
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 1

บริษัท อาร์พซีีจี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย 
ธุรกิจหลกัของบริษัทฯคือการจาํหน่ายนํ้ ามันเช้ือเพลิง ลงทุนและถือหุ้นในบริษัทอ่ืน ท่ีอยู่ตามท่ี          
จดทะเบียนของบริษทัฯซ่ึงเป็นสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ท่ีเลขท่ี 86/2 อาคารเพียวเพลสรามคาํแหง ชั้น 3 
ถนนรามคาํแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร สาขาซ่ึงเป็นท่ีตั้งโรงงานตั้งอยู่ท่ี
เลขท่ี 7/3 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตาํบลมาบตาพดุ อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง  

 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 คือ บริษทั เพทโทร- 
อินสตรูเมนท ์จาํกดั โดยถือหุน้ในอตัราร้อยละ 19.72 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ของบริษทัฯ  

1.2 ข้อสมมติฐานทางการบัญชี 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15.5 ก) ตั้งแต่ปี 2552 บริษทัฯมีขอ้พิพาททางการคา้
และคดีฟ้องร้องท่ีสําคญักบัผูข้ายวตัถุดิบรายหลกัของบริษทัฯ ซ่ึงไดห้ยุดส่งวตัถุดิบให้แก่บริษทัฯ
ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2555 ทาํให้บริษทัฯตอ้งหยุดการผลิตเพราะไม่สามารถจดัหาวตัถุดิบหลกั
ดงักล่าวจากผูข้ายรายอ่ืน บริษทัย่อยบางบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบับริษทัฯตอ้งหยุดดาํเนิน
กิจการ และเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2558 ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ได้มีมติอนุมัติให้
บริษทัฯหยดุประกอบกิจการโรงกลัน่นํ้ ามนัท่ีจงัหวดัระยองอย่างถาวร กลุ่มบริษทัฯจึงมีขาดทุนจาก
การดําเนินงานอย่างต่อ เน่ื องตั้ งแต่หยุดการผลิตในปี  2555  ต่อมาใน เดือน มีนาคม  2559                  
คณะอนุญาโตตุลาการเสียงขา้งมากไดมี้คาํช้ีขาดให้ผูข้ายวตัถุดิบรายหลกัดงักล่าว (คู่พิพาท) ชาํระ
ค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญากบับริษทัฯโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย และให้บริษทัฯไดรั้บชดเชย
ค่าเสียหายจาํนวนหน่ึง ซ่ึงบริษทัฯสามารถยื่นคาํร้องต่อศาลแพ่งเพื่อให้ศาลทาํการบงัคบัตามคาํช้ีขาด
ของคณะอนุญาโตตุลาการภายในสามปีนับตั้งแต่วนัท่ีอาจบงัคบัตามคาํช้ีขาดดังกล่าว และต่อมา     
เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 คู่พิพาทได้ยื่นคาํร้องขอเพิกถอนคาํช้ีขาดดังกล่าวต่อศาลแพ่ง แม้ว่า       
ในปัจจุบันความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคัญบางประการท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อ
ความสามารถในการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัฯจากเหตุการณ์ดงักล่าวไดล้ดลงเน่ืองจาก
แผนงานของฝ่ายบริหาร อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯยงัคงมีขาดทุนจากการดาํเนินงาน และ ณ วนัท่ี 30 
มิถุนายน 2559 กลุ่มบริษัทฯมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนเป็นจาํนวนเงิน 1,410     
ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558: 1,518 ลา้นบาท) ซ่ึงหน้ีสินหมุนเวียนดงักล่าวไดร้วมหน้ีสินท่ียงัเป็น   
ขอ้พิพาททางการคา้และคดีฟ้องร้องกบัผูข้ายวตัถุดิบรายหลกัของบริษทัฯตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ปัจจยั
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ดงักล่าวแสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญับางประการท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยท่ี
มีนัยสําคญัเก่ียวกบัความสามารถในการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัฯหากผลของคดีความ
ดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน ผลของขอ้พิพาททางการค้าและ         
คดีฟ้องร้องดงักล่าวยงัไม่สามารถระบุไดแ้ละข้ึนอยูก่บักระบวนการยติุธรรมในอนาคต 

ถึงแมว้่าปัจจยัดงักล่าวจะทาํให้เกิดขอ้สงสัยเก่ียวกับความสามารถในการดาํเนินงานต่อเน่ืองของ   
กลุ่มบริษทัฯ แต่ฝ่ายบริหารของบริษทัฯมีแผนการปรับปรุงการดาํเนินงานโดยการปรับโครงสร้าง
กิจการของบริษทัฯเพื่อท่ีจะดาํเนินธุรกิจทางดา้นลงทุนและถือหุ้นในบริษทัอ่ืนเป็นหลกั (Holding 
company) ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่าจะแกปั้ญหาได ้แผนการลงทุนของบริษทัฯสามารถสรุป
ไดด้งัน้ี 

 ก)   ในระหว่างปี 2557 บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นสามญัจาํนวนเงิน 900 ลา้นบาทของบริษทั ไทยพบัลิค
พอร์ต จาํกดั ซ่ึงดาํเนินธุรกิจหลกัในการใหเ้ช่าคลงันํ้ามนัและกิจการท่าเรือ  

 ข)  ในระหว่างปี 2558 บริษทัฯไดซ้ื้อหุน้สามญัของบริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) (SAMCO) ซ่ึง
เป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯเพิ่ม ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯใน SAMCO เพิ่มข้ึนจาก
เดิมร้อยละ 25.25 เป็นร้อยละ 48.25 SAMCO ดาํเนินธุรกิจหลกัในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 

นอกจากน้ี บริษทัฯอยูร่ะหวา่งการแสวงหาผูร่้วมทุนและแนวทางในการดาํเนินธุรกิจอ่ืนๆ จากเหตุผล
ดงักล่าว งบการเงินน้ีจึงยงัคงจดัทาํข้ึนภายใตข้อ้สมมติฐานการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของกิจการ 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย        
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 
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1.4 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิรวมระหว่างกาล 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทัย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทัฯ”) และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวม
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกับบริษัทย่อย       
ในระหวา่งงวดปัจจุบนั           

1.5  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัฯได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่
รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บ
การปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทาง            
การบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัฯ  

1.6 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน           
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

2. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 มิถุนายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 53 89 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 53 89 - - 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 มิถุนายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการทีไ่ม่เก่ียวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 29,487 29,330 - - 
   3 - 6 เดือน 309 9 - - 
   6 - 12 เดือน 1,609 5 - - 
   มากกวา่ 12 เดือน 10,718 10,836 - - 

รวม 42,123 40,180 - - 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (10,983) (9,812) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 31,140 30,368 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 31,193 30,457 - - 

ลูกหนีอ่ื้น     
เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,605 642 2,473 2,644 
รายไดค้า้งรับ 6,163 7,870 83 743 
อ่ืนๆ 10,549 6,671 52 9 

รวม 18,317 15,183 2,608 3,396 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (4,964) (4,942) - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 13,353 10,241 2,608 3,396 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 44,546 40,698 2,608 3,396 

3. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 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 
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รายช่ือ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต จาํกดั บริษทัร่วม 
บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท ์จาํกดั ถือหุน้ในบริษทัฯร้อยละ 19.72 
บริษทั เคพี เอน็เนอร์ย ีกรุ๊ป จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั  

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2559 2558 2559 2558 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย  
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)    
 รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 31 996 
 ดอกเบ้ียรับ - - 797 845 
 รายไดอ่ื้น - การใหบ้ริการอ่ืน - - 571 688 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 13 18 
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม     
 ขายสินคา้ 114 108 - - 
 เงินปันผลรับ 34,130 22,328 34,130 22,328 
 รายไดค่้าบริหารจดัการ 300 900 300 900 
 ดอกเบ้ียรับ - 47 - 47 
 ค่าเช่าท่ีดิน 219 204 - - 
 ค่าเช่าอาคารสาํนกังาน 384 - - - 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน 383 166 - - 
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน 66 - 66 - 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2559 2558 2559 2558 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย  
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)    
 รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 217 2,313 
 ดอกเบ้ียรับ - - 1,575 1,949 
 รายไดอ่ื้น - การใหบ้ริการอ่ืน - - 1,133 1,280 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 13 18 
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม     
 ขายสินคา้ 213 254 - - 
 เงินปันผลรับ 34,130 22,328 34,130 22,328 
 รายไดค่้าบริหารจดัการ 1,500 1,800 1,500 1,800 
 ดอกเบ้ียรับ - 114 - 114 
 ค่าเช่าท่ีดิน 420 408 - - 
 ค่าเช่าอาคารสาํนกังาน 769 - - - 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน 715 314 - - 
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน 132 - 132 - 

นโยบายการกาํหนดราคาสําหรับรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
ขายสินคา้ ราคาขายอิงตามราคาตลาด 
รายไดค่้าบริหารจดัการ ตามสญัญาและตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 
ดอกเบ้ียรับ อตัราร้อยละ 3.50 - 5.00 ต่อปี  
รายไดอ่ื้น ราคาตามสญัญา 
 ค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนัอตัราร้อยละ 1 ต่อปี 
ค่าเช่าท่ีดินและอาคารสาํนกังาน ราคาตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาตามสญัญา 
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ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 มิถุนายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการที่เก่ียวข้องกัน 
(หมายเหตุ 2) 

ลกูหน้ีการค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
 บริษทัร่วม 53 89 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 53 89 - - 

ลกูหน้ีอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
 บริษทัยอ่ย - - 868 2,002 
 บริษทัร่วม 1,605 642 1,605 642 

รวมลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,605 642 2,473 2,644 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     
   บริษทัยอ่ย - - 399,188 399,188 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 399,188 399,188 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - (319,188) (319,188) 

รวมเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 
สุทธิ - - 80,000 80,000 

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

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ - - - - 

เจ้าหนีอ่ื้น - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน  
   บริษทัร่วม 188 51 52 - 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 23 23 23 23 

รวมเจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 211 74 75 23 
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เงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวัน ท่ี  30 มิ ถุนายน  2559 เงินให้กู ้ยืมแก่กิจการท่ี เก่ียวข้องกัน                    
มีการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ   ยอดคงเหลือ ณ 
 วนัท่ี 31 ธนัวาคม เพิ่มข้ึน ลดลง วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2558 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 2559 

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

สุทธิ - - - - 

(หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ   ยอดคงเหลือ ณ 
 วนัท่ี 31 ธนัวาคม เพิ่มข้ึน ลดลง วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2558 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 2559 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน     
บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั 319,188 - - 319,188 
บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั 80,000 - - 80,000 

รวม 399,188 - - 399,188 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (319,188) - - (319,188) 

สุทธิ 80,000 - - 80,000 

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

สุทธิ - - - - 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 เงินให้กูย้ืมระยะส้ันแก่บริษทัย่อยเป็นตัว๋สัญญา         
ใชเ้งินอายุ 6 - 12 เดือน จาํนวนเงินรวม 399 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.50 - 5.00 ต่อปี เงิน
ให้กูย้ืมระยะสั้ นแก่บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั คํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดิน อาคารและถงั
นํ้ามนั  
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับ            
เงินให้กูย้ืมบริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดัทั้งจาํนวน เน่ืองจากบริษทัฯคาดว่าสินทรัพยข์องบริษทัย่อย 
จะไม่เพียงพอต่อการชาํระหน้ีและเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 บริษทัฯไดห้ยุดรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจาก      
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยดงักล่าว  

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั เคพี เอน็เนอร์ยี กรุ๊ป จาํกดั (KPEG) เป็นเงินให้กูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนั
อายุ 1 ปี จาํนวนเงิน 4.5 ลา้นบาทโดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อม
ดอกเบ้ียทั้งหมดภายในเดือนธนัวาคม 2557 ในระหวา่งปี 2557 KPEG ไดข้อขยายระยะเวลาการชาํระหน้ี
เป็นวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯจึงไดจ้ดัประเภทรายการเงินให้กูย้ืมระยะส้ันดงักล่าวใหม่เป็น          
เงินให้กูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญสําหรับเงินให้กู ้ยืมดังกล่าวทั้ งจาํนวนเน่ืองจากบริษัทฯคาดว่าสินทรัพยข์อง KPEG จะไม่
เพียงพอต่อการชาํระหน้ีและเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2558 บริษทัฯไดห้ยุดรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากเงิน   
ใหกู้ย้มืแก่บริษทัดงักล่าว 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 มิถุนายน  2559 และ 2558 กลุ่มบริษัทฯ             
มีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2559 2558 2559 2558 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 2,271 2,738 1,270 1,743 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 124 197 86 162 
รวม 2,395 2,935 1,356 1,905 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2559 2558 2559 2558 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 4,959 6,803 2,762 4,350 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 249 393 171 324 
รวม 5,208 7,196 2,933 4,674 
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ภาระคํา้ประกันกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

บริษทัฯมีภาระจากการคํ้าประกนัใหบ้ริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15.4 ข) 

4. สินค้าคงเหลือ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 9,961 7,055 
บวก: การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็น   
          มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 623 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 10,584 7,055 

5. เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระคํา้ประกัน 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากประจาํซ่ึงกลุ่มบริษทัฯไดน้าํไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจากธนาคารและ 
เป็นหลกัประกนัต่อศาลในคดีฟ้องร้อง 

6. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

6.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวธีิราคาทุน 

   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  
   2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

   ร้อยละ ร้อยละ       
บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต  ใหเ้ช่าคลงันํ้ามนัและ        
 จาํกดั    กิจการท่าเรือ ไทย 30.00 30.00 900,112 900,112 899,021 887,897 900,112 900,112 
บริษทั เพียวสัมมากร  ใหเ้ช่าและบริการ        
 ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั  อสังหาริมทรัพย ์ ไทย 44.13 44.13 129,181 129,181 129,981 127,395 129,181 129,181 
บริษทั สัมมากร จาํกดั  การพฒันา          
 (มหาชน)    อสังหาริมทรัพย ์ ไทย 48.25 48.25 785,802 785,802 1,170,053 1,144,571 785,802 785,802 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม       2,199,055 2,159,863 1,815,095 1,815,095 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า       (139,000) (139,000) (151,000) (151,000) 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ      2,060,055 2,020,863 1,664,095 1,664,095 
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ในเดือนมีนาคม 2559 บริษทัฯไดจ้าํนาํหุน้ของ บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 51.2 ลา้นหุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีตามวิธีราคาทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 รวม
จาํนวนเงิน 141 ลา้นบาท เพื่อค ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะสั้น ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 10 

บริษัท ไทยพบัลิคพอร์ต จํากัด 

ในระหว่างปี 2540 จงัหวดัชลบุรี (โจทก)์ ไดฟ้้องร้องบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัและบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
กันกับกลุ่มบริษัทฯจาํนวน 8 ราย (จาํเลย) ในขอ้หาละเมิด บุกรุกท่ีดินของรัฐ ระเบิดหิน ทาํลาย
ธรรมชาติและเรียกร้องค่าเสียหายจาํนวนหน่ึง โดยบริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต จาํกดั (TPP) มิไดเ้ป็น
คู่ความในคดีแต่อย่างใด ในระหว่างปี 2548 ศาลจงัหวดัชลบุรีไดมี้คาํพิพากษาคดีให้จาํเลยร่วมกนั
ชดใช้ค่าเสียหายและเพิกถอนโฉนดท่ีดินท่ีจาํเลยถือครองอยู่และรวมถึงโฉนดท่ีดินแปลงท่ี TPP     
เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิและใช้เป็นท่ีตั้งส่ิงปลูกสร้างต่างๆในโครงการท่าเรือและคลงันํ้ ามนั ต่อมา     
ในเดือนกรกฎาคม 2553 ศาลอุทธรณ์ได้มีคาํพิพากษาแก้เป็นว่าไม่เพิกถอนโฉนดท่ีดินของจาํเลย
รวมถึงของ TPP เน่ืองจากเป็นการพิพากษาเกินกว่าคาํฟ้อง อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบนั คดีฟ้องร้อง
ดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ระบวนการพิจารณาคดีของศาลฎีกา ซ่ึงผลของขอ้พิพาทดงักล่าวยงัไม่สามารถระบุ
ไดแ้ละข้ึนอยูก่บักระบวนการยติุธรรมในอนาคต 

ทั้งน้ี บริษทัฯและท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯเห็นวา่ TPP จะไม่ไดรั้บความเสียหายจากคดีเน่ืองจาก 
TPP ไม่ไดเ้ป็นคู่ความในคดีดงักล่าว คาํพิพากษาของศาลจงัหวดัชลบุรีย่อมไม่ผูกพนั นอกจากนั้น     
คาํพิพากษาของศาลชั้นตน้ท่ีให้เพิกถอนโฉนดท่ีดินถือเป็นการพิพากษาเกินกว่าคาํฟ้องของโจทก ์     
ท่ีฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากจาํเลยเท่านั้น 

ในระหว่างปี 2541 TPP ไดย้ื่นเร่ืองเพื่อขอสัมปทานประกอบกิจการในท่ีดินของรัฐซ่ึงคัน่อยูร่ะหว่าง
แนวเขตโฉนดท่ีดินของ TPP กับชายฝ่ังทะเล ซ่ึงเป็นบริเวณหน้าท่าของ TPP รวมจาํนวน 103 ไร่     
โดยในปี 2550 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติอนุมติัให้สัมปทานท่ีดินดงักล่าวแก่ TPP เป็นระยะเวลา 50 ปี   
อยา่งไรก็ตาม ณ ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการพิจารณาทาํสญัญาสมัปทานและออกประทานบตัรใหแ้ก่ TPP 
โดยคณะทาํงานมีมติใหร้อผลของคาํพิพากษาคดีท่ีดินดงักล่าวขา้งตน้ก่อน 
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6.2 ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) และเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่ง
กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม
ดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 

 สาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต         
   จาํกดั 2,750 (1,315) 11,124 (6,200) - - - - 
บริษทั เพียวสมัมากร          
   ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 82 508 2,586 402 - - - - 
บริษทั สมัมากร จาํกดั          
   (มหาชน) 8,845 (304) 59,612 241,612 34,130 22,328 34,130 22,328 

รวม 11,677 (1,111) 73,322 235,814 34,130 22,328 34,130 22,328 

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

6.3 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนฯ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็น
บริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีจาํนวนเงิน 1,058 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม 2558: 1,018 ลา้นบาท) 
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7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 มิถุนายน
2559 

31 ธนัวาคม
2558 

30 มิถุนายน
2559 

31 ธนัวาคม
2558 

30 มิถุนายน
2559 

31 ธนัวาคม
2558 

   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 อาร์พีซี แมเนจเมนท ์จาํกดั * 500 500 100 100 956 956 
RPC Global Co., Ltd. 41 41 100 100 124 124 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     421,079 421,079 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า     (350) (350) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ     420,729 420,729 

* ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 ไดห้ยดุดาํเนินธุรกิจแลว้ 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 มิถุนายน  2559 และ 2558 บริษัทฯไม่มี                
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 

8. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
       (หน่วย: พนับาท) 

     

งบการเงินรวม/              
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ 

30 มิถุนายน
2559 

31 ธนัวาคม
2558 

30 มิถุนายน
2559 

31 ธนัวาคม
2558 

30 มิถุนายน
2559 

31 ธนัวาคม
2558 

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

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ      - - 
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9. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
30 มิถุนายน 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
สินทรัพยท่ี์ใชใ้นการดาํเนินงาน 89,334 96,732 8,691 15,369  
สินทรัพยท่ี์หยดุใชง้าน 664,172 680,911 245,400  245,844  
รวมท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 753,506 777,643 254,091 261,213  
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (137,243) (143,089) (19,846) (25,692) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 616,263 634,554 234,245 235,521  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 634,554 235,521 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 8,770 287 
จาํหน่ายระหวา่งงวด (5,912) (5,893) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (26,995) (1,516) 
กลบัรายการคา่เผือ่การดอ้ยค่าเน่ืองจากตดัจาํหน่าย 5,846 5,846 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 616,263 234,245 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริษัทฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงได้มาภายใตส้ัญญาเช่า
การเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 1.8 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2558: 2.3 ลา้นบาท) และ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวนเงิน 1.6 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2558: 1.9 ลา้นบาท) 

บริษทัฯไดจ้ดจาํนองท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 รวม
จาํนวนเงิน 211 ล้านบาท เพื่อค ํ้ าประกันเงินกู้ยืมระยะสั้ น ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                    
งบการเงินขอ้ 10 

บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้จดจํานองท่ีดิน  อาคารและถังนํ้ ามันซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี  ณ  วันท่ี                
30 มิถุนายน 2559 รวมจาํนวนเงิน 113 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558: 116 ลา้นบาท) เพื่อค ํ้ าประกัน        
เงินกูย้มืระยะสั้นท่ีไดรั้บจากบริษทัฯตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 
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10. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน 

    (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ีย คํ้าประกนัโดย 
30 มิถุนายน

2559 
31 ธนัวาคม

2558 
30 มิถุนายน

2559 
31 ธนัวาคม

2558 
 (ร้อยละต่อปี)      

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 1.53 - 4.00 จดจาํนองท่ีดิน
ของบริษทัฯ 

101,190 201,190 100,000 200,000 

ตัว๋แลกเงิน 5.74 จาํนาํหุน้ของ
บริษทั สัมมากร 
จาํกดั (มหาชน) 

148,057 - 148,057 - 

รวม   249,247 201,190 248,057 200,000 

11. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 
2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2559 2558 2559 2558 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 1,751 949 - - 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจาก      
   การเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ       
   การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (629) (199) - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดง     

   อยู่ในงบกําไรขาดทุน 1,122 750 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2559 2558 2559 2558 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 3,384 1,627 - - 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจาก      
   การเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ       
   การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (665) (685) - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดง     

   อยู่ในงบกําไรขาดทุน 2,719 942 - - 

12. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนท่ีถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม / 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 66,986 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 66,986 
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ขาดทุนจากการดาํเนินงานท่ียกเลิกสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 
และ 2558 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 

 2559 2558 2559 2558 

รายได้ - - - - 
ค่าใช้จ่าย     
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 221 1,274 443 4,552 

รวมค่าใช้จ่าย 221 1,274 443 4,552 

ขาดทุนสําหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (221) (1,274) (443) (4,552) 

    (หน่วย: บาท) 
กําไรต่อหุ้น:     
ขาดทุนต่อหุน้สาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก  (0.0002) (0.0010) (0.0003) (0.0035) 

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

 กระแสเงินสดสุทธิจากการดาํเนินงานท่ียกเลิกสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 
2558 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 

กิจกรรมดาํเนินงาน - - 
กิจกรรมลงทุน - 40,000 
กิจกรรมจดัหาเงิน - - 

กระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานท่ียกเลิก - 40,000 

 เน่ืองจากผูซ้ื้อสินทรัพยด์งักล่าว ไม่ชาํระเงินค่าสินทรัพยแ์ละดาํเนินการร้ือถอนสินทรัพยต์ามท่ีระบุ
ในสัญญา บริษทัฯจึงเรียกร้องค่าปรับล่าชา้จากการชาํระเงินและการร้ือถอนสินทรัพยต์ามหลกัเกณฑ์
ท่ีระบุในสัญญา คิดเป็นจาํนวนเงินรวม 40 ลา้นบาท โดยหักจากเงินรับล่วงหน้าค่าซ้ือสินทรัพย ์        
ท่ีไดรั้บมาแลว้ ค่าเบ้ียปรับดงักล่าว แสดงเป็นรายไดอ่ื้นในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับงวดปัจจุบนั 
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13. กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ     
(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

14. ส่วนงานดําเนินงาน 

บริษัทฯจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ ในระหว่าง     
งวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัฯไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน 

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัฯสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
ส่วนงานธุรกิจพลงังาน 

ส่วนงาน
อสงัหาริมทรัพย ์

รายการปรับปรุงและ
ตดัรายการระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
รายได้ 
รายไดจ้ากการขายและบริการให ้         
 ลูกคา้ภายนอก 599 663 - - - - 599 663 
รวมรายได้ 599 663 - - - - 599 663 

ผลการดาํเนินงาน         
ขาดทุนของส่วนงาน (15) (27) - - - - (15) (27) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (2) - - - - - (2) - 
กาํไรจากเงินลงทุน 4 - 9 - - - 13 - 
รายไดอ่ื้น 43 6 - - - - 43 6 
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 30 (21) 9 - - - 39 (21) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (2) (1) - - - - (2) (1) 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 
 จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 28 (22) 9 - - - 37 (22) 
ขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ี
ยกเลิก - (1) - - - - - (1) 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 28 (23) 9 - - - 37 (23) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
ส่วนงานธุรกิจพลงังาน 

ส่วนงาน
อสงัหาริมทรัพย ์

รายการปรับปรุงและ
ตดัรายการระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
รายได้ 
รายไดจ้ากการขายและบริการให ้         
 ลูกคา้ภายนอก 1,153 1,298 - - - - 1,153 1,298 
รวมรายได้ 1,153 1,298 - - - - 1,153 1,298 

ผลการดาํเนินงาน         
ขาดทุนของส่วนงาน (34) (55) - - - - (34) (55) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ทางการเงิน (4) 1 - - - - (4) 1 
กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 13 (4) 62 242 - - 75 238 
รายไดอ่ื้น 48 10 - - - - 48 10 
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 23 (48) 62 242 - - 85 194 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (3) (1) - - - - (3) (1) 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดจาก 
 การดาํเนินงานต่อเน่ือง 20 (49) 62 242 - - 82 193 
ขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ี
ยกเลิก - (4) - - - - - (4) 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 20 (53) 62 242 - - 82 189 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัฯไม่มี
รายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 

15. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

15.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเก่ียวกบัการปรับปรุง
สาํนกังานและสถานีบริการนํ้ามนัจาํนวนเงิน 2.5 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2558: 2.4 ลา้นบาท) 

15.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการ 

 กลุ่มบริษัทฯได้เขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกับการเช่าท่ีดิน อาคาร      
คลงันํ้ามนั สถานีบริการนํ้ามนั รถยนตแ์ละอุปกรณ์ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 20 ปี  
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 กลุ่มบริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาขา้งตน้ ดงัน้ี 

                                     (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายชาํระ 
30 มิถุนายน 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
30 มิถุนายน 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
   ภายใน 1 ปี 22 26 4 7 
   มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 78 69 - - 
   มากกวา่ 5 ปี 96 81 - - 

15.3 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาซื้อระยะยาว 

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

15.4 การคํา้ประกัน 

 ก) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 มีหนังสือคํ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคาร             
ในนามกลุ่มบริษทัฯเหลืออยู่เป็นจาํนวนเงิน 155 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทาง
ปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยหนังสือคํ้าประกนัเพื่อคํ้า
ประกนัการจ่ายชาํระเงินให้แก่เจา้หน้ีจาํนวนเงิน 150 ลา้นบาท และเพื่อคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า
และอ่ืนๆ จาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท 

 ข)  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจาก
ธนาคารของบริษทัยอ่ยหลายแห่งในวงเงินรวม 70 ลา้นบาท  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 21

15.5 คดีฟ้องร้องและข้อพพิาททางการค้า 

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

  เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 PTT ไดส่้งจดหมายแจง้ขอยกเลิกสญัญาการซ้ือขายวตัถุดิบคอนเดนเสท
เรสซิดิวกบับริษทัฯ โดยจะขอยกเลิกสญัญาเม่ืออายสุญัญาครบ 15 ปีแรก (Primary period) ในปี 
2555 ทั้งท่ีบริษทัฯไม่ไดป้ระพฤติผิดสัญญา และการเลิกสัญญาเป็นการขดักบัเจตนารมณ์ของ
การทาํสญัญา ทั้งน้ี บริษทัฯและท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯเห็นวา่สัญญาดงักล่าวไม่สามารถ
ยกเลิกไดเ้น่ืองจากเป็นสัญญาต่างตอบแทนระยะยาว โดยท่ีในสัญญาระบุให้บริษทัฯตอ้งเป็น     
ผูล้งทุนก่อสร้างโรงกลัน่ข้ึนมารองรับเพื่อแปรรูปวตัถุดิบคอนเดนเสทเรสซิดิว ซ่ึงเป็นสเปก
วตัถุดิบท่ีรับมาจาก PTT เท่านั้ น และสัญญาบังคับบริษัทฯไม่ให้นําวตัถุดิบไปขายต่อใน              
สภาพเดิมท่ีรับมาอีกดว้ย ดงันั้น ในสัญญาจึงมีการระบุว่าเป็นสัญญาลกัษณะ Evergreen Basis 
คือ ไม่มีกาํหนดเวลาส้ินสุด สัญญาจะมีผลบงัคบัต่อไปโดยอตัโนมติัเม่ือครบกาํหนด 15 ปีแรก 
(Primary period) และในช่วงต่อๆไป อีกทั้ งการยกเลิกสัญญาจะกระทาํได้ก็ต่อเม่ือได้รับ          
ความยนิยอมจากคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายหรือในกรณีท่ีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงทาํผดิสัญญา ซ่ึงบริษทัฯไม่เคย
ดาํเนินการใดๆ ผิดจากขอ้สัญญาท่ีกาํหนดไว ้ บริษทัฯจึงมัน่ใจว่าสัญญาดงักล่าวไม่สามารถ
ยกเลิกได ้ในขณะท่ีทาง PTT เห็นต่างออกไป บริษทัฯไดร่้วมหารือกบั PTT เพื่อหาขอ้สรุปท่ี
ยุติธรรมกบัทั้งสองฝ่ายแต่ไม่สามารถหาขอ้ยุติร่วมกนัได ้ดงันั้น เพื่อรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้น            
ให้ได้รับการรับรองและคุม้ครองตามกฎหมาย บริษัทฯจึงได้ใช้กระบวนการยุติธรรมเป็น                 
ผูต้ดัสินช้ีขาด โดยไดด้าํเนินการยื่นคาํเสนอขอ้พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการในวนัท่ี 3 ธนัวาคม 
2552 และเม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2553 บริษทัฯได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งเรียกร้องให้ PTT และ 
PTTGC ร่วมกนัปฏิบติัตามสัญญาดงักล่าวต่อไปโดยไม่กาํหนดระยะเวลาส้ินสุด หากการบงัคบั
ให้ PTT และ PTTGC ปฏิบติัตามสัญญาดงักล่าวเป็นการพน้วิสัย ไม่อาจกระทาํได ้ไม่ว่าดว้ย
เหตุประการใด ให้ PTT และ PTTGC ร่วมกนัรับผิดชดใชค่้าสินไหมทดแทนแก่บริษทัฯ เป็น
เงินรวมทั้งส้ิน 13,805,648,806.91 บาท ต่อมา บริษทัฯไดย้ื่นคาํร้องขอแกไ้ขเพิ่มเติมคาํเสนอ           
ขอ้พิพาทเพื่อขอเพ่ิมจาํนวนค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงินรวม 29,368,397,797.76 บาท ซ่ึงคณะ
อนุญาโตตุลาการมีคําสั่งอนุญาตตามคําร้องฉบับดังกล่าวแล้ว  และศาลแพ่งมีค ําสั่งให ้              
จาํหน่ายคดีท่ีฟ้องร้องชัว่คราวเพื่อรอฟังคาํวินิจฉยัคดีขอ้พิพาททางการคา้ของอนุญาโตตุลาการ  
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ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2554 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของ
อนุญาโตตุลาการ บริษทัฯได้รับแผนการส่งวตัถุดิบล่วงหน้าจาก PTT ซ่ึงเป็นกระบวนการ
ประสานงานระหว่างกนัตามปกติธุรกิจ พบว่าแผนการส่งวตัถุดิบน้ีระบุปริมาณการส่งวตัถุดิบ
ถึงเดือนมกราคม 2555 เท่านั้ น โดย PTT ได้หยุดส่งวตัถุดิบตั้ งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555        
เป็นการทาํผดิสัญญาขอ้ 15.5 ท่ีระบุให้ PTT ตอ้งปฏิบติัตามสัญญาต่อไปจนกว่าอนุญาโตตุลาการ
จะมีคาํวินิจฉัยเด็ดขาด จึงทาํให้บริษทัฯตอ้งหยุดการผลิตเน่ืองจากบริษทัฯไม่มีวตัถุดิบหลกัจาก 
PTT  

  ต่อมา บริษทัฯไดย้ื่นคาํร้องขอสละประเด็นขอ้พิพาทเก่ียวกบักรณีท่ีบริษทัฯเรียกร้องให้ PTT 
ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวต่อไป โดยอนุญาโตตุลาการได้มีคาํสั่งอนุญาตให้บริษัทฯสละ
ประเดน็ดงักล่าวไดใ้นวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2555 

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

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

 ในเดือนเมษายน  2559 บริษัทฯได้รับสําเนาคําช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการลงวันท่ี                   
25 มีนาคม 2559 โดยคณะอนุญาโตตุลาการเสียงขา้งมากมีคาํช้ีขาดให ้PTT ชาํระค่าเสียหายจาก
การบอกเลิกสัญญากับบริษทัฯโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นจาํนวนเงิน 390 ลา้นบาทต่อปี
นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2555 จนถึงวนัท่ีคณะอนุญาโตตุลาการมีคาํช้ีขาด (วนัท่ี 25 มีนาคม 
2559) พร้อมทั้งดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของยอดเงินค่าเสียหายท่ีไดจ้ากการคาํนวณ
ขา้งตน้นบัตั้งแต่วนัท่ีคณะอนุญาโตตุลาการมีคาํช้ีขาดจนถึงวนัท่ีท่ี PTT ชาํระเงินใหแ้ก่บริษทัฯ
ครบถว้น ซ่ึงบริษทัฯ สามารถยื่นคาํร้องต่อศาลแพ่ง เพื่อให้ศาลทาํการบงัคบัตามคาํช้ีขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการภายในสามปี นบัตั้งแต่วนัท่ีอาจบงัคบัตามคาํช้ีขาด ซ่ึง PTT ไดย้ืน่คาํร้อง
ขอเพิกถอนคาํช้ีขาดดังกล่าวต่อศาลแพ่งแลว้เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 (คดีหมายเลขดาํท่ี 
3016/2559) 
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 ข) ในเดือนพฤษภาคม 2554 บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต จาํกดั (TPP) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯ
ไดรั้บคาํฟ้องคดีแพ่งว่าผูถื้อหุน้ของบริษทัร่วมรายหน่ึงไดย้ืน่คาํร้องต่อศาลเพื่อเรียกร้องให้เพิก
ถอนการจดทะเบียนลดทุนและเพ่ิมทุนของบริษทัร่วมในระหว่างปี 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 และในเดือนมิถุนายน 2559 ศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํพิพากษายื่นตามศาล
ชั้นตน้ ปัจจุบนัโจทกย์ืน่คาํร้องขอขยายระยะเวลายืน่ฎีกาถึงวนัท่ี 2 กนัยายน 2559 

  ในเดือนเมษายน 2558 ผูถื้อหุ้นของ TPP อีกรายหน่ึงไดย้ื่นฟ้องกรรมการของ TPP, TPP และ
บริษทัฯ และยื่นคาํร้องต่อศาลเพื่อเรียกร้องให้คาํขอจดทะเบียนบริษทัจาํกัด (แบบ บอจ.1) 
สําเนาบญัชีรายช่ือผูถื้อหุ้น พร้อมทั้งชุดเอกสารประกอบการเพิ่มทุน TPP ในระหว่างปี 2546 
และ 2557 และบนัทึกขอ้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีในปี 2546 เป็น
โมฆะ โดยขอให้ศาลมีคาํสั่งเพิกถอนเอกสารดงักล่าว และขอให้ศาลมีคาํสั่งกลบัคืนสถานะ
สดัส่วนการถือหุน้ใหเ้ป็นไปตามเดิมตามสาํเนาบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ในเดือนเมษายน 2545 โดย
ในเดือนเมษายน 2558 ศาลชั้ นต้น ได้มีคาํพิพากษายกฟ้อง และในเดือนกรกฎาคม 2559        
ศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํพิพากษายืน่ตามศาลชั้นตน้ ปัจจุบนัโจทกย์ืน่คาํร้องขอขยายระยะเวลายืน่ฎีกา
ถึงวนัท่ี 5 กนัยายน 2559 

16. การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมตามลาํดบัชั้นระดบั 
1* ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม   
เงินลงทุนชัว่คราว    
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม 296,935 219,579 

* ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยอ์ยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
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17. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้บริษทัฯขายหุ้นของบริษทั 
เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั ให้แก่บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 1,147,499 หุ้น   
คิดเป็นสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 44.13 ในราคาหุน้ละ 140 บาท หรือรวมเป็นจาํนวนเงิน 160,649,860 
บาท  

18. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2559 


