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บริษัท อาร์พซีีจี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาในประเทศ
ไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการจาํหน่ายนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ลงทุนและถือหุ้นในบริษทัอ่ืน เม่ือวนัท่ี     
4 มกราคม 2559 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนยา้ยท่ีอยู่บริษทัฯซ่ึงเป็นสํานักงานใหญ่กบักระทรวงพาณิชย์
จากเลขท่ี  1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้ น  14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร เป็นเลขท่ี 86/2 อาคารเพียวเพลสรามคาํแหง ชั้น 3 ถนนรามคาํแหง แขวงสะพานสูง 
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร สาขาซ่ึงเป็นท่ีตั้งโรงงานตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 7/3 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ 
ตาํบลมาบตาพดุ อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง  

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

 เน่ืองจากบริษทัฯไดรั้บผลกระทบจากการหยดุส่งวตัถุดิบจากผูข้ายวตัถุดิบรายหลกัในเดือนกมุภาพนัธ์ 
2555 บริษทัฯได้เลิกจา้งพนักงานโดยจ่ายค่าชดเชยตามท่ีกฎหมายกาํหนดและปรับลดโครงสร้าง
องคก์รให้เล็กลงเพื่อประหยดัค่าใชจ่้าย นอกจากน้ี บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั (PBC) ไดห้ยุดการ
ผลิตเน่ืองจากยงัไม่ไดรั้บคาํสั่งซ้ือจากลูกคา้และอยูใ่นสภาวะขาดสภาพคล่องในการดาํเนินธุรกิจ และ
บริษทั จตุรทิศขนส่ง จาํกดั (JTC) บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั (SCT) และบริษทัยอ่ยอีก 6 บริษทั
ไดห้ยุดธุรกรรมการให้บริการและการซ้ือขายและ PBC JTC และ SCT ไดเ้ลิกจา้งพนักงานโดยจ่าย
ค่าชดเชยตามท่ีกฎหมายกาํหนดดว้ยเช่นกนั  

เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหเ้ลิกกิจการและชาํระบญัชี
บริษทัย่อยดังน้ี 1) บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกัด 2) บริษทั เพียวอินเตอร์เทรด จาํกัด 3) บริษทั 
ทศทิศ โลจิสติกส์ จาํกดั 4) บริษทั จตุจกัร ออยล ์จาํกดั 5) บริษทั เพียวซิลิกา มายน่ิง จาํกดั 6) บริษทั 
อาร์พีซี แมเนจเมนท์ 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 ออยล์ จาํกดั และ 5) บริษทั เพียวซิลิกา   
มายน่ิง จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชยซ่ึ์งนายทะเบียนไดรั้บจดทะเบียนไวแ้ลว้
เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2556 ไดมี้มติ
อนุมติัใหช้ะลอการเลิกกิจการและชาํระบญัชีของบริษทั อาร์พีซี แมเนจเมนท ์จาํกดัและบริษทั จตุรทิศ
ขนส่ง จาํกดั เพื่อนาํบริษทัดงักล่าวไปใชใ้นการทาํธุรกิจต่อไป  
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ต่อมา เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัยืนยนัให้เลิกกิจการ
และชาํระบญัชีบริษทั จตุรทิศขนส่ง จาํกดั และเม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2557 บริษทั จตุรทิศขนส่ง จาํกดั 
ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชยซ่ึ์งนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนไวแ้ลว้เม่ือวนัท่ี        
29 ธนัวาคม 2557 

ในเดือนกรกฎาคม 2557 บริษัท จตุจกัร ออยล์ จาํกัด และบริษัท เพียวซิลิกา มายน่ิง จาํกัด ได้จด
ทะเบียนเสร็จการชาํระบญัชี โดยบริษทัฯไดรั้บเงินคืนทุนจากบริษทัย่อยดงักล่าวในไตรมาสท่ีสาม
ของปี 2557 

 ในระหว่างปี 2558 บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั บริษทั จตุรทิศขนส่ง จาํกดั บริษทั เพียวอินเตอร์
เทรด จาํกดั และบริษทั ทศทิศ โลจิสติกส์ จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเสร็จการชาํระบญัชี โดยบริษทัฯไดรั้บ
เงินคืนทุนจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวในระหวา่งปี 2558 

1.2 ข้อสมมติฐานทางการบัญชี 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 37.5 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
ของกลุ่มบริษทัฯ จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ลดลงเน่ืองจากแผนงานของฝ่ายบริหาร อย่างไรก็ตาม    
กลุ่มบริษทัฯยงัคงมีขาดทุนจากการดาํเนินงาน และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษทัฯมีหน้ีสิน
หมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนเป็นจาํนวนเงิน 1,518 ลา้นบาท (2557: 1,184 ลา้นบาท) ซ่ึง
หน้ีสินหมุนเวียนดงักล่าวไดร้วมหน้ีสินท่ียงัเป็นขอ้พิพาททางการคา้และคดีฟ้องร้องกบัผูข้ายวตัถุดิบ
รายหลักของบริษัทฯตามท่ีกล่าวข้างต้น  ปัจจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมี
สาระสําคญับางประการท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยท่ีมีนัยสําคญัเก่ียวกับความสามารถในการ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัฯหากบริษทัฯแพค้ดีความดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม ณ ปัจจุบนัผลของ
ขอ้พิพาททางการคา้และคดีฟ้องร้องดงักล่าวยงัไม่สามารถระบุไดแ้ละข้ึนอยูก่บักระบวนการยติุธรรม
ในอนาคต 

ถึงแมว้่าปัจจยัดงักล่าวจะทาํให้เกิดขอ้สงสัยเก่ียวกบัความสามารถในการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่ม
บริษทัฯ แต่ฝ่ายบริหารของบริษทัฯมีแผนการปรับปรุงการดาํเนินงานโดยการปรับโครงสร้างกิจการ
ของบริษทัฯเพื่อท่ีจะดาํเนินธุรกิจทางดา้นลงทุนและถือหุน้ในบริษทัอ่ืนเป็นหลกั (Holding company) 
ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือวา่จะแกปั้ญหาได ้แผนการลงทุนของบริษทัฯสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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 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 ในราคาหุ้นละ 
3.05 บาทหรือรวมเป็นจาํนวนเงิน 413 ลา้นบาท โดยใชแ้หล่งเงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียนของ
บริษัทฯและเงินกู้ยืม ทั้ งน้ี บริษัทฯได้ซ้ือหุ้นเพิ่มดังกล่าวแลว้ในเดือนมีนาคม 2558 ทาํให้
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯใน SAMCO เพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 25.25 เป็นร้อยละ 48.25 
SAMCO ดาํเนินธุรกิจหลกัในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 

นอกจากน้ี บริษทัฯอยูร่ะหวา่งการแสวงหาผูร่้วมทุนและแนวทางในการดาํเนินธุรกิจอ่ืนๆ จากเหตุผล
ดงักล่าว งบการเงินน้ีจึงยงัคงจดัทาํข้ึนภายใตข้อ้สมมติฐานการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของกิจการ 

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) งบการเงินรวมน้ีได้จัดทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท อาร์พีซีจี จาํกัด (มหาชน) (ซ่ึง
ต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทัฯ”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึน อตัราร้อยละ 
บริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน้ 

   2558 2557 

   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั* ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์นํ้ามนัไบโอ    
       ดีเซล (B100) และกลีเซอรีนดิบ ไทย 100 100 
บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดัและบริษทัยอ่ย จาํหน่ายนํ้ามนัเช้ือเพลิงและแก๊ส ไทย 100 100 
บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั จดทะเบียนเสร็จการชาํระบญัชี ไทย - 100 
บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั จาํหน่ายอุปกรณ์เคร่ืองมือของสถานีบริการ    
       นํ้ามนั และใหบ้ริการซ่อมบาํรุง ไทย - 100 
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  จดัตั้งข้ึน อตัราร้อยละ 
บริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน้ 

   2558 2557 

   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั จตุรทิศขนส่ง จาํกดั จดทะเบียนเสร็จการชาํระบญัชี ไทย - 100 
บริษทั เพียวอินเตอร์เทรด จาํกดั จดทะเบียนเสร็จการชาํระบญัชี ไทย - 100 
บริษทั อาร์พีซี แมเนจเมนท ์จาํกดั* จาํหน่ายนํ้ามนัเช้ือเพลิง ไทย 100 100 
บริษทั ทศทิศ โลจิสติกส์ จาํกดั  จดทะเบียนเสร็จการชาํระบญัชี ไทย - 100 
RPC Global Co., Ltd. จาํหน่ายนํ้ามนัเช้ือเพลิงและผลิตภณัฑ ์    
    ปิโตรเคมีและการลงทุนต่างๆ ฮ่องกง 100 100 

  * ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ไดห้ยดุดาํเนินธุรกิจแลว้ 

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสัง่การ
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี
อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

 ง) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัเช่นเดียวกันกับของ
บริษทัฯ 

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

ฉ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออก
จากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 

 ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไร
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมี
รายละเอียดดงัน้ี 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

กลุ่มบริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบบัใหม่
ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี      
1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือ
จดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วน
ใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้
มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี ไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ี
กล่าวขา้งตน้บางฉบบัมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีกาํหนดให้กิจการตอ้งรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิม
อนุญาตใหกิ้จการเลือกรับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
หรือทยอยรับรู้ในกาํไรขาดทุนกไ็ด ้  

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินน้ี เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯรับรู้รายการ
กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืนอยูแ่ต่เดิมแลว้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่10 เร่ือง งบการเงินรวม  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 กาํหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม 
โดยใชแ้ทนเน้ือหาเก่ียวกบัการบญัชีสาํหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมกาํหนดอยูใ่นมาตรฐานการบญัชี
ฉบับท่ี 27 เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับน้ีเปล่ียนแปลง
หลกัการเก่ียวกบัการพิจารณาว่าผูล้งทุนมีอาํนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐาน
ฉบบัน้ีผูล้งทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนได ้หากตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สีย
ในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และตนสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผล
กระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ถึงแมว้่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการ           
ออกเสียงโดยรวมน้อยกว่าก่ึงหน่ึงก็ตาม การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัน้ีส่งผลให้ฝ่ายบริหารตอ้งใช้
ดุลยพินิจอยา่งมากในการทบทวนว่ากลุ่มบริษทัฯมีอาํนาจควบคุมในกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือไม่
และจะตอ้งนาํบริษทัใดในกลุ่มกิจการมาจดัทาํงบการเงินรวมบา้ง 
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การเปล่ียนแปลงหลกัการน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัฯ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการ
อ่ืน  

มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัยอ่ย    
การร่วมการงาน บริษัทร่วม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับน้ีจึงไม่มี
ผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัฯ  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั
การวดัมูลค่ายติุธรรม กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตาม
ขอ้กาํหนดของมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลกัการของ
มาตรฐานฉบบัน้ีและใชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใชม้าตรฐานน้ี  

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัฯ 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคบัในอนาคต 

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบบัใหม่  รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมี                     
ผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหา               
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี
ดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั  

4.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัฯไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยสําคญัของ
ความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดย
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 
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รายได้ค่าบริการก่อสร้าง 

 รายได้ค่าบริการก่อสร้างรับ รู้เม่ือได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้ นความสําเร็จของงาน                 
ขั้นความสําเร็จของงานก่อสร้างคาํนวณโดยการเปรียบเทียบตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจนถึงวนั     
ส้ินงวดกบัตน้ทุนงานก่อสร้างทั้งหมดท่ีคาดว่าจะใชใ้นการก่อสร้างตามสัญญาโดยจะตั้งสํารองเผื่อ             
ผลขาดทุนสาํหรับโครงการก่อสร้างทั้งจาํนวนเม่ือทราบแน่ชดัว่าโครงการก่อสร้างนั้นจะประสบผล
ขาดทุน 

รายได้ค่าเช่าและบริการ 

 รายไดค่้าเช่าและบริการรับรู้ตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

 รายได้ค่าบริหารจัดการ 

 รายไดค่้าบริหารจดัการรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงท่ีระบุในสัญญา                 
ท่ีเก่ียวขอ้ง  

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมี
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี
ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทัฯบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
สาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี  

4.4 สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 



 8

4.5 เงินลงทุน 

 ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในงบกาํไรขาดทุน 

 ข) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 ค) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี
ราคาทุน  

 มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

 กลุ่มบริษทัฯใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

 เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 
จะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 

4.6 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม่หัก        
ค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 กลุ่มบริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของท่ีดิน อาคารโรงงาน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงานในราคาทุน 
ณ วนัท่ีไดสิ้นทรัพยม์า หลงัจากนั้นกลุ่มบริษทัฯจดัให้มีการประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ
และบนัทึกสินทรัพยด์งักล่าวในราคาท่ีตีใหม่ ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัฯจดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์
ดังกล่าวเป็นคร้ังคราวเพื่อมิให้ราคาตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่า
ยติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 

 กลุ่มบริษทัฯบนัทึกส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี  

- กลุ่มบริษทัฯบนัทึกราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการตีราคาใหม่ในกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรู้จํานวนสะสมในบัญชี  “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”               
ในองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคา
ลดลงและกลุ่มบริษทัฯไดรั้บรู้ราคาท่ีลดลงในงบกาํไรขาดทุนแลว้ ส่วนท่ีเพิ่มจากการตีราคา
ใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรายไดไ้ม่เกินจาํนวนท่ีเคยลดลงซ่ึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้ 

- กลุ่มบริษทัฯรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจากการตีราคาใหม่ในงบกาํไรขาดทุน 
อย่างไรก็ตาม  หากสินทรัพย์นั้ นเคยมีการตีราคาเพ่ิมข้ึนและยงัมียอดคงค้างของบัญชี 
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ อยู่ในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนท่ี
ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในจาํนวนท่ีไม่เกินยอด
คงเหลือของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์  



 9

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนหรือราคาท่ีตีใหม่โดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุาร
ใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

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

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 

 กลุ่มบริษทัฯตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชีเม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะ
ไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือ
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์(ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพย์
กบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น) จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัฯตดัรายการสินทรัพย์
นั้นออกจากบญัชี 

4.7 ต้นทุนการกู้ยืม 

 ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานาน
ในการแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพย์
นั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนการกูย้มือ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ี
เกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจําหน่าย 

 กลุ่มบริษทัฯบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการ
เร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า
สะสม  (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 กลุ่มบริษทัฯตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัอยา่งมีระบบตลอดอายกุาร
ใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้
บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดั
จาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
งบกาํไรขาดทุน 

 ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์มีอายกุารใหป้ระโยชน์ 5 และ 10 ปี 
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4.9    รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ 
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั
บริษทัฯ 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ได้
โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่
มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว 
ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่า
การเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 สญัญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ได้
โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

4.11 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกลุเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกลุเงิน
ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการคาํนวณผลการ
ดาํเนินงาน 
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4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทฯจะทาํการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์หรือสินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตนของบริษัทฯหากมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า         
กลุ่มบริษทัฯรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่า
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนใน
การขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่า
จากการใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทัฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บจาก
สินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมิน
ความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของ
สินทรัพย์ท่ีกําลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯใช้
แบบจาํลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจาํนวนเงินท่ีกิจการ
สามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบั
ผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระใน
ลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

กลุ่มบริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน ยกเวน้ในกรณีท่ี ท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ซ่ึงใชว้ิธีการตีราคาใหม่และไดบ้นัทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไวใ้นส่วนของผูถื้อ
หุ้น ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีเคย
บนัทึกไว ้

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิด
รายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ี
พนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพได้แยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษัทฯ เงินท่ีกลุ่มบริษัทฯจ่ายสมทบกองทุนสํารอง      
เล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
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โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

 กลุ่มบริษทัฯมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

 กลุ่มบริษทัฯคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใชว้ิธีคิดลด
แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู ้เช่ียวชาญอิสระได้ทําการ
ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นคร้ังแรกในปี 
2554 กลุ่มบริษทัฯเลือกรับรู้หน้ีสินในช่วงการเปล่ียนแปลงท่ีมากกว่าหน้ีสินท่ีรับรู้ ณ วนัเดียวกนัตาม
นโยบายการบญัชีเดิมโดยใชว้ิธีปรับยอ้นหลงัเสมือนว่าไดบ้นัทึกค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานตาม
มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมาโดยตลอด 

4.14 ประมาณการหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ใน
อดีตได้เกิดข้ึนแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้น
ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

4.15 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

กลุ่มบริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ 
โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

กลุ่มบริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง
นั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  



 13

กลุ่มบริษทัฯรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ 
แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใชห้ักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชน้ั้น 

กลุ่มบริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลา
รายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัฯ
จะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้
ประโยชน์ 

กลุ่มบริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.16  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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4.17 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพือ่
โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผู ้
ร่วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัฯใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดั
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดใหต้อ้ง
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมี
ลกัษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษทัฯจะ
ประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายาม
ใชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบ
การเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใช้ขอ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่างเดียวกันในตลาดท่ีมีสภาพ
คล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรง
หรือทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการ
ประมาณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัฯจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่าง
ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมี
การวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ               
งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้ การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหาร
ไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัฯไดโ้อน
หรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
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ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 
อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุน 

 ในการพิจารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากเงินลงทุนนั้ น 
รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถื่อไว้เผ่ือขาย 

 การประมาณรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้
เพื่อขาย ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการ
ขายสินทรัพย ์โดยคาํนึงถึงมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินทรัพย ์วิธีการขาย สภาพของสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายรวมถึงความตอ้งการในตลาดของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย 
เป็นตน้ 

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 กลุ่มบริษทัฯแสดงมูลค่าของท่ีดิน อาคารโรงงาน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงานดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ซ่ึง
ราคาท่ีตีใหม่น้ีไดป้ระเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสาํหรับสินทรัพย์
ประเภทท่ีดินและวิธีมูลค่าตน้ทุนทดแทนสุทธิสาํหรับสินทรัพยป์ระเภทอาคารโรงงาน เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์โรงงาน  ซ่ึงการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการ                 
บางประการตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 

  นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้ น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกับการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและ
ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้ น ในการน้ีฝ่ายบริหาร
จาํเป็นตอ้งประมาณการว่ากลุ่มบริษทัฯควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็น
จาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึน
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะและอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

คดีฟ้องร้อง 

 กลุ่มบริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจ
ในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึก
ประมาณการหน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
เงินสด 10,823 13,751 90 452 
เงินฝากธนาคาร 33,650 117,973 8,740 106,296 
รวม 44,473 131,724 8,830 106,748 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.262 
ถึง 1.065 ต่อปี (2557: ร้อยละ 0.375 ถึง 2.65 ต่อปี) 
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7. เงินลงทุนช่ัวคราว 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 2558 2557 
 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

เงนิฝากประจําธนาคาร     
 ถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในหกเดือน 15,000 15,000 3,000 3,000 
รวมเงินฝากประจาํธนาคาร 15,000 15,000 3,000 3,000 

หน่วยลงทุนในกองทุนรวม     
 ราคาทุน 117,055 118,179 191,092 191,738 
 บวก: ค่าเผือ่การปรับมูลค่า 1,124 - 646 - 
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมสุทธิ 118,179 118,179 191,738 191,738 
รวมเงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ 133,179 133,179 194,738 194,738 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 
 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

เงนิฝากประจําธนาคาร     
 ถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในหกเดือน 10,000 10,000 - - 
รวมเงินฝากประจาํธนาคาร 10,000 10,000 - - 

หน่วยลงทุนในกองทุนรวม     
 ราคาทุน 95,000 95,926 161,331 162,082 
 บวก: ค่าเผือ่การปรับมูลค่า 926 - 751 - 
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมสุทธิ 95,926 95,926 162,082 162,082 
รวมเงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ 105,926 105,926 162,082 162,082 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 2.60 ถึง 3.20 ต่อปี (2557: 
ร้อยละ 1.35 ต่อปี) 
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8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 89 64 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 89 64 - - 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 29,330 36,937 - - 
   3 - 6 เดือน 9 490 - - 
   6 - 12 เดือน 5 3,178 - - 
   มากกวา่ 12 เดือน 10,836 8,947 - 617 

รวม 40,180 49,552 - 617 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (9,812) (9,819) - (617) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 30,368 39,733 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 30,457 39,797 - - 

ลูกหนีอ่ื้น     
เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 642 4,338 2,644 8,487 
รายไดค้า้งรับ 7,870 6,812 743 1,804 
อ่ืนๆ 6,671 7,638 9 95 

รวม 15,183 18,788 3,396 10,386 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (4,942) (4,519) - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 10,241 14,269 3,396 10,386 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 40,698 54,066 3,396 10,386 
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9. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั (PTEC) บริษทัยอ่ย 
บริษทั อาร์พีซี แมเนจเมนท ์จาํกดั  บริษทัยอ่ย 
RPC Global Co., Ltd.  บริษทัยอ่ย 
บริษทั ซุปเปอร์เพียวแก๊ส จาํกดั บริษทัยอ่ยของ PTEC 
บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์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 เคพี เอน็เนอร์ย ีกรุ๊ป จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั  

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย     
   (ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
 เงินปันผลรับ - - - 1,349 
 รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 4,305 4,837 
 ดอกเบ้ียรับ - - 3,660 5,510 
 รายไดอ่ื้น - การใหบ้ริการอ่ืน - - 2,654 2,223 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 18 5 
รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม     
 ขายสินคา้ 638 861 - - 
 เงินปันผลรับ 22,328 10,419 22,328 10,419 
 รายไดค้่าบริหารจดัการ 3,600 3,600 3,600 3,600 
 ดอกเบ้ียรับ 114 509 114 509 
 ค่าเช่าท่ีดิน 836 753 - - 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน 618 30 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
 รายไดค้่าบริหารจดัการ 250 200 250 200 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน 247 865 247 264 

 นโยบายการกาํหนดราคาสําหรับรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
ขายสินคา้ ราคาขายอิงตามราคาตลาด 
เงินปันผลรับ ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดค่้าบริหารจดัการ ตามสญัญาและตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 
ดอกเบ้ียรับ ร้อยละ 3.50 - 5.00 ต่อปี  
รายไดอ่ื้น ราคาตามสญัญา 
 ค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนัอตัราร้อยละ 1 ต่อปี 
ค่าเช่าท่ีดิน ราคาตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาตามสญัญา 

สัญญาสําคญักบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

สัญญารับจ้างบริหารและจัดการ 

ในเดือนมกราคม 2558 บริษทัฯไดท้าํสัญญารับจา้งบริหารและจดัการกบับริษทัย่อยสองแห่ง โดย
บริษทัฯจะใหบ้ริการใหค้าํปรึกษาในดา้นบริหารบุคคล ดา้นธุรการ ดา้นสารสนเทศ ดา้นกฎหมายและ
ประสานงานราชการ อัตราค่าบริการเป็นไปตามท่ีกําหนดในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีกําหนด
ระยะเวลา 1 ปี ส้ินสุดเดือนธนัวาคม 2558 

สัญญาว่าจ้างบริษทัทีป่รึกษา 

ในปี 2558 บริษทัฯได้ทาํสัญญารับจา้งเป็นบริษทัท่ีปรึกษากับบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันสองแห่ง โดย
บริษทัฯจะให้บริการให้คาํปรึกษาในดา้นบริหาร ดา้นพฒันาธุรกิจ ดา้นบญัชีและการเงิน และดา้น
สารสนเทศ เป็นต้น อัตราค่าบริการเป็นไปตามท่ีกําหนดในสัญญา สัญญาดังกล่าวส้ินสุดเดือน
ธนัวาคม 2558 
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สัญญาคํา้ประกนั 

บริษทัฯไดท้าํสัญญาคํ้าประกนักบับริษทัย่อยสองแห่งเพื่อคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจากธนาคารของ
บริษทัยอ่ยในวงเงินรวม 80 ลา้นบาท (2557: 80 ลา้นบาท) การคํ้าประกนัน้ีมีผลผกูพนัต่อบริษทัฯนาน
เท่าท่ีภาระหน้ีสินท่ียงัไม่ได้ชําระโดยบริษัทย่อยดังกล่าว โดยบริษัทฯคิดค่าธรรมเนียมในการ                
คํ้าประกนัในอตัราร้อยละ 1 ต่อปี  

ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการที่เกีย่วข้องกัน 

(หมายเหตุ 8) 
ลกูหน้ีการค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
 บริษทัร่วม 89 64 - - 
รวมลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 89 64 - - 

ลกูหน้ีอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
 บริษทัยอ่ย - - 2,002 4,149 
 บริษทัร่วม 642 4,049 642 4,049 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) - 289 - 289 
รวมลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 642 4,338 2,644 8,487 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
   บริษทัยอ่ย - - 399,188 449,188 
   บริษทัร่วม - 8,000 - 8,000 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 8,000 399,188 457,188 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - (319,188) (200,000) 
รวมเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 
สุทธิ - 8,000 80,000 257,188 

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 (หมายเหตุ 22) 
   บริษทัร่วม 51 51 - - 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 23 - 23 - 
รวมเจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 74 51 23 - 
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เงินให้กู้ยืมแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท)  
 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ   ยอดคงเหลือ ณ 
 วนัท่ี 31 ธนัวาคม เพิ่มข้ึน ลดลง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2557 ระหวา่งปี ระหวา่งปี 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 31 ธนัวาคม 
 2557 ระหวา่งปี ระหวา่งปี 2558 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน     
บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั 319,188 - - 319,188 
บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั 130,000 1,085,000 (1,135,000) 80,000 
บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 8,000 3,000 (11,000) - 

รวม 457,188 1,088,000 (1,146,000) 399,188 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (200,000) (119,188) - (319,188) 

สุทธิ 257,188 968,812 (1,146,000) 80,000 

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

สุทธิ - - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อยเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีไม่มีหลกัประกนั
อาย ุ6 - 10 เดือน จาํนวนเงินรวม 399 ลา้นบาท (2557: 449 ลา้นบาท) โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.50  
ต่อปี (2557: ร้อยละ 3.50 ต่อปี) 

ในเดือนพฤษภาคม 2558 บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั ไดจ้ดจาํนองท่ีดิน อาคารและถงันํ้ ามนั ซ่ึงมี
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 รวมจาํนวนเงิน 116 ลา้นบาท เพื่อค ํ้าประกนัเงินกูย้ืม
ระยะสั้นท่ีไดรั้บจากบริษทัฯ 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับเงินใหกู้ย้มืบริษทั เพียวไบโอดีเซล 
จาํกดัทั้งจาํนวน (2557: 200 ลา้นบาท) เน่ืองจากบริษทัฯคาดว่าสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยจะไม่เพียงพอ
ต่อการชาํระหน้ีและเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 บริษทัฯไดห้ยุดรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากเงินให้กูย้ืมแก่
บริษทัยอ่ยดงักล่าว  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (PSDC) 
เป็นเงินใหกู้ย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัอาย ุ12 เดือน จาํนวนเงินรวม 8 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
3.50 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียทั้ งหมดภายในเดือนพฤษภาคม 2558 และใน
ระหวา่งปี 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 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯจึงไดจ้ดัประเภทรายการ
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นดงักล่าวใหม่เป็นเงินใหกู้ย้มืระยะยาว บริษทัฯไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับ
เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวทั้งจาํนวนเน่ืองจากบริษทัฯคาดวา่สินทรัพยข์อง KPEG จะไม่เพียงพอต่อการชาํระ
หน้ีและเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2558 บริษทัฯไดห้ยดุรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัดงักล่าว 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน   
ท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 13,010 21,686 8,039 16,471 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 786 734 649 608 
รวม 13,796 22,420 8,688 17,079 

10.     สินค้าคงเหลือ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็น  
 ราคาทุน มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

สินคา้สาํเร็จรูป   55,128 64,485 (9,961) (8,149) 45,167 56,336 
วสัดุส้ินเปลือง 2,776 2,776 - - 2,776 2,776 

รวม 57,904 67,261 (9,961) (8,149) 47,943 59,112 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็น  
 ราคาทุน มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

สินคา้สาํเร็จรูป   7,055 7,059 (7,055) (7,055) - 4 
วสัดุส้ินเปลือง 2,776 2,776 - - 2,776 2,776 

รวม 9,831 9,835 (7,055) (7,055) 2,776 2,780 

ในระหว่างปี 2558 กลุ่มบริษทัฯบนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บเป็นจาํนวนเงิน 1.91 ลา้นบาท (2557: 0.12 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 2557: ไม่มี) โดยแสดง
เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย และมีการกลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเป็นจาํนวนเงิน 0.10 
ลา้นบาท (2557: 0.04 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 2557: ไม่มี) โดยนําไปหักจากมูลค่าของสินคา้
คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

11. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

เม่ือวันท่ี  14 มกราคม  2549 บริษัทฯได้ทําสัญญา Petroleum Product Business Joint Venture กับ 
T.C.S. Oil Co., Ltd. (TCS) เพื่อร่วมลงทุนในธุรกิจนํ้ ามนัในประเทศกมัพูชา ซ่ึงสัญญามีผลบงัคบัเป็น
ระยะเวลา 15 ปีส้ินสุดในปี 2563 โดยบริษทัฯมีภาระในการจดัหานํ้ ามนัและให้เงินกูย้ืมแก่ TCS เป็น
เงินบาทจาํนวน 35 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีร้อยละ 5 ต่อปี โดยชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน 
และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา หลงัจากท่ีบริษทัฯไดรั้บชาํระเงินใหกู้ย้มื
ดงักล่าวเต็มจาํนวนแลว้ บริษทัฯจะไดรั้บส่วนแบ่งกาํไรจากผลการดาํเนินงานของ TCS ตามท่ีระบุ    
ในสัญญา บริษทัฯหยุดรับรู้รายไดด้อกเบ้ียสําหรับเงินให้กูย้ืมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2553 และวนัท่ี  
31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯได้ตัดจาํหน่ายเงินให้กู ้ยืมดังกล่าว เน่ืองจาก TCS ไม่สามารถเร่ิมเปิด
ดาํเนินการตามแผนเดิมได ้และบริษทัฯคาดวา่สินทรัพยข์องบริษทัดงักล่าวไม่เพียงพอต่อการชาํระหน้ี 

12. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 5,395 5,693 4,464 4,564 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (4,464) - (4,464) - 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

- สุทธิ 931 5,693 - 4,564 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (931) (548) - - 
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี - 5,145 - 4,564 
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13. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
                           (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
เงินมดัจาํค่าซ้ือสินคา้ 40,000 40,000 - - 
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน 4,068 3,395 4,068 3,395 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 12,610 12,620 819 1,766 
อ่ืน ๆ 5,720 3,264 2,044 24 

รวม 62,398 59,279 6,931 5,185 

14. เงินฝากธนาคารทีมี่ภาระคํา้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากประจาํซ่ึงกลุ่มบริษทัฯไดน้าํไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจากธนาคารและเป็น
หลกัประกนัต่อศาลในคดีฟ้องร้อง 

15. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

15.1 รายละเอยีดของบริษัทร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวธีิราคาทุน 

   2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
   ร้อยละ ร้อยละ       

บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต  ใหเ้ช่าคลงันํ้ามนัและ        
 จาํกดั    กิจการท่าเรือ ไทย 30.00 30.00 900,112 900,112 887,897 880,886 900,112 900,112 
บริษทั เพียวสัมมากร  ใหเ้ช่าและบริการ        
 ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั  อสังหาริมทรัพย ์ ไทย 44.13 44.13 129,181 129,181 127,395 125,523 129,181 129,181 
บริษทั สัมมากร จาํกดั  การพฒันา          
 (มหาชน)    อสังหาริมทรัพย ์ ไทย 48.25 25.25 785,802 371,592 1,144,571 407,394 785,802 371,592 
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม       2,159,863 1,413,803 1,815,095 1,400,885 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า       (139,000) - (151,000) - 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ      2,020,863 1,413,803 1,664,095 1,400,885 

บริษัท สัมมากร จํากดั (มหาชน) 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2558 มีมติอนุมติัให้บริษทัฯซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) (SAMCO) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯเพิ่มจาํนวน 135,564,380 หุ้น
จากผูถื้อหุน้เดิม คิดเป็นสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 23.00 ในราคาหุน้ละ 3.05 บาทหรือรวมเป็นจาํนวน
เงิน 413 ลา้นบาท โดยใชแ้หล่งเงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัฯและเงินกูย้มื ทั้งน้ี บริษทัฯได้
ซ้ือหุ้นเพิ่มดังกล่าวแล้วในเดือนมีนาคม 2558 ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯใน SAMCO 
เพิ่ ม ข้ึนจาก เดิม ร้อยละ  25.25 เป็น ร้อยละ  48.25 SAMCO ดําเนิน ธุรกิจหลักในการพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย ์  
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รายละเอียดของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บและค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 

                 (หน่วย: พนับาท) 
สินทรัพย์   
ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย ์  424,103 
ท่ีดินรอการพฒันา  332,604 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  272,735 
สินทรัพยอ่ื์น  61,009 
รวมสินทรัพย ์  1,090,451 

หนีสิ้น   
เงินกูย้มืระยะยาว  188,268 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  40,631 
หน้ีสินอ่ืน  159,425 
รวมหน้ีสิน  388,324 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ  702,127 
ค่าความนิยมติดลบ  (287,917) 
ส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือ (เงินสดจ่าย)  414,210 

 บริษทัฯไดบ้นัทึกส่วนต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุไดท่ี้สูงกว่า
ตน้ทุนของเงินลงทุน (ค่าความนิยมติดลบ) จาํนวนเงิน 288 ลา้นบาทเป็นส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน
ในงบกาํไรขาดทุน 

บริษัท ไทยพบัลคิพอร์ต จํากดั 

ในระหวา่งปี 2540 จงัหวดัชลบุรี (โจทก)์ ไดฟ้้องร้องบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัและบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั
จาํนวน 8 ราย (จาํเลย) ในขอ้หาละเมิด บุกรุกท่ีดินของรัฐ ระเบิดหิน ทาํลายธรรมชาติและเรียกร้อง
ค่าเสียหายจาํนวนหน่ึง โดยบริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต จาํกดั (TPP) มิไดเ้ป็นคู่ความในคดีแต่อย่างใด  
ในระหวา่งปี 2548 ศาลจงัหวดัชลบุรีไดมี้คาํพิพากษาคดีใหจ้าํเลยร่วมกนัชดใชค่้าเสียหายและเพกิถอน
โฉนดท่ีดินท่ีจาํเลยถือครองอยูแ่ละรวมถึงโฉนดท่ีดินแปลงท่ี TPP เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิและใชเ้ป็น
ท่ีตั้งส่ิงปลูกสร้างต่างๆในโครงการท่าเรือและคลงันํ้ ามนั ต่อมา ในเดือนกรกฎาคม 2553 ศาลอุทธรณ์
ได้มีค ําพิพากษาแก้เป็นว่าไม่ เพิกถอนโฉนดท่ีดินของจําเลยรวมถึงของ TPP เน่ืองจากเป็น               
การพิพากษาเกินกว่าคาํฟ้อง อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบนั คดีฟ้องร้องดงักล่าวอยู่ภายใตก้ระบวนการ
พิจารณาคดีของศาลฎีกา โดยผลของข้อพิพาทดังกล่าวย ังไม่สามารถระบุได้และข้ึนอยู่กับ
กระบวนการยติุธรรมในอนาคต 
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ทั้งน้ี บริษทัฯและท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯเห็นวา่ TPP จะไม่ไดรั้บความเสียหายจากคดีเน่ืองจาก 
TPP ไม่ไดเ้ป็นคู่ความในคดีดงักล่าว คาํพิพากษาของศาลจงัหวดัชลบุรีย่อมไม่ผูกพนั นอกจากนั้น     
คาํพิพากษาของศาลชั้นตน้ท่ีให้เพิกถอนโฉนดท่ีดินถือเป็นการพิพากษาเกินกว่าคาํฟ้องของโจทก์ท่ี
ฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากจาํเลยเท่านั้น 

ในระหว่างปี 2541 TPP ไดย้ื่นเร่ืองเพื่อขอสัมปทานประกอบกิจการในท่ีดินของรัฐซ่ึงคัน่อยูร่ะหว่าง
แนวเขตโฉนดท่ีดินของ TPP กับชายฝ่ังทะเล ซ่ึงเป็นบริเวณหน้าท่าของ TPP รวมจาํนวน 103 ไร่            
โดยในปี 2550 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติอนุมติัให้สัมปทานท่ีดินดงักล่าวแก่ TPP เป็นระยะเวลา 50 ปี   
อยา่งไรก็ตาม ณ ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการพิจารณาทาํสญัญาสมัปทานและออกประทานบตัรใหแ้ก่ TPP 
โดยคณะทาํงานมีมติใหร้อผลของคาํพิพากษาคดีท่ีดินดงักล่าวขา้งตน้ก่อน 

15.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและ
รับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)  
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม    

ในระหวา่งปี 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมในระหวา่งปี 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ 
รับระหวา่งปี 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต จาํกดั 7,011 (19,226) - - - - 
บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์
จาํกดั 1,872 2,631 - - - - 

บริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) 345,295 25,854 - - 22,328 10,419 
บริษทั เคพี เอน็เนอร์ย ีกรุ๊ป จาํกดั - (2,124) - - - - 

รวม 354,178 7,135 - - 22,328 10,419 

 ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทั สัมมากร จาํกัด (มหาชน) สําหรับปี 2558 จาํนวนเงิน 345    
ลา้นบาท ไดร้วมส่วนต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุไดแ้ละตน้ทุน
ของเงินลงทุนจาํนวนเงิน 288 ลา้นบาท 

15.3 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนฯ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็น
บริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีจาํนวนเงิน 1,018 ลา้นบาท   
(2557: 429 ลา้นบาท) 
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15.4 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมทีมี่สาระสําคญั 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต 

จาํกดั 
บริษทั เพียวสมัมากร       
ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

บริษทั สมัมากร จาํกดั 
(มหาชน) 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 151 42 16 16 1,476 1,339 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,563 1,650 467 501 2,272 1,485 

หน้ีสินหมุนเวยีน (35) (15) (90) (77) (915) (577) 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (120) (139) (193) (243) (459) (635) 

สินทรัพย์ - สุทธิ 1,559 1,538 200 197 2,374 1,612 
สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 30.00 30.00 44.13 44.13 48.25 25.25 

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของ
กจิการในสินทรัพย์ - สุทธิ 468 461 88 87 1,145 407 

ค่าความนิยม 420 420 39 39 - - 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสีย
ของกจิการในบริษัทร่วม 888 881 127 126 1,145 407 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (139) - - - - - 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสีย
ของกจิการในบริษัทร่วม - สุทธิ 749 881 127 126 1,145 407 

สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
หน่วย: ลา้นบาท 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต 
จาํกดั 

บริษทั เพียวสมัมากร      
ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

บริษทั สมัมากร จาํกดั 
(มหาชน) 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

รายได ้ 236 73 153 156 1,509 1,150 

กาํไร (ขาดทุน)  25 (64) 4 6 122 102 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - - - - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 25 (64) 4 6 122 102 
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16. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 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 - 100 - 21,481 
บริษทั จตุรทิศขนส่ง จาํกดั  - 30,000 - 100 - 30,402 
บริษทั เพียวอินเตอร์เทรด จาํกดั  - 50 - 100 - 204 
บริษทั อาร์พีซี แมเนจเมนท ์จาํกดั * 500 500 100 100 956 956 
บริษทั ทศทิศ โลจิสติกส์ จาํกดั  - 50 - 100 - 129 
RPC Global Co., Ltd. 41 41 100 100 124 124 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     421,079 474,295 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า     (350) (30,981) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ     420,729 443,314 

* ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ไดห้ยดุดาํเนินธุรกิจแลว้ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2556 ไดมี้มติอนุมติัใหเ้ลิกกิจการและชาํระบญัชี
บริษทัย่อยดังน้ี 1) บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกัด 2) บริษทั เพียวอินเตอร์เทรด จาํกัด 3) บริษทั 
ทศทิศ โลจิสติกส์ จาํกดั 4) บริษทั จตุจกัร ออยล ์จาํกดั 5) บริษทั เพียวซิลิกา มายน่ิง จาํกดั 6) บริษทั    
อาร์พีซี แมเนจเมนท์ 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 ออยล์ จาํกดั และ 5) บริษทั เพียวซิลิกา   
มายน่ิง จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชย ์ซ่ึงนายทะเบียนไดรั้บจดทะเบียนไวแ้ลว้
เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2556 ไดมี้มติ
อนุมัติให้ชะลอการเลิกกิจการและชําระบัญชีของบริษัท อาร์พีซี แมเนจเมนท์ จาํกัดและบริษัท               
จตุรทิศขนส่ง จาํกดั เพื่อนาํบริษทัดงักล่าวไปใชใ้นการทาํธุรกิจต่อไป ต่อมา เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2557 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัยนืยนัใหเ้ลิกกิจการและชาํระบญัชีบริษทั จตุรทิศขนส่ง 
จาํกัด และเม่ือวนัท่ี 29 ธันวาคม 2557 บริษัท จตุรทิศขนส่ง จาํกัด ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับ
กระทรวงพาณิชยซ่ึ์งนายทะเบียนไดรั้บจดทะเบียนไวแ้ลว้เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2557  
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ในเดือนกรกฎาคม  2557  บริษัท  จตุจักร  ออยล์ จํากัด  และบริษัท  เพียวซิลิกา มายน่ิง จํากัด                   
ไดจ้ดทะเบียนเสร็จการชาํระบญัชี โดยบริษทัฯไดรั้บเงินคืนทุนจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวรวมจาํนวนเงิน 
0.99 ลา้นบาท และกลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่าจาํนวนเงิน 0.39 ลา้นบาทในไตรมาสท่ีสามของปี 
2557 

 ในเดือนพฤษภาคม 2558 บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเสร็จการชาํระบญัชี โดย
บริษทัฯไดรั้บเงินคืนทุนจากบริษทัย่อยดังกล่าวจาํนวนเงิน 1.11 ลา้นบาท และกลบัรายการค่าเผื่อ   
การดอ้ยค่าจาํนวนเงิน 0.04 ลา้นบาท ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2558 

 ในเดือนกนัยายน 2558 บริษทั จตุรทิศขนส่ง จาํกดั บริษทั เพียวอินเตอร์เทรด จาํกดั และบริษทั ทศทิศ 
โลจิสติกส์ จาํกัดได้จดทะเบียนเสร็จการชาํระบัญชี โดยบริษัทฯได้รับเงินคืนทุนจากบริษัทย่อย
ดงักล่าวรวมจาํนวนเงิน 0.72 ลา้นบาท และกลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่าจาํนวนเงิน 30.59 ลา้นบาท 
ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2558 

 ในระหวา่งปี 2558 บริษทัฯไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย (2557: 1.35 ลา้นบาท) 

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

16.1 บริษัท เพยีวไบโอดีเซล จํากดั 

บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั (PBC) ไดห้ยดุการผลิตตั้งแต่ตน้ปี 2555  เน่ืองจากไม่ไดรั้บคาํสัง่ซ้ือจาก
ลูกคา้และอยูใ่นสภาวะขาดสภาพคล่องในการดาํเนินธุรกิจ PBC ไดเ้ลิกจา้งพนกังานโดยจ่ายค่าชดเชย
ตามท่ีกฎหมายกาํหนด ในปี 2558 และ 2557 PBC ไม่มีรายไดจ้ากการขายและบริการ 

PBC ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสําหรับกิจการผลิตไบโอดีเซล 
ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1840(9)/2550 เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2550 ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนด
บางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้าก
การประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบ
กิจการนั้น (ตั้งแต่วนัท่ี 12 มกราคม 2552 ถึงวนัท่ี 11 มกราคม 2560) 

16.2 บริษัท เอสซีท ีสหภัณฑ์ จํากดั 

 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  
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17. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

     

งบการเงินรวม/           
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จดัตั้งข้ึน ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ 2558 2557 2558 2557 2558 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      - - 

18. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

สินทรัพยท่ี์ใชใ้นการดาํเนินงาน 96,732 100,600 15,369  18,737 
สินทรัพยท่ี์หยดุใชง้าน 680,911 1,002,615  245,844  534,144 
รวมท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 777,643 1,103,215 261,213  552,881 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (143,089) (332,819) (25,692) (229,223) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 634,554 770,396 235,521  323,658 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 สินทรัพยซ์ึ่งแสดง
มูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ สินทรัพยซ์ึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน 

  อาคารสาํนกังาน  เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง    
  และส่วนปรับปรุง อุปกรณ์สถานี และเครื่องใช ้    
 ที่ดิน อาคารสาํนกังาน บริการนํ้ามนั สาํนกังาน ยานพาหนะ งานระหวา่งก่อสร้าง รวม 

สินทรัพย์ทีใ่ช้ในการดาํเนินงาน        
ราคาทุน / ราคาทีต่ีใหม่        
1 มกราคม 2557 7,350 160,118 66,177 83,604 27,216 168 344,633 
ซื้อเพิ่ม - - 60 69 3,176 22,358 25,663 
จาํหน่าย - (8,181) (673) (1,654) (6,326) - (16,834) 
โอน - 2,703 302 1,962 2,846 (13,805) (5,992) 

31 ธนัวาคม 2557 7,350 154,640 65,866 83,981 26,912 8,721 347,470 
ซื้อเพิ่ม - - 42 140 306 20,795 21,283 
จาํหน่าย - (5,591) (1,949) (6,418) (2,150) - (16,108) 
โอน - 10,262 2,648 2,392 1,722 (17,024) - 
โอนเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที่ถือไวเ้พื่อขาย  - (131) - (3,123) - - (3,254) 

31 ธนัวาคม 2558 7,350 159,180 66,607 76,972 26,790 12,492 349,391 

ค่าเสื่อมราคาสะสม        
1 มกราคม 2557 - 104,651 34,197 74,402 21,818 - 235,068 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 18,027 1,641 4,184 3,288 - 27,140 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับส่วนที่จาํหน่าย - (8,181) (622) (1,471) (5,064) - (15,338) 

31 ธนัวาคม 2557 - 114,497 35,216 77,115 20,042 - 246,870 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 17,969 618 3,472 2,399 - 24,458 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับส่วนที่จาํหน่าย - (5,197) (1,785) (6,349) (2,151) - (15,482) 
โอนเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที่ถือไวเ้พื่อขาย - (109) - (3,078) - - (3,187) 

31 ธนัวาคม 2558 - 127,160 34,049 71,160 20,290 - 252,659 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 สินทรัพยซ์ึ่งแสดง
มูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ สินทรัพยซ์ึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน 

  อาคารสาํนกังาน  เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง    
  และส่วนปรับปรุง อุปกรณ์สถานี และเครื่องใช ้    
 ที่ดิน อาคารสาํนกังาน บริการนํ้ามนั สาํนกังาน ยานพาหนะ งานระหวา่งก่อสร้าง รวม 

ค่าเผื่อการด้อยค่า        
1 มกราคม 2558 - - - - - - - 
บนัทึกเพิ่มระหวา่งปี - 5,808 - 38 - - 5,846 

31 ธนัวาคม 2558 - 5,808 - 38 - - 5,846 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        
31 ธนัวาคม 2557 7,350 40,143 30,650 6,866 6,870 8,721 100,600 

31 ธนัวาคม 2558 7,350 26,212 32,558 5,774 6,500 12,492 90,886 

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี        
2557 (จาํนวนเงิน 1 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิตและตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 27,140 

2558 (จาํนวนเงิน 1 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิตและตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 24,458 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่ 
  อาคารโรงงานและ เคร่ืองจกัร  
  ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์  
 ท่ีดิน อาคารโรงงาน โรงงาน รวม 

สินทรัพย์ทีห่ยุดใช้งาน     
ราคาทีต่ใีหม่     
1 มกราคม 2557 279,394 176,412 1508,048 1,963,854 
จาํหน่าย - (771) - (771) 
โอน - 127 5,865 5,992 
31 ธนัวาคม 2557 279,394 175,768 1,513,913 1,969,075 
โอนเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย - - (956,088) (956,088) 
31 ธนัวาคม 2558 279,394 175,768 557,825 1,012,987 
ค่าเส่ือมราคาสะสม     
1 มกราคม 2557 - 94,130 782,541 876,671 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 6,351 84,180 90,531 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย - (742) - (742) 
31 ธนัวาคม 2557 - 99,739 866,721 966,460 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 4,738 33,767 38,505 
โอนเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย - - (672,889) (672,889) 
31 ธนัวาคม 2558 - 104,477 227,599 332,076 
ค่าเผ่ือการด้อยค่า     
1 มกราคม 2557 - 886 102,710 103,596 
บนัทึกเพ่ิมข้ึนระหวา่งปี - 17,301 211,922 229,223 
31 ธนัวาคม 2557 - 18,187 314,632 332,819 
บนัทึกเพ่ิมข้ึนระหวา่งปี - 2,459 13,790 16,249 
โอนเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย - - (211,825) (211,825) 
31 ธนัวาคม 2558 - 20,646 116,597 137,243 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี     
31 ธนัวาคม 2557 279,394 57,842 332,560 669,796 
31 ธนัวาคม 2558 279,394 50,645 213,629 543,668 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี     
2557 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 90,531 
2558 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 38,505 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  

  เคร่ืองตกแต่ง    
 อาคารสาํนกังาน ติดตั้งและ    
 และส่วนปรับปรุง เคร่ืองใช ้  งานระหวา่ง  
 อาคารสาํนกังาน สาํนกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

สินทรัพย์ที่ใช้ในการดาํเนินงาน      
ราคาทุน      
1 มกราคม 2557 44,489 29,282 17,560 - 91,331 
ซ้ือเพิ่ม - 38 2,870 5,989 8,897 
จาํหน่าย - (339) (4,025) - (4,364) 
โอน (127) 124 - (5,989) (5,992) 

31 ธนัวาคม 2557 44,362 29,105 16,405 - 89,872 
ซ้ือเพิ่ม - 18 - 1,025 1,043 
จาํหน่าย - (392) (1,524) - (1,916) 
โอนเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พือ่ขาย (131) (3,123) - - (3,254) 

31 ธนัวาคม 2558 44,231 25,608 14,881 1,025 85,745 

ค่าเส่ือมราคาสะสม      
1 มกราคม 2557 27,216 27,922 14,071 - 69,209 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 3,049 741 1,904 - 5,694 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย - (334) (3,434) - (3,768) 

31 ธนัวาคม 2557 30,265 28,329 12,541 - 71,135 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 2,990 342 1,012 - 4,344 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย - (392) (1,524) - (1,916) 
โอนเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พือ่ขาย (109) (3,078) - - (3,187) 

31 ธนัวาคม 2558 33,146 25,201 12,029 - 70,376 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า      
1 มกราคม 2558 - - - - - 
บนัทึกเพิ่มข้ึนระหวา่งปี 5,808 38 - - 5,846 

31 ธนัวาคม 2558 5,808 38 - - 5,846 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี       
31 ธนัวาคม 2557 14,097 776 3,864 - 18,737 

31 ธนัวาคม 2558 5,277 369 2,852 1,025 9,523 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี  
2557 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 5,694 

2558 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 4,344 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่  

  อาคารโรงงานและ เคร่ืองจกัร  
  ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์  
 ท่ีดิน อาคารโรงงาน โรงงาน รวม 

สินทรัพย์ทีห่ยุดใช้งาน     
ราคาทีต่ใีหม่     
1 มกราคม 2557 214,152 107,967 954,601 1,276,720 
โอน - 127 5,865 5,992 

31 ธนัวาคม 2557 214,152 108,094 960,466 1,282,712 
โอนเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย - - (956,088) (956,088) 

31 ธนัวาคม 2558 214,152 108,094 4,378 326,624 

ค่าเส่ือมราคาสะสม     
1 มกราคม 2557 - 73,049 619,129 692,178 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 2,446 53,944 56,390 

31 ธนัวาคม 2557 - 75,495 673,073 748,568 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 1,069 4,032 5,101 
โอนเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย - - (672,889) (672,889) 

31 ธนัวาคม 2558 - 76,564 4,216 80,780 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า     
1 มกราคม 2557 - - - - 
บนัทึกเพ่ิมข้ึนระหวา่งปี - 17,301 211,922 229,223 

31 ธนัวาคม 2557 - 17,301 211,922 229,223 
บนัทึกเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ระหวา่งปี - 2,459 (11) 2,448 
โอนเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย - - (211,825) (211,825) 

31 ธนัวาคม 2558 - 19,760 86 19,846 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี     
31 ธนัวาคม 2557 214,152 15,298 75,471 304,921 

31 ธนัวาคม 2558 214,152 11,770 76 225,998 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี  
2557 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 56,390 

2558 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 5,101 
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ในระหว่างปี 2556 กลุ่มบริษทัฯไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพยต์ามรายกลุ่มของสินทรัพยซ่ึ์ง
ราคาประเมินใหม่เป็นราคาท่ีสรุปผลในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เกณฑ์ท่ีใชป้ระเมินราคาสินทรัพยมี์
ดงัน้ี  

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

ข) เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงานประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใช้มูลค่าตน้ทุน
ทดแทนสุทธิ (Depreciated Replacement Cost) 

ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าราคาท่ีตีใหม่ สรุปไดด้งัน้ี 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

ผลกระทบต่อราคาท่ีตีใหม่ 
เม่ืออตัราตามขอ้สมมติฐานเพ่ิมข้ึน 

ราคาต่อไร่ (พนับาท) 6,400 6,400 มูลค่ายติุธรรมเพ่ิมข้ึน 
อายกุารใหป้ระโยชน ์(ปี)    
อาคารโรงงานและส่วน

ปรับปรุงอาคารโรงงาน 
 

15 - 40 
 

15 - 40 
 

มูลค่ายติุธรรมเพ่ิมข้ึน 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 10 - 25 10 - 20 มูลค่ายติุธรรมเพ่ิมข้ึน 

หากกลุ่มบริษทัฯแสดงมูลค่าของท่ีดิน อาคารโรงงาน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน ดงักล่าวดว้ยวิธี
ราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 จะเป็นดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ท่ีดิน 141,286 141,286 105,770 105,770 
อาคารโรงงานและส่วนปรับปรุง 50,645 57,842 11,770 15,298 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 213,629 332,560 76 75,471 

ในระหว่างปี 2558 และ 2557 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัฯไดท้าํการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
คืนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เกณฑท่ี์ใชป้ระเมินราคาสินทรัพยมี์ดงัน้ี 

ก) ท่ีดินประเมินราคาโดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)  

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

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ราคาต่อไร่ (พนับาท) 6,600 6,600 
ตน้ทุนในการขาย (ร้อยละ) 10 10 

ผลของการประเมินแสดงมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ตํ่ากว่ามูลค่าสุทธิ
ตามบญัชีในงบการเงินรวมจาํนวนเงิน 22 ลา้นบาท (2557: 229 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 9 
ลา้นบาท 2557: 229 ลา้นบาท) กลุ่มบริษทัฯจึงรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยจ์าํนวน
ดงักล่าวในงบกาํไรขาดทุน (2557: นาํผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ตีราคาใหม่จาํนวนเงิน 
132 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 132 ลา้นบาท) ไปลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยใ์น
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และรับรู้ผลขาดทุนส่วนท่ีเหลือจาํนวนเงิน 97 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนรวม 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 97 ลา้นบาท)) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงได้มาภายใตส้ัญญาเช่า
การเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 2 ลา้นบาท (2557: 3 ลา้นบาท) และในงบการเงิน
เฉพาะกิจการจาํนวนเงิน 2 ลา้นบาท (2557: 3 ลา้นบาท) 

บริษทัฯไดจ้ดจาํนองท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 รวมจาํนวนเงิน 211 ลา้นบาท 
(2557: ไม่มี) เพื่อค ํ้าประกนัเงินกูย้มืจาํนวนเงิน 200 ลา้นบาท ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 23 

บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้จดจํานองท่ีดิน  อาคารและถังนํ้ ามันซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี  ณ  วันท่ี                
31 ธันวาคม 2558 รวมจาํนวนเงิน 118 ลา้นบาท เพื่อค ํ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะสั้นท่ีไดรั้บจากบริษทัฯ
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทัฯมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้
แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวในงบการเงินรวมมีจาํนวนเงิน 174 ลา้นบาท (2557: 147 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะ
กิจการจาํนวนเงิน 74 ลา้นบาท (2557: 62 ลา้นบาท) 
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19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเป็นซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 
2557 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ราคาทุน 25,272 26,814 20,010 21,584 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (22,036) (21,362) (18,703) (18,523) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 3,236 5,452 1,307 3,061 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปี 2558 และ 2557 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 5,452 7,668 3,061 4,949 
ซ้ือเพิ่ม 84 181 - - 
จาํหน่าย (28) - - - 
ค่าตดัจาํหน่าย (2,272) (2,397) (1,754) (1,888) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 3,236 5,452 1,307 3,061 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปีรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

20. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
                 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
เงินชดเชยค่าปรับคุณภาพ 26,711 26,711 26,711 26,711 
สิทธิการเช่าท่ีดินและสถานีบริการนํ้ามนั 2,082 2,575 - - 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 6,025           7,769 899              900 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 2,610 1,915 - - 
เงินมดัจาํ 2,318 3,079 160 1,255 
อ่ืน ๆ 51 1,343 49 942 

รวม 39,797 43,392 27,819 29,808 
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เงินชดเชยค่าปรับคุณภาพ คือ เงินชดเชยเน่ืองจากในไตรมาสท่ีสามของปี 2549 ผูข้ายวตัถุดิบไดส่้ง
วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพผิดไปจากท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบ โดยมีคุณสมบติัท่ีผิดไปจากท่ีเคย
ส่งมอบให้บริษทัฯ ตลอดระยะเวลาของสัญญาท่ีผ่านมาอย่างกะทนัหัน มีผลทาํให้บริษทัฯตอ้งจ่าย
ตน้ทุนเพิ่มในการปรับคุณภาพสินคา้ตลอดจนค่าเสียหายดา้นอ่ืนๆ รวมทั้งส้ินประมาณ 136 ลา้นบาท 
จากการเจรจากบัผูข้ายวตัถุดิบ ไดข้อ้สรุปว่าผูข้ายวตัถุดิบจะชดเชยค่าปรับคุณภาพให้แก่บริษทัฯ รวม 
53 ล้านบาท ส่วนท่ีเหลือเป็นค่าเสียหายท่ีเกิดจากการท่ีราคาของสินคา้และวตัถุดิบลดตํ่าลงมาก           
อยา่งต่อเน่ือง (Inventory Loss) และเน่ืองจากส่วนน้ีเป็นความเสียหายท่ีเกิดจากภาวะราคาตลาดโลกท่ี
ทั้งฝ่ายบริษทัฯ และฝ่ายผูข้ายวตัถุดิบต่างตอ้งแบกรับอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดเ้ช่นเดียวกนั ผูข้ายวตัถุดิบจึง
ขอให้ต่างฝ่ายต่างแบกรับภาระ Inventory Loss ของตนเอง บริษัทฯจึงได้บันทึกบัญชีเงินชดเชย
ค่าปรับคุณภาพจาํนวนน้ีโดยลดตน้ทุนขายสาํหรับปี 2549 ทั้งจาํนวน ทั้งน้ี ผูข้ายวตัถุดิบไดอ้อกใบลด
หน้ีใหบ้ริษทัฯ จาํนวนเงิน 26 ลา้นบาทในเดือนพฤศจิกายน 2549 ส่วนท่ีเหลือจาํนวนเงิน 27 ลา้นบาท 
ผูข้ายแจง้วา่จะพิจารณาวิธีการชดเชยใหใ้นภายหลงั 

21. วงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงิน 

กลุ่มบริษทัฯมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารหลายแห่ง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

                 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 คํ้าประกนัโดย วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้
  2558 2557 
บริษทัฯ จดจาํนาํเงินฝากประจาํของบริษทัฯ 70 70 
บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์
จาํกดั (SAP) 

จดจาํนาํเงินฝากประจาํของ SAP และ    
คํ้าประกนัโดยบริษทัฯ  11 11 

บริษทั เพียวพลงังาน
ไทย จาํกดั (PTEC) 

จดจาํนาํเงินฝากประจาํของบริษทัฯและ 
PTEC และ  คํ้าประกนัโดยบริษทัฯ 70 20 

22. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

                 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,633,531 1,647,235 1,518,109 1,518,109 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 74 51 23 - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 13,460 15,308 2,583 4,168 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 10,290 9,798 6,627 783 
เงินประกนัผลงานคา้งจ่าย 852 1,813 - - 
รวม 1,658,207 1,674,205 1,527,342 1,523,060 
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23. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จาํนวนน้ีเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีกลุ่มบริษทัฯออกให้แก่บุคคลภายนอก ซ่ึง
คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1.55 - 4.00 ต่อปี (2557: ร้อยละ 2.00 ต่อปี) และมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 6 - 12 
เดือน โดยบริษทัฯไดน้าํท่ีดินของบริษทัฯซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวนเงิน 211 ลา้นบาท ไปจดจาํนองเพื่อ
คํ้าประกนัเงินกูจ้าํนวนเงิน 200 ลา้นบาท 

24. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 แสดงไดด้งัน้ี 

                 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานตน้ปี 11,612 8,967 2,755 1,547 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 2,176 2,301 974 1,146 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 447 344 110 62 
ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตามหลกั     
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั     

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ     
ทางการเงิน  1,138 - 357 - 

ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (5,874) - (1,502) - 
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของ     
   พนกังานปลายปี 9,499 11,612 2,694 2,755 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 โดยรับรู้ในรายการค่าใชจ่้ายในการบริหารแสดงไดด้งัน้ี 

                 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 2,176 2,301 974 1,146 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 447 344 110 62 

รวม 2,623 2,645 1,084 1,208 
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กลุ่มบริษทัฯคาดวา่จะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้เป็นจาํนวนเงิน
ประมาณ 0.6 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี) (2557: ไม่มี งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี)  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานของกลุ่มบริษทัฯประมาณ 13 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 13 ปี) (2557: 12 ปี งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 12 ปี) 

 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

อตัราคิดลด 3.00 4.00 3.00 4.00 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต  5.00 5.00 5.00 5.00 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

                 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราเพิ่มข้ึน อตัราลดลง อตัราเพิ่มข้ึน อตัราลดลง 

อตัราคิดลด     
 เพิ่มข้ึนหรือลดลง 0.5% (648) 706 (185) 200 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต      
 เพิ่มข้ึนหรือลดลง 1% 1,537 (1,313) 436 (378) 

25. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 

                 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ภาษีมูลค่าเพิ่มคา้งจ่าย 1,042 1,067 - - 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 10,347 10,793 - - 
อ่ืน ๆ 2,076 2,131 366 374 

รวม 13,465 13,991 366 374 
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26. 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  และจดัสรรหุน้เพิ่มทุนโดยการเสนอขายใหแ้ก่
ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights offering) ในอตัราส่วน 1.60  หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้น
ใหม่ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1 บาท  คิดเป็นจาํนวนเงิน  501,793,896 บาท บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 2 มกราคม 2557 

27. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหัก
ดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน     
จดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผล 

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

28. ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์คือส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน อาคารโรงงาน เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์โรงงาน ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์ังกล่าวจะทยอยตดัจาํหน่ายโดยใช้วิธี
เส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ท่ีเหลืออยู่ของสินทรัพยน์ั้ น และบันทึกโอนไปยงักาํไรสะสม
โดยตรง รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์- สุทธิจากภาษีเงินได้
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

                      (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ยอดคงเหลือตน้ปี 116,367 244,213 86,706 214,552 
หกั: ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี - (22,023) - (22,023) 
หกั: ดอ้ยค่าระหวา่งปี - (105,823) - (105,823) 

ยอดคงเหลือปลายปี 116,367 116,367 86,706 86,706 
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 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถนาํมาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่าย
เป็นเงินปันผล 

29. รายได้อ่ืน 
                      (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
รายไดค่้าบริหารจดัการ 14,682 14,110 8,155 8,767 
เงินปันผลรับ - - 22,328 11,769 
กาํไรจากการขายอุปกรณ์และ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 653 12 653 

กาํไรจากการขายและคืนทุนของ 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 5,118 7,093 

ดอกเบ้ียรับ 6,758 13,515 6,927 12,803 
รายไดอ่ื้น 9,440 9,875 8,154 8,050 

รวม 30,893 38,153 50,694 49,135 

30. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

                     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชนอ่ื์น     
 ของพนกังาน 130,907 142,543 32,022 40,690 
ผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 2,623 2,645 1,084 1,208 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 65,217 120,068 11,198 63,973 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป 9,357 (1,215) 4 (4) 
ตน้ทุนสินคา้สาํเร็จรูปซ้ือมาเพ่ือขายและ
ใหบ้ริการ 2,181,416 3,032,416 - - 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
และเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 139,000 5,482 150,271 5,676 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าอาคารและอุปกรณ์ 26,550 96,945 12,750 96,945 
หน้ีสูญและค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  6,299 4,084 124,410 3,700 
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31. ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 3,184 493 - - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 113 (2,843) - (5,506) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุน 3,297 (2,350) - (5,506) 

จาํนวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ 

ดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ท่ีตีราคาใหม่ - (26,456) - (26,456) 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกาํไร

จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 718 - 718 - 

รวม 718 (26,456) 718 (26,456) 
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รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีกบัค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล     
จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 114,714 (100,880) (308,118) (80,049) 

จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (12,004) (152,584) (12,004) (152,584) 

รวมกาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 102,710 (253,464) (320,122) (232,633) 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 20,542 (50,693) (64,024) (46,527) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่ไดบ้นัทึกในระหวา่งปี

เน่ืองจากอาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพยีงพอ 27,668 29,137 41,868 19,813 
ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถนาํมาหกัภาษีได ้     
 - ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 27,800 1,609 24,074 1,648 
 - ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มอ่ืน 337 19,817 88 19,595 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ     
 - รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (4,466) (2,084) (4,466) (2,354) 
 - อ่ืน ๆ 2,252 1,291 2,460 2,319 

ผลกระทบจากรายการตดับญัชีในการจดัทาํงบการเงินรวม (70,836) (1,427) - - 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 3,297 (2,350) - (5,506) 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 2,863 2,619 - - 
ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 247 219 - - 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,361 1,771 - - 
อ่ืน ๆ 18 (7) - - 

รวม 4,489 4,602 - - 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 29,092 29,092 21,677 21,677 

รวม 29,092 29,092 21,677 21,677 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทัฯมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและขาดทุนทางภาษี
ท่ียงัไม่ไดใ้ช ้จาํนวนเงิน 1,092 ลา้นบาท (2557: 852 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน
เงิน 721 ลา้นบาท (2557: 513 ลา้นบาท) ท่ีบริษทัฯไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
เน่ืองจากบริษทัฯพิจารณาแลว้เห็นว่ากลุ่มบริษทัฯอาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนาํผล
แตกต่างชัว่คราวและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชน์ได ้ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชมี้จาํนวนเงิน 584 ลา้นบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวนเงิน 318 ลา้นบาท ซ่ึงจะ
ทยอยส้ินสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ภายในปี 2563 

32. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถื่อไว้เพ่ือขายและการดําเนินงานทีย่กเลกิ 

 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.2 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นประจาํปี 2558 ไดมี้มติอนุมติัให้หยุดประกอบกิจการโรงกลัน่นํ้ ามนัท่ีจงัหวดัระยองอย่างถาวร 
และเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาซ้ือขายโรงกลัน่นํ้ ามนั เคร่ืองจกัรและถงันํ้ ามนั
เช้ือเพลิงกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึง (ผูซ้ื้อ) เพื่อขายหอกลัน่ เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ต่างๆ ในราคาขายจาํนวนเงินสุทธิ 185 ลา้นบาท (สุทธิจากเงินช่วยค่าร้ือถอนจาํนวนเงิน 15 
ลา้นบาท) โดยผูซ้ื้อตกลงชาํระเงินค่าซ้ือรวมหกงวดภายในกาํหนดระยะเวลาหกเดือนนับแต่วนัทาํ
สัญญาน้ี (ภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2558) ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯไดรั้บเงินล่วงหน้า
จากการขายสินทรัพยด์งักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 40 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม หากผูซ้ื้อร้ือถอนและขนยา้ย
สินทรัพยต์ามสัญญาน้ีแลว้เสร็จเม่ือใด ผูซ้ื้อตอ้งชําระเงินส่วนท่ีคา้งชําระทั้ งหมดให้แก่บริษัทฯ
ในทนัที การขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงานหลกัของบริษทัฯดังกล่าวไดรั้บการอนุมติัโดยมติ      
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 ดงันั้น บริษทัฯจึงไดจ้ดัประเภทรายการ
อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีโอนจาํนวนรวม  
71 ลา้นบาทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย ปัจจุบนับริษทัฯอยู่ระหว่างการเจรจาและ
ติดตามทวงถามใหช้าํระหน้ี อยา่งไรกต็าม ยงัคงมีผูซ้ื้อรายอ่ืนท่ีสนใจจะซ้ือสินทรัพยด์งักล่าว บริษทัฯ
จึงยงัคงจดัประเภทรายการเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 68 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 71,374 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย 71,442 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (4,456) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย - สุทธิ 66,986 
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การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายสําหรับปี 2558 แสดงได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม / 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 - 
บวก: โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 71,442 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (4,456) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 66,986 

ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมหลงัหกัตน้ทุนในการขาย สรุปไดด้งัน้ี 

  ผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรม 
 งบการเงินรวม / หลงัหกัตน้ทุนในการขายเม่ืออตัรา 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ตามขอ้สมมติฐานเพิ่มข้ึน 

ตน้ทุนในการขาย (ร้อยละ) 10 มูลค่ายติุธรรมหลงัหกัตน้ทุนในการขายลดลง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯจัดประเภทผลการดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับส่วนงาน
ดาํเนินงานดงักล่าวเป็นส่วนงานท่ียกเลิก โดยขาดทุนจากการดาํเนินงานท่ียกเลิกสาํหรับปี 2558 และ 
2557 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 

รายได้ - - 
ค่าใช้จ่าย   
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 12,004 152,584 

รวมค่าใช้จ่าย 12,004 152,584 

ขาดทุนสําหรับปีจากการดําเนินงานทีย่กเลกิ (12,004) (152,584) 

 (หน่วย: บาท) 
กาํไรต่อหุ้น:   
ขาดทุนต่อหุน้สาํหรับปีจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก  (0.01) (0.12) 

 (หน่วย: พนัหุน้) 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 1,304,664 1,227,677 
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 กระแสเงินสดสุทธิจากการดาํเนินงานท่ียกเลิกสาํหรับปี 2558 และ 2557 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 

กิจกรรมดาํเนินงาน - - 
กิจกรรมลงทุน 40,000 - 
กิจกรรมจดัหาเงิน - - 

กระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานทีย่กเลกิ 40,000 - 

33. กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ                
(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

34. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน กลุ่มบริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภท
ของผลิตภณัฑแ์ละบริการ กลุ่มบริษทัฯมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 2 ส่วนงาน ดงัน้ี 

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

2) ส่วนงานอสังหาริมทรัพยเ์ป็นส่วนงานท่ีประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยป์ระเภทจาํหน่าย
และใหเ้ช่า 

กลุ่มบริษทัฯไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้ 

ผู ้มีอ ํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานรวมซ่ึง
วดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานรวมในงบการเงิน  

การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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กลุ่มบริษทัฯดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย ดงันั้น รายไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบการเงิน
จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ในปี 2558 และ 2557 กลุ่มบริษทัฯไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10 
ของรายไดข้องกิจการ 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัฯสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2558 และ 2557 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 
ส่วนงานธุรกิจพลงังาน 

ส่วนงาน
อสังหาริมทรัพย ์

รายการปรับปรุงและตดั
รายการระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,420 3,310 - - - - 2,420 3,310 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 9 6 - - (9) (6) - - 
ดอกเบ้ียรับ 10 19 - - (3) (5) 7 14 
รายไดอ่ื้น 66 68 - - (42) (44) 24 24 

รวมรายได ้ 2,505 3,403 - - (54) (55) 2,451 3,348 

ตน้ทุนขายและบริการ 2,208 3,060 - - - (1) 2,208 3,059 
การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่า         
   สุทธิท่ีจะไดรั้บ 2 - - - - - 2 - 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 70 126 - - (6) (6) 64 120 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 68 92 - - - - 68 92 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 335 244 - - (154) (14) 181 230 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า อาคารและอุปกรณ์ 27 97 - - - - 27 97 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม เงินลงทุนในบริษทัย่อยและ
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 150 5 - - (11) - 139 5 

หน้ีสูญและค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 125 4 - - (119) - 6 4 

รวมค่าใชจ่้าย 2,985 3,628 - - (290) (21) 2,695 3,607 

ขาดทุนก่อนส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)         
   จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม ค่าใชจ่้าย         
   ทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (480) (225) - - 236 (34) (244) (259) 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม 7 (19) 347 26 - - 354 7 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (24) (19) - - 16 17 (8) (2) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (3) 3 - - - - (3) 3 

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี (500) (260) 347 26 252 (17) 99 (251) 
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35. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานกลุ่มบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตาม
พระราชบญัญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนักงานจ่ายสมทบเขา้
กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อเบอร์ดีน จาํกดั และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงาน
ตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่างปี 2558 กลุ่มบริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็น
ค่าใชจ่้ายจาํนวนเงิน 3 ลา้นบาท (2557: 3 ลา้นบาท) 

36. เงินปันผลจ่าย 

ในระหว่างปี 2557 บริษทัฯไดบ้นัทึกรายการเงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับปี 2555 ซ่ึงไดรั้บการอนุมติั
โดยท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2555 สาํหรับผูถื้อหุน้รายหน่ึงเพิ่มเติมจาํนวนเงิน 
1.67 ลา้นบาท (1.77 ลา้นหุ้น หุ้นละ 0.94 บาท) เน่ืองจาก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี      
28 พฤษภาคม 2555 นั้น ผูถื้อหุ้นอยู่ระหว่างการลงทะเบียนเป็นผูถื้อหุ้นตามขั้นตอนของบริษทั ศูนย์
รับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั และบริษทัฯยงัไม่ไดจ่้ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นรายดงักล่าว 
โดยบริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายดงักล่าวแลว้ในเดือนพฤษภาคม 2557 

37. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

37.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเก่ียวกับการปรับปรุง
สาํนกังานและสถานีบริการนํ้ามนัจาํนวนเงิน 2 ลา้นบาท (2557: 0.28 ลา้นบาท) 

37.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการ 

 กลุ่มบริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน อาคาร คลงั
นํ้ามนั สถานีบริการนํ้ามนั รถยนตแ์ละอุปกรณ์ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 20 ปี  

 กลุ่มบริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาขา้งตน้ ดงัน้ี 

                     (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ่ายชาํระ 2558 2557 2558 2557 

   ภายใน 1 ปี 26 21 7 9 
   มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 69 54 - - 
   มากกวา่ 5 ปี 81 71 - - 
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37.3 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 บริษทัย่อยได้เขา้ทาํบันทึกขอ้ตกลงการวางท่อไอนํ้ 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 

37.4 การคํา้ประกนั 

 ก) ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม  2558 มีหนังสือคํ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและ         
บริษทัย่อยเหลืออยูเ่ป็นจาํนวนเงิน 155 ลา้นบาท (2557: 205  ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระ
ผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ซ่ึงประกอบด้วย หนังสือ          
คํ้าประกันเพื่อคํ้ าประกนัการจ่ายชาํระเงินให้แก่เจา้หน้ีจาํนวนเงิน 150 ลา้นบาท (2557: 200 
ลา้นบาท) และเพื่อคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆ จาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท (2557: 5 ลา้นบาท) 

 ข)  บริษทัฯคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจากธนาคารของบริษทัยอ่ยหลายแห่งในวงเงินรวม 80 ลา้นบาท 
(2557: 80 ลา้นบาท)  

37.5 คดีฟ้องร้องและข้อพพิาททางการค้า 

 ก) เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2538 บริษัทฯได้เขา้ทาํสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบคอนเดนเสทเรสซิดิวกับ
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 



 53 

  เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 PTT ไดส่้งจดหมายแจง้ขอยกเลิกสญัญาการซ้ือขายวตัถุดิบคอนเดน
เสทเรสซิดิวกบับริษทัฯ โดยจะขอยกเลิกสัญญาเม่ืออายสุัญญาครบ 15 ปีแรก (Primary period)
ในปี 2555 ทั้งท่ีบริษทัฯไม่ไดป้ระพฤติผิดสัญญา และการเลิกสัญญาเป็นการขดักบัเจตนารมณ์
ของการทาํสัญญา  ทั้งน้ี บริษทัฯและท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯเห็นว่าสัญญาดงักล่าวไม่
สามารถยกเลิกไดเ้น่ืองจากเป็นสัญญาต่างตอบแทนระยะยาว โดยท่ีในสญัญาระบุใหบ้ริษทัฯตอ้ง
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
รวมทั้งส้ิน 13,805,648,806.91 บาท ต่อมา บริษทัฯไดย้ื่นคาํร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคาํเสนอขอ้
พิพาทเพื่อขอเพิ่มจาํนวนค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงินรวม 29,368,397,797.76 บาท ซ่ึงคณะ
อนุญาโตตุลาการมีคาํสั่งอนุญาตตามคาํร้องฉบบัดงักล่าวแลว้ ขณะน้ีไดมี้การแต่งตั้งประธาน
อนุญาโตตุลาการสําหรับขอ้พิพาททางการคา้และอยู่ในระหว่างการดาํเนินกระบวนพิจารณา
ของอนุญาโตตุลาการ และศาลแพง่มีคาํสัง่ใหจ้าํหน่ายคดีท่ีฟ้องร้องชัว่คราวเพ่ือรอฟังคาํวินิจฉยั
คดีขอ้พิพาททางการคา้ของอนุญาโตตุลาการ ซ่ึงผลของขอ้พิพาทและคดีท่ีฟ้องร้องดงักล่าวนั้น
ยงัไม่สามารถยนืยนัไดแ้ละข้ึนอยูก่บักระบวนการยติุธรรมในอนาคต  
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  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  

  ต่อมา บริษทัฯไดย้ื่นคาํร้องขอสละประเด็นขอ้พิพาทเก่ียวกบักรณีท่ีบริษทัฯเรียกร้องให้ PTT 
ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวต่อไป โดยอนุญาโตตุลาการได้มีคาํสั่งอนุญาตให้บริษัทฯสละ
ประเดน็ดงักล่าวไดใ้นวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2555 

ตามท่ีบริษทัฯมีขอ้พิพาทกับ PTT ดังกล่าวขา้งตน้ เป็นเหตุให้บริษทัฯตอ้งใช้สิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายต่ออนุญาโตตุลาการ  (ข้อพิพาทหมายเลขดําท่ี  114/2552) และต่อศาลแพ่ ง              
(คดีหมายเลขดาํท่ี 3162/2553) เป็นจาํนวนเงินไม่นอ้ยกว่า 29,000 ลา้นบาท จากกรณีท่ี PTT ไม่
ปฏิบติัตามสัญญาและบริษทัฯไดใ้ชสิ้ทธิทางศาลและเสนอขอ้พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อ
เรียกร้องค่าเสียหายจาก PTT ดังกล่าวขา้งตน้ บริษทัฯจึงใช้สิทธิในการยึดหน่วงค่าวตัถุดิบ  
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 บริษทัฯยื่นคาํคดัคา้นต่อสู้คดีและคดีอยูร่ะหว่างการตั้งอนุญาโตตุลาการเพ่ือพิจารณา
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 ต่อศาลฎีกาในเดือนกันยายน 2556 ต่อเม่ือวนัท่ี          
7 พฤษภาคม 2558 ศาลฎีกามีคาํพิพากษากลบัคาํพิพากษาของศาลชั้นตน้ให้ยกฟ้องและคดีได ้
ถึงท่ีสุดแลว้ 
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 ค) ในเดือนพฤษภาคม 2554 บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต จาํกดั (TPP) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯ
ไดรั้บคาํฟ้องคดีแพ่งว่าผูถื้อหุ้นของบริษทัร่วมรายหน่ึงไดย้ื่นคาํร้องต่อศาลเพื่อเรียกร้องให้เพิก
ถอนการจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนของบริษทัร่วมในระหว่างปี 2546 โดยในเดือนสิงหาคม 
2554 ศาลชั้นตน้ได้มีคาํพิพากษายกฟ้อง และในเดือนกรกฎาคม 2555 ศาลอุทธรณ์ได้มีคาํ
พิพากษายนืตามศาลชั้นตน้ ปัจจุบนัคดีฟ้องร้องอยูภ่ายใตก้ระบวนการพิจารณาคดีของศาลฎีกา 

  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 

  ในเดือนเมษายน 2558 ผูถื้อหุ้นของ TPP อีกรายหน่ึงไดย้ื่นฟ้องกรรมการของ TPP, TPP และ
บริษทัฯ และยื่นคาํร้องต่อศาลเพื่อเรียกร้องให้คาํขอจดทะเบียนบริษัทจาํกัด (แบบ บอจ.1) 
สําเนาบญัชีรายช่ือผูถื้อหุ้น พร้อมทั้งชุดเอกสารประกอบการเพ่ิมทุน TPP ในระหว่างปี 2546 
และ 2557 และบนัทึกขอ้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีในปี 2546 เป็น
โมฆะ โดยขอให้ศาลมีคาํสั่งเพิกถอนเอกสารดงักล่าว และขอให้ศาลมีคาํสั่งกลบัคืนสถานะ
สัดส่วนการถือหุน้ใหเ้ป็นไปตามเดิมตามสาํเนาบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ในเดือนเมษายน 2545 โดย
ในเดือนเมษายน 2558 ศาลชั้นต้น  ได้มีคาํพิพากษายกฟ้อง ปัจจุบันคดีฟ้องร้องอยู่ภายใต้
กระบวนการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์ 

38. ลาํดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือ
เปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
เงินลงทุนชัว่คราว      
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม 133 - - 133 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  - - 551 551 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีมีไวเ้พ่ือขาย  - - 67 67 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
เงินลงทุนชัว่คราว      
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม 106 - - 106 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - - 226 226 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีมีไวเ้พ่ือขาย  - - 67 67 

39. เคร่ืองมือทางการเงิน 

39.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทัฯตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การ
แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ี เจา้หน้ี เงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มื เงินลงทุน กลุ่มบริษทัฯมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 กลุ่มบริษทัฯมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ เงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีอ่ืน ฝ่าย
บริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดใหมี้นโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม 
ดงันั้น กลุ่มบริษทัฯจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากการใหสิ้นเช่ือ นอกจากน้ี  
การให้สินเช่ือของกลุ่มบริษทัฯไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลาย
และมีอยูจ่าํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือ มูลค่า
ตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้ เงินให้กูย้มืและลูกหน้ีอ่ืนหักดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามท่ีแสดงอยูใ่น
งบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 กลุ่มบริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร  เงินให้กูย้ืมและ
เงินกูย้มืท่ีมีดอกเบ้ีย อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ีย
ท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียง
จากอตัราดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัฯจึงอยูใ่นระดบัตํ่า  

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนด หรือวนัท่ีมีการกาํหนด
อตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 33 11 44 0.262 - 1.065 
เงินลงทุนชัว่คราว - - 15 118 133 2.60 - 3.20 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 41 41 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 233 - - - 233 0.875 - 2.95 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีไม่       
   เก่ียวขอ้งกนั 1 - - - 1 5.00 
 234 - 48 170 452  

หนีสิ้นทางการเงนิ       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  - - - 1,658 1,658 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีไม่       
   เก่ียวขอ้งกนั 201 - - - 201 1.55 - 4.00 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 1 2 - - 3 5.85 - 6.78 
 202 2 - 1,658 1,862  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 118 14 132 0.375 - 2.65 
เงินลงทุนชัว่คราว - - 3 192 195 1.35 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 54 54 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ี       
   เก่ียวขอ้งกนั 8 - - - 8 3.50 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 258 - - - 258 1.125 - 2.90 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีไม่       
   เก่ียวขอ้งกนั 1 4 - - 5 5.00 - 7.00 
 267 4 121 260 652  

หนีสิ้นทางการเงนิ       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  - - - 1,674 1,674 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีไม่       
   เก่ียวขอ้งกนั 2 - - - 2 2.00 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 1 2 - - 3 5.85 - 6.78 
 3 2 - 1,674 1,679  
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39.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น เงินให้
กูย้ืมและเงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัฯจึงประมาณมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์ันหรือจ่ายชาํระ
หน้ีสินในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัได้
อยา่งเป็นอิสระในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วิธีการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของ
เคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายติุธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์าร
วดัมูลค่าท่ีเหมาะสม  

40. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯคือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม
เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ให้กบัผูถื้อหุน้โดย ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.44:1 (2557: 1.38:1) และเฉพาะบริษทัฯ
มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.83:1 (2557: 1.19:1) 

41. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2559 

 


