการ และศาลแพง่มีคาํสัง่ใหจ้าํหน่ายคดีท่ีฟ้องร้องชัว่คราวเพื่อรอฟังคาํวินิจฉยั
คดีขอ้พิพาททางการคา้ของอนุญาโตตุลาการ ซ่ึงผลของขอ้พิพาทและคดีท่ีฟ้องร้องดงักล่าวนั้น
ยงัไม่สามารถยนืยนัไดแ้ละข้ึนอยูก่บักระบวนการยติุธรรมในอนาคต  

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

ตามท่ีบริษทัฯมีขอ้พิพาทกับ PTT ดงักล่าวขา้งตน้ เป็นเหตุให้บริษทัฯตอ้งใช้สิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายต่ออนุญาโตตุลาการ  (ข้อพิพาทหมายเลขดําท่ี  114/2552) และต่อศาลแพ่ง              
(คดีหมายเลขดาํท่ี 3162/2553) เป็นจาํนวนเงินไม่นอ้ยกว่า 29,000 ลา้นบาท จากกรณีท่ี PTT ไม่
ปฏิบติัตามสัญญาและบริษทัฯไดใ้ชสิ้ทธิทางศาลและเสนอขอ้พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อ
เรียกร้องค่าเสียหายจาก PTT ดังกล่าวขา้งตน้ บริษัทฯจึงใช้สิทธิในการยึดหน่วงค่าวตัถุดิบ  
คอนเดนเสทเรสซิดิวงวดสุดทา้ยจาํนวนเงิน 1,518 ลา้นบาท (สุทธิจากหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออก
โดยธนาคาร) ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของค่าเสียหายท่ีเรียกร้องกบั PTT 

  ในเดือนมิถุนายน 2555 บริษทัฯไดรั้บแจง้จากสํานักขอ้พิพาท สํานักงานศาลยุติธรรมว่า PTT 
ได้ยื่นคาํเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ (ข้อพิพาทหมายเลขดําท่ี 78/2555) 
เรียกร้องให้บริษทัฯชาํระหน้ีเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย รวมเป็นเงิน 1,555 ลา้นบาท ให้แก่ PTT 
ปัจจุบนั บริษทัฯยื่นคาํคดัคา้นต่อสู้คดีและคดีอยู่ระหว่างการตั้งอนุญาโตตุลาการเพ่ือพิจารณา
คดีดงักล่าวต่อไป 

 ข) 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
ยื่นอุทธรณ์คาํพิพากษาศาลแรงงานภาค 2 ต่อศาลฎีกาในเดือนกนัยายน 2556 ต่อมาเม่ือวนัท่ี      
7 พฤษภาคม 2558 ศาลฎีกามีคาํพิพากษากลบัคาํพิพากษาของศาลชั้นตน้ใหย้กฟ้องและคดีไดถึ้ง
ท่ีสุดแลว้ 

 ค) ในเดือนพฤษภาคม 2554 บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต จาํกดั (TPP) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯ
ไดรั้บคาํฟ้องคดีแพ่งว่าผูถื้อหุน้ของบริษทัร่วมรายหน่ึงไดย้ืน่คาํร้องต่อศาลเพื่อเรียกร้องให้เพิก
ถอนการจดทะเบียนลดทุนและเพ่ิมทุนของบริษทัร่วมในระหว่างปี 2546 โดยในเดือนสิงหาคม 
2554 ศาลชั้นตน้ได้มีคาํพิพากษายกฟ้อง และในเดือนกรกฎาคม 2555 ศาลอุทธรณ์ได้มีคาํ
พิพากษายนืตามศาลชั้นตน้ ปัจจุบนัคดีฟ้องร้องอยูภ่ายใตก้ระบวนการพิจารณาคดีของศาลฎีกา 
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  ในเดือนมีนาคม 2557 ผูถื้อหุ้นของ TPP อีกรายหน่ึงได้ยื่นฟ้องกรรมการของ TPP และยื่น      
คาํร้องต่อศาลเพื่อเรียกร้องให้หนังสือยืนยนัการชาํระค่าหุ้นและการเก็บรักษาค่าหุ้นลงวนัท่ี    
30 กรกฎาคม 2546 สาํเนาบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้คร้ังท่ีเพิ่มทุน 30 ลา้นบาทในปี 2546 และบนัทึก
ขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีฉบบัลงวนัท่ี 7 ตุลาคม 2546 เป็นโมฆะ 
และขอให้ศาลมีคาํสั่งเพิกถอนเอกสารดงักล่าวดว้ย โดยในเดือนพฤษภาคม 2558 ศาลชั้นตน้  
ไดมี้คาํพิพากษายกฟ้อง ปัจจุบนัคดีฟ้องร้องอยูภ่ายใตก้ระบวนการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์ 

16. การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 กลุ่มบริษัทฯใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงมาตรฐาน           
การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มี
ตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัฯจะ
ใชว้ิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ในการนาํเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมขา้งตน้มาใช ้กิจการจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตได้
ท่ีเก่ียวขอ้งกับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้ นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงาน     
ทางการเงินฉบบัท่ี 13 เร่ือง มูลค่ายติุธรรม กาํหนดลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมออกเป็นสามระดบัตาม
ประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 - ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 - ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3 -  ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณ
ข้ึน  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 กลุ่มบริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมตามลาํดบัชั้นระดบั 1 
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม   
เงินลงทุนชัว่คราว    
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม 104,597 80,548 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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17. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯขายหุน้ของบริษทั 
เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดัใหแ้ก่บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั จาํนวน 199,996 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนการ
ถือหุ้นร้อยละ 100 ในราคามูลค่าสุทธิตามบญัชีหุ้นละ 133 บาท หรือรวมเป็นจาํนวนเงิน 26,599,468 
บาท ทั้งน้ี บริษทัฯไดข้ายเงินลงทุนดงักล่าวและรับชาํระค่าหุน้ในเดือนสิงหาคม 2558  

18. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม  
2558 

 


