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บริษัท อาร์พซีีจี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย 
ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการลงทุนและถือหุ้นในบริษทัอ่ืน อยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯซ่ึงเป็น
สาํนกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 86/2 อาคารเพียวเพลสรามคาํแหง ชั้น 3 ถนนรามคาํแหง แขวงสะพานสูง 
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร สาขาซ่ึงเป็นท่ีตั้งโรงงานตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 7/3 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ 
ตาํบลมาบตาพดุ อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง  

 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 คือ บริษทั เพทโทร- 
อินสตรูเมนท ์จาํกดั โดยถือหุน้ในอตัราร้อยละ 19.72 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ของบริษทัฯ  

1.2 ข้อสมมติฐานทางการบัญชี 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17.5 ก) ตั้งแต่ปี 2552 บริษทัฯมีขอ้พิพาททางการคา้
และคดีฟ้องร้องท่ีสําคญักบัผูข้ายวตัถุดิบรายหลกัของบริษทัฯ ซ่ึงไดห้ยุดส่งวตัถุดิบให้แก่บริษทัฯ
ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2555 ทาํให้บริษทัฯตอ้งหยุดการผลิตเพราะไม่สามารถจดัหาวตัถุดิบหลกั
ดงักล่าวจากผูข้ายรายอ่ืน บริษทัย่อยบางบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบับริษทัฯตอ้งหยุดดาํเนิน
กิจการ และเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2558 ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ได้มีมติอนุมัติให้
บริษทัฯหยุดประกอบกิจการโรงกลัน่นํ้ ามนัท่ีจงัหวดัระยองอย่างถาวร กลุ่มบริษัทฯจึงมีขาดทุน                     
จากการดําเนิน ธุรกิจโรงกลั่นตั้ งแต่หยุดการผลิตในปี  2555  ต่อมาใน เดือนมีนาคม  2559                     
คณะอนุญาโตตุลาการเสียงขา้งมากไดมี้คาํช้ีขาดให้ผูข้ายวตัถุดิบรายหลกัดงักล่าว (คู่พิพาท) ชาํระ
ค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญากบับริษทัฯโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย และให้บริษทัฯไดรั้บชดเชย
ค่าเสียหายจาํนวนหน่ึง ซ่ึงบริษทัฯสามารถยื่นคาํร้องต่อศาลแพ่งเพื่อให้ศาลทาํการบงัคบัตามคาํช้ีขาด
ของคณะอนุญาโตตุลาการภายในสามปีนับตั้งแต่วนัท่ีอาจบงัคบัตามคาํช้ีขาดดังกล่าว และต่อมา                     
เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 คู่พิพาทไดย้ื่นคาํร้องขอเพิกถอนคาํช้ีขาดดงักล่าวต่อศาลแพ่ง และเม่ือ
วนัท่ี 23 กันยายน 2559 บริษัทฯได้ยื่นคาํร้องต่อศาลแพ่งเพื่อคดัคา้นคาํขอเพิกถอนคาํช้ีขาดของ                     
คณะอนุญาโตตุลาการท่ีคู่พิพาทยื่นต่อศาลแพ่ง ต่อมา เม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2559 บริษทัฯได้ยื่น               
คาํร้องต่อศาลแพ่งขอใหมี้การบงัคบัตามคาํช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการขา้งตน้ และคู่พิพาทไดรั้บ
สําเนาคาํร้องขอให้มีการบังคบัคดีตามคาํช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการแล้ว แม้ว่าในปัจจุบัน                     
ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญับางประการท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถ                     
ในการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัฯจากการหยุดธุรกรรมโรงกลัน่ดังกล่าวลดลงเน่ืองจาก
แผนงานของฝ่ายบริหาร อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯยงัคงมีขาดทุนจากการดาํเนินงาน และ ณ วนัท่ี                      
31 มีนาคม 2560 กลุ่มบริษทัฯมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนเป็นจาํนวนเงิน 1,234              
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ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: 1,219 ลา้นบาท) ซ่ึงหน้ีสินหมุนเวียนดงักล่าวไดร้วมหน้ีสินท่ียงัเป็น                     
ขอ้พิพาททางการคา้และคดีฟ้องร้องกบัผูข้ายวตัถุดิบรายหลกัของบริษทัฯ ซ่ึงในเดือนเมษายน 2560 
คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํช้ีขาดใหบ้ริษทัฯตอ้งชาํระค่าวตัถุดิบคอนเดนเสทเรสซิดิวงวดสุดทา้ยแก่
ผู ้ขายวัตถุดิบรายหลักดังกล่าว ทั้ งน้ี  บริษัทฯไม่เห็นด้วยกับคําช้ีขาดดังกล่าว และจะใช้สิทธิ                     
ตามกฎหมายในการยื่นคาํร้องขอให้ศาลแพ่งเพิกถอนคาํช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด ปัจจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคัญ                     
บางประการท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยท่ีมีนัยสําคญัเก่ียวกับความสามารถในการดาํเนินงาน
ต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัฯหากผลของคดีความดงักล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม                     
ณ ปัจจุบนัผลของขอ้พิพาททางการคา้และคดีฟ้องร้องดงักล่าวยงัไม่สามารถระบุไดแ้ละข้ึนอยู่กบั
กระบวนการยติุธรรมในอนาคต 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯมีแผนการปรับปรุงการดาํเนินงานโดยการปรับโครงสร้างกิจการของบริษทัฯ
เพื่อท่ีจะดําเนินธุรกิจทางด้านลงทุนและถือหุ้นในบริษัทอ่ืนเป็นหลัก  (holding company) ซ่ึง                     
ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือวา่จะแกปั้ญหาได ้แผนการลงทุนของบริษทัฯสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 ก)   ในระหว่างปี 2557 บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นสามญัจาํนวนเงิน 900 ลา้นบาทของบริษทั ไทยพบัลิค
พอร์ต จาํกดั ซ่ึงดาํเนินธุรกิจหลกัในการใหเ้ช่าคลงันํ้ามนัและกิจการท่าเรือ  

 ข)  ในระหว่างปี 2558 บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นสามญัของบริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) (SAMCO)                    
ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯเพิ่ม ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯใน SAMCO เพิ่มข้ึน
จากเดิมร้อยละ 25.25 เป็นร้อยละ 48.25 SAMCO ดาํเนินธุรกิจหลกัในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 

นอกจากน้ี บริษทัฯอยูร่ะหวา่งการแสวงหาผูร่้วมทุนและแนวทางในการดาํเนินธุรกิจอ่ืน ๆ จากเหตุผล
ดงักล่าว งบการเงินน้ีจึงยงัคงจดัทาํข้ึนภายใตข้อ้สมมติฐานการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของกิจการ 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม                     
บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย        
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 
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1.4 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทัย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทัฯ”) และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวม
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกับบริษัทย่อย                     
ในระหวา่งงวดปัจจุบนั           

1.5  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทฯได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                     
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์
การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงาน                     
ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัฯ  

1.6 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน           
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

2. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 46 46 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 46 46 - - 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการทีไ่ม่เก่ียวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 38,427 30,769 - - 
   3 - 6 เดือน 159 792 - - 
   6 - 12 เดือน 381 382 - - 
   มากกวา่ 12 เดือน 12,232 12,140 - - 

รวม 51,199 44,083 - - 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (11,115) (11,019) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 40,084 33,064 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 40,130 33,110 - - 

ลูกหนีอ่ื้น     
เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 3,564 3,349 
รายไดค้า้งรับ 1,458 2,960 63 59 
อ่ืน ๆ 9,862 10,797 926 45 

รวม 11,320 13,757 4,553 3,453 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (5,086) (5,295) - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 6,234 8,462 4,553 3,453 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 46,364 41,572 4,553 3,453 

3. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2560 2559 2560 2559 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย  
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)    
รายไดค่้าบริหารจดัการ - - - 186 
ดอกเบ้ียรับ - - 986 778 
รายไดอ่ื้น - การใหบ้ริการอ่ืน - - 365 562 
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม   
ขายสินคา้ 127 99 - - 
รายไดค่้าบริหารจดัการ - 1,200 - 1,200 
ค่าเช่าท่ีดิน 219 201 - - 
ค่าเช่าอาคารสาํนกังาน 457 385 72 - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 338 332 - - 
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 66 66 66 66 

นโยบายการกาํหนดราคาสําหรับรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 

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

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการที่เก่ียวข้องกัน 
(หมายเหตุ 2) 

ลกูหน้ีการค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
 บริษทัร่วม 46 46 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 46 46 - - 

ลกูหน้ีอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
 บริษทัยอ่ย - - 3,564 3,349 

รวมลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 3,564 3,349 

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 4,500 4,500 4,500 4,500 
   หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (4,500) (4,500) (4,500) (4,500) 

เงินให้กู ้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  - 
สุทธิ - - - - 

เจ้าหนีอ่ื้น - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 
   บริษทัร่วม 300 150 34 31 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 62 23 62 24 

รวมเจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 362 173 96 55 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 

 7

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวัน ท่ี  31 มีนาคม  2560 เงินให้กู ้ยืมแก่กิจการท่ี เก่ียวข้องกัน                    
มีการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ   ยอดคงเหลือ ณ 
 วนัท่ี 31 ธนัวาคม เพิ่มข้ึน ลดลง วนัท่ี 31 มีนาคม 
 2559 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 2560 

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 มีนาคม 
 2559 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 2560 

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 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งิน
อายุ 12 เดือน จาํนวนเงินรวม 399 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.50 - 5.00 ต่อปี เงินให้กูย้ืม
ระยะสั้นแก่บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั คํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดิน อาคารและถงันํ้ามนั  
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯได้ตั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับ            
เงินให้กูย้ืมบริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดัทั้งจาํนวนเน่ืองจากบริษทัฯคาดว่าสินทรัพยข์องบริษทัย่อย          
จะไม่เพียงพอต่อการชาํระหน้ีและเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 บริษทัฯไดห้ยุดรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจาก              
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยดงักล่าว ปัจจุบนั บริษทัฯอยูร่ะหวา่งการติดตามหน้ี 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทั เคพี เอน็เนอร์ยี กรุ๊ป จาํกดั (KPEG) เป็นเงินให้กูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนั
อายุ 1 ปี จาํนวนเงิน 4.5 ลา้นบาทโดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อม
ดอกเบ้ียทั้งหมดภายในเดือนธนัวาคม 2557 ในระหวา่งปี 2557 KPEG ไดข้อขยายระยะเวลาการชาํระหน้ี
เป็นวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯจึงไดจ้ดัประเภทรายการเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นดงักล่าวใหม่เป็นเงิน
ใหกู้ย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ
สาํหรับเงินให้กูย้ืมดงักล่าวทั้งจาํนวนเน่ืองจากบริษทัฯคาดว่าสินทรัพยข์อง KPEG จะไม่เพียงพอต่อ
การชาํระหน้ีและเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2558 บริษทัฯไดห้ยุดรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากเงินให้กูย้ืมแก่
บริษทัดงักล่าว ปัจจุบนั บริษทัฯอยูร่ะหวา่งดาํเนินการติดตามหน้ี 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวัน ท่ี  31  มีนาคม  2560 และ  2559 กลุ่มบริษัทฯมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 2,604 2,689 1,591 1,491 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 104 124 63 86 
รวม 2,708 2,813 1,654 1,577 
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4. สินค้าคงเหลือ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 14,437 9,831 
บวก: การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็น   
          มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 698 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 15,135 9,831 

5. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
31 มีนาคม 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 5,509 5,496 5,146 5,146 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (5,146) (5,146) (5,146) (5,146) 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

- สุทธิ 363 350 - - 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (363) (350) - - 
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี - - - - 

6. เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระคํา้ประกัน 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากประจาํซ่ึงกลุ่มบริษทัฯไดน้าํไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจากธนาคารและ 
เป็นหลกัประกนัต่อศาลในคดีฟ้องร้อง 
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7. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

7.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวธีิราคาทุน 

   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  
   2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
   ร้อยละ ร้อยละ       

บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต  ใหเ้ช่าคลงันํ้ามนัและ        
 จาํกดั    กิจการท่าเรือ ไทย 30.00 30.00 900,112 900,112 819,829 813,838 900,112 900,112 
บริษทั สัมมากร จาํกดั  การพฒันา          
 (มหาชน)    อสังหาริมทรัพย ์ ไทย 48.25 48.25 785,802 785,802 1,145,558 1,146,899 785,802 785,802 
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม       1,965,387 1,960,737 1,685,914 1,685,914 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า       (139,000) (139,000) (151,000) (151,000) 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ      1,826,387 1,821,737 1,534,914 1,534,914 

 บริษทัฯไดจ้าํนาํหุ้นของ บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 49.1 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 
บาท ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีตามวิธีราคาทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 รวมจาํนวนเงิน 136 ลา้นบาท เพื่อ
ค ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะสั้น ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 อยา่งไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 
28 มีนาคม 2560 บริษทัฯไดไ้ถ่ถอนการจาํนาํหุน้ดงักล่าวแลว้ 

บริษัท ไทยพบัลิคพอร์ต จํากัด 

ในระหวา่งปี 2540 จงัหวดัชลบุรี (โจทก)์ ไดฟ้้องร้องบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัและบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั
กบักลุ่มบริษทัฯจาํนวน 8 ราย (จาํเลย) ในขอ้หาละเมิด บุกรุกท่ีดินของรัฐ ระเบิดหิน ทาํลายธรรมชาติ
และเรียกร้องค่าเสียหายจาํนวนหน่ึง โดยบริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต จาํกดั (TPP) มิไดเ้ป็นคู่ความในคดี
แต่อยา่งใด ในระหว่างปี 2548 ศาลจงัหวดัชลบุรีไดมี้คาํพิพากษาคดีให้จาํเลยร่วมกนัชดใชค่้าเสียหาย
และเพิกถอนโฉนดท่ีดินท่ีจาํเลยถือครองอยูแ่ละรวมถึงโฉนดท่ีดินแปลงท่ี TPP เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ
และใชเ้ป็นท่ีตั้งส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ ในโครงการท่าเรือและคลงันํ้ ามนั ต่อมา ในเดือนกรกฎาคม 2553 
ศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํพิพากษาแกเ้ป็นว่าไม่เพิกถอนโฉนดท่ีดินของจาํเลยรวมถึงของ TPP เน่ืองจากเป็น               
การพิพากษาเกินกว่าคาํฟ้อง และในเดือนพฤษภาคม 2560 ศาลฎีกาได้มีคาํพิพากษายืนตามศาล
อุทธรณ์เป็นไม่เพิกถอนโฉนดท่ีดินแปลงท่ี TPP เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ คดีเป็นอนัเสร็จเดด็ขาด 

ในระหว่างปี 2541 TPP ไดย้ื่นเร่ืองเพื่อขอสัมปทานประกอบกิจการในท่ีดินของรัฐซ่ึงคัน่อยูร่ะหว่าง
แนวเขตโฉนดท่ีดินของ TPP กับชายฝ่ังทะเล ซ่ึงเป็นบริเวณหน้าท่าของ TPP รวมจาํนวน 103 ไร่     
โดยในปี 2550 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติอนุมติัให้สัมปทานท่ีดินดงักล่าวแก่ TPP เป็นระยะเวลา 50 ปี   
แต่เน่ืองจากมีคาํพิพากษาของศาลจงัหวดัชลบุรีในคดีท่ีดินดงักล่าวขา้งตน้ ให้เพิกถอนโฉนดท่ีดิน
รวมถึงโฉนดท่ีดินแปลงท่ี TPP เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ คณะทาํงานจึงมติให้รอผลการพิจารณา                
ในชั้นศาลใหเ้ป็นท่ียติุเสียก่อน ปัจจุบนั ศาลฎีกามีคาํพิพากษายนืตามศาลอุธรณ์เป็นไม่เพิกถอนโฉนด
ท่ีดินแปลงดงักล่าว ฝ่ายบริหารของ TPP คาดว่าคณะทาํงานจะนาํเร่ืองการขอสัมปทานท่ีดินดงักล่าว
ข้ึนพิจารณาต่อไป 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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7.2 ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) และเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) 
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าวใน                     
งบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมสาํหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับสาํหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2560 2559 2560 2559 

บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต จาํกดั 5,991 8,374 - - 
บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์     
   จาํกดั - 2,504 - - 
บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) (1,341) 50,767 - - 

รวม 4,650 61,645 - - 

 เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) มีมติอนุมติั
การจ่ายปันผล ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท รวมมูลค่าไม่เกิน 58.94 ลา้นบาท ในรูปแบบของหุ้นปันผล
และเงินสด ดงัน้ี 

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท สัมมากร จาํกัด (มหาชน) จาํนวนไม่เกิน 52.39 ล้านหุ้น                  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรา 11.25 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่า
ทั้ งส้ินไม่เกิน 52.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.08889 บาทต่อหุ้น ทั้ งน้ี                
ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแลว้ ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสด
แทนในอัตราหุ้นละ 0.08889 บาท คิดเป็นหุ้นปันผลท่ีบริษัทฯได้รับ จาํนวน 25.28 ล้านหุ้น                
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 25.28 ลา้นบาท 

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดอตัราหุน้ละ 0.01111 บาท หรือเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 6.55 ลา้นบาท คิดเป็น
เงินปันผลท่ีบริษทัฯไดรั้บ จาํนวนเงิน 3.16 ลา้นบาท 

 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต จาํกดั มีมติอนุมติั              
การจ่ายเงินปันผล ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าไม่เกิน 52.50 ลา้นบาท คิดเป็นเงินปันผลท่ี
บริษทัฯไดรั้บ จาํนวนเงิน 15.75 ลา้นบาท 

 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลดงักล่าวแลว้ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 และคาดว่าจะไดรั้บโอนหุ้นปันผล
ภายในเดือนพฤษภาคม 2560 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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7.3 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนฯ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็น
บริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีจาํนวนเงิน 990 ลา้นบาท                     
(31 ธนัวาคม 2559: 956 ลา้นบาท) 

7.4 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 ในการประเมินค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต จาํกดั ฝ่ายบริหารไดใ้ชว้ิธี
คิดลดกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานในอนาคตของบริษทัดงักล่าว โดยใชอ้ตัราคิดลดร้อยละ 10.6 
และอตัราเติบโตระยะยาวท่ีร้อยละ 2 

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 31 มีนาคม
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

31 มีนาคม
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

31 มีนาคม
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

   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 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     420,955 420,955 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า     (81,955) (81,955) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ     339,000 339,000 

* ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ไดห้ยดุดาํเนินธุรกิจแลว้ 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย  

9. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
       (หน่วย: พนับาท) 

     
งบการเงินรวม/             

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ 

31 มีนาคม
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

31 มีนาคม
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

31 มีนาคม
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

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



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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10. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
31 มีนาคม 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
สินทรัพยท่ี์ใชใ้นการดาํเนินงาน 103,381 101,538 7,137 7,471 
สินทรัพยท่ี์หยดุใชง้าน 923,394 930,646 525,308 528,157 
รวมท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,026,775 1,032,184 532,445 535,628 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (459,712) (459,712) (240,608) (240,608) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 567,063 572,472 291,837 295,020 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 572,472 295,020 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 6,398 - 
จาํหน่ายระหวา่งงวด (2) - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (11,805) (3,183) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 567,063 291,837 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 กลุ่มบริษทัฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 
โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจาํนวนเงิน 0.6 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559: 0.8 ล้านบาท) และใน                    
งบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวนเงิน 0.6 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 0.6 ลา้นบาท) 

บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้จดจํานองท่ีดิน  อาคารและถังนํ้ ามันซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี  ณ  วันท่ี                
31 มีนาคม 2560 รวมจาํนวนเงิน 78 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 79 ลา้นบาท) เพื่อค ํ้าประกนัเงินกูย้ืม
ระยะสั้นท่ีไดรั้บจากบริษทัฯตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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11. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

                 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
31 มีนาคม 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
เงินชดเชยค่าปรับคุณภาพ 26,711 26,711 26,711 26,711 
สิทธิการเช่าท่ีดินและสถานีบริการนํ้ามนั 1,466 1,589 - - 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 2,451 1,951 1,165 1,126 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 8,017 1,615 - - 
เงินมดัจาํ 2,283 2,322 214 214 
รวม 40,928 34,188 28,090 28,051 

เงินชดเชยค่าปรับคุณภาพ คือ เงินชดเชยเน่ืองจากในไตรมาสท่ีสามของปี 2549 ผูข้ายวตัถุดิบไดส่้ง
วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพผิดไปจากท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบ โดยมีคุณสมบติัท่ีผิดไปจากท่ีเคย
ส่งมอบให้บริษทัฯตลอดระยะเวลาของสัญญาท่ีผ่านมาอย่างกะทนัหัน มีผลทาํให้บริษทัฯตอ้งจ่าย
ตน้ทุนเพิ่มในการปรับคุณภาพสินคา้ตลอดจนค่าเสียหายดา้นอ่ืน ๆ รวมทั้งส้ินประมาณ 136 ลา้นบาท 
จากการเจรจากบัผูข้ายวตัถุดิบ ไดข้อ้สรุปว่าผูข้ายวตัถุดิบจะชดเชยค่าปรับคุณภาพใหแ้ก่บริษทัฯ รวม 
53 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือเป็นค่าเสียหายท่ีเกิดจากการท่ีราคาของสินคา้และวตัถุดิบลดตํ่าลงมาก           
อยา่งต่อเน่ือง (Inventory Loss) และเน่ืองจากส่วนน้ีเป็นความเสียหายท่ีเกิดจากภาวะราคาตลาดโลกท่ี
ทั้งฝ่ายบริษทัฯและฝ่ายผูข้ายวตัถุดิบต่างตอ้งแบกรับอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดเ้ช่นเดียวกนั ผูข้ายวตัถุดิบจึง
ขอให้ต่างฝ่ายต่างแบกรับภาระ Inventory Loss ของตนเอง บริษัทฯจึงได้บันทึกบัญชีเงินชดเชย
ค่าปรับคุณภาพจาํนวนน้ีโดยลดตน้ทุนขายสําหรับปี 2549 ทั้ งจาํนวน ทั้ งน้ี ผูข้ายวตัถุดิบได้ออก                     
ใบลดหน้ีให้บริษัทฯ จาํนวนเงิน 26 ล้านบาทในเดือนพฤศจิกายน 2549 ส่วนท่ีเหลือจาํนวนเงิน                     
27 ลา้นบาท ผูข้ายแจง้วา่จะพิจารณาวิธีการชดเชยใหใ้นภายหลงั 

ต่อมาในระหว่างวนัท่ี 2 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2553 ผูข้ายวตัถุดิบไดส่้งวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพผิดไป
จากท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบอีกคร้ัง มีผลทาํให้บริษทัฯตอ้งจ่ายตน้ทุนเพิ่มในการปรับ
คุณภาพวัตถุดิบตลอดจนค่าเสียหายด้านอ่ืน  ๆ  รวมทั้ งส้ินประมาณ  53 ล้านบาท  ซ่ึงบริษัทฯ               
ได้เรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวไปยงัผูข้ายวัตถุดิบแต่ไม่สามารถตกลงกันได้ ดังนั้ น  เม่ือวันท่ี                     
9 พฤศจิกายน 2559 บริษทัฯจึงยื่นคาํเสนอขอ้พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ (ขอ้พิพาทหมายเลขดาํท่ี 
117/2559) เพื่อเรียกร้องให้ผูข้ายวตัถุดิบชดใชค่้าเสียหายจากการปรับปรุงคุณภาพวตัถุดิบ เน่ืองจาก   
ไดส่้งวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพผิดไปจากท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบในปี 2549 และในระหว่าง
เดือนตุลาคม  - พฤศจิกายน  2553 คิดเป็นจํานวนเงิน  26,700,000 บาท  และ 52,887,472.76 บาท 
ตามลาํดบั พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจาํนวนเงินดงักล่าว รวมเป็นค่าเสียหายทั้งส้ิน
จาํนวนเงิน 116,678,438.74 บาท ในเดือนเมษายน 2560 ผูข้ายวตัถุดิบไดย้ื่นคาํคดัคา้นแลว้ ปัจจุบนั 
คดีอยูร่ะหวา่งการสรรหาคณะอนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาคดีดงักล่าวต่อไป 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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12. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน 
    (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ีย คํ้าประกนัโดย 
31 มีนาคม

2560 
31 ธนัวาคม

2559 
31 มีนาคม

2560 
31 ธนัวาคม

2559 

 (ร้อยละต่อปี)      
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 1.48 - 1.61 ไม่มีหลกัประกนั 1,000 1,000 - - 
ตัว๋แลกเงิน 6.01 จาํนาํหุน้ของ

บริษทั สัมมากร 
จาํกดั (มหาชน)* 

- 148,026 - 148,026 

รวม   1,000 149,026 - 148,026 

       
* ในระหวา่งปี 2560 บริษทัฯไดไ้ถ่ถอนการจาํนาํหุน้ดงักล่าวแลว้ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 

13. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้ําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 106 1,633 - - 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจาก      
   การเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ       
   การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (155) (36) - - 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ท่ีแสดง     

   อยู่ในงบกําไรขาดทุน (49) 1,597 - - 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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14. การดําเนินงานท่ียกเลิก 

ขาดทุนจากการดาํเนินงานท่ียกเลิกสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559        
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 

รายได้ - - 
ค่าใช้จ่าย   
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,849 222 

รวมค่าใช้จ่าย 2,849 222 

ขาดทุนสําหรับงวดจากการดําเนินงานทีย่กเลิก (2,849) (222) 

  
 (หน่วย: บาท) 
กําไรต่อหุ้น:   
ขาดทุนต่อหุน้สาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก  (0.0022) (0.0002) 

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

 กระแสเงินสดสุทธิจากการดาํเนินงานท่ียกเลิกสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 
2559 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 

กิจกรรมดาํเนินงาน - - 
กิจกรรมลงทุน - - 
กิจกรรมจดัหาเงิน - - 

กระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานท่ียกเลิก - - 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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15. กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ     
(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

16. ส่วนงานดําเนินงาน 

บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหว่างงวด
ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัฯไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน 

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัฯสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี       
31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 

ส่วนงานธุรกิจพลงังาน 
ส่วนงาน

อสงัหาริมทรัพย ์
รายการปรับปรุงและ
ตดัรายการระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
รายได้ 
รายไดจ้ากการขายและบริการให ้         
 ลูกคา้ภายนอก 676 554 - - - - 676 554 
รวมรายได้ 676 554 - - - - 676 554 
ผลการดาํเนินงาน         
ขาดทุนของส่วนงาน (16) (19) - - - - (16) (19) 
รายไดท้างการเงิน (2) (2) - - - - (2) (2) 
กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 6 9 (1) 53 - - 5 62 
รายไดอ่ื้น 7 5 - - - - 7 5 
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (5) (7) (1) 53 - - (6) 46 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ - (1) - - - - - (1) 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดจาก                
การดาํเนินงานต่อเน่ือง (5) (8) (1) 53 - - (6) 45 

ขาดทุนสําหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ี
ยกเลิก (3) - - - - - (3) - 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (8) (8) (1) 53 - - (9) 45 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัฯไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้
รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 

17. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

17.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเก่ียวกบัการปรับปรุงสถานี
บริการนํ้ามนัจาํนวนเงิน 5.1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 4.9 ลา้นบาท) 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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17.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการ 

 กลุ่มบริษัทฯได้เขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกับการเช่าท่ีดิน อาคาร      
คลงันํ้ามนั สถานีบริการนํ้ามนัและอุปกรณ์ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 20 ปี  

 กลุ่มบริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาขา้งตน้ ดงัน้ี 
                                     (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายชาํระ 
31 มีนาคม 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
31 มีนาคม 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
   ภายใน 1 ปี 17 23 - - 
   มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 88 81 - - 
   มากกวา่ 5 ปี 103 83 - - 

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

17.4 การคํา้ประกัน 

 ก) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 มีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนาม
กลุ่มบริษทัฯเหลืออยู่เป็นจาํนวนเงิน 155 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทางปฏิบัติ                     
บางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือคํ้าประกนัเพื่อคํ้าประกนั                     
การจ่ายชาํระเงินให้แก่เจา้หน้ีจาํนวนเงิน 150 ลา้นบาท และเพื่อคํ้ าประกนัการใช้ไฟฟ้าและ                    
อ่ืน ๆ จาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท 

 ข)  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ
จากธนาคารของบริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยแห่งนั้นในวงเงิน 10 ลา้นบาท  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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17.5 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 เท่านั้น และสญัญาบงัคบับริษทัฯไม่ใหน้าํวตัถุดิบไปขายต่อในสภาพเดิม
ท่ีรับมาอีกด้วย ดังนั้ น ในสัญญาจึงมีการระบุว่าเป็นสัญญาลักษณะ Evergreen Basis คือ                     
ไม่มีกาํหนดเวลาส้ินสุด สัญญาจะมีผลบงัคบัต่อไปโดยอตัโนมติัเม่ือครบกาํหนด 15 ปีแรก 
(Primary period) และในช่วงต่อ ๆ ไป อีกทั้ งการยกเลิกสัญญาจะกระทาํได้ก็ต่อเม่ือได้รับ                   
ความยนิยอมจากคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายหรือในกรณีท่ีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงทาํผดิสัญญา ซ่ึงบริษทัฯไม่เคย
ดาํเนินการใด ๆ ผิดจากขอ้สัญญาท่ีกาํหนดไว ้ บริษทัฯจึงมัน่ใจว่าสัญญาดงักล่าวไม่สามารถ
ยกเลิกได ้ในขณะท่ีทาง PTT เห็นต่างออกไป บริษทัฯไดร่้วมหารือกบั PTT เพื่อหาขอ้สรุป                     
ท่ียุติธรรมกบัทั้งสองฝ่ายแต่ไม่สามารถหาขอ้ยุติร่วมกนัได ้ดงันั้น เพื่อรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้น                
ใหไ้ดรั้บการรับรองและคุม้ครองตามกฎหมาย บริษทัฯจึงไดใ้ชก้ระบวนการยติุธรรมเป็นผูต้ดัสิน 
ช้ีขาด โดยไดด้าํเนินการยืน่คาํเสนอขอ้พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการในวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2552 และ
เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2553 บริษัทฯได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งเรียกร้องให้ PTT และ PTTGC 
ร่วมกนัปฏิบติัตามสัญญาดงักล่าวต่อไปโดยไม่กาํหนดระยะเวลาส้ินสุด หากการบงัคบัให ้PTT 
และ PTTGC ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวเป็นการพ้นวิสัย ไม่อาจกระทําได้ ไม่ว่าด้วยเหตุ
ประการใด ให้ PTT และ PTTGC ร่วมกนัรับผิดชดใชค่้าสินไหมทดแทนแก่บริษทัฯ เป็นเงิน
รวมทั้ งส้ิน 13,805,648,806.91 บาท ต่อมา บริษัทฯได้ยื่นคาํร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคาํเสนอ                    
ขอ้พิพาทเพื่อขอเพ่ิมจาํนวนค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงินรวม 29,368,397,797.76 บาท ซ่ึงคณะ
อนุญาโตตุลาการมีคาํสั่งอนุญาตตามคาํร้องฉบบัดงักล่าวแลว้ และศาลแพ่งมีคาํสั่งให้จาํหน่าย
คดีท่ีฟ้องร้องชัว่คราวเพื่อรอฟังคาํวินิจฉยัคดีขอ้พิพาททางการคา้ของอนุญาโตตุลาการ  
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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
จะมีคาํวินิจฉยัเดด็ขาดจึงทาํใหบ้ริษทัฯตอ้งหยดุการผลิตเน่ืองจากบริษทัฯไม่มีวตัถุดิบหลกัจาก 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) 
เรียกร้องใหบ้ริษทัฯชาํระหน้ีเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย รวมเป็นเงิน 1,555 ลา้นบาท ใหแ้ก่ PTT 

 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 เพื่อให้ศาลทาํการบงัคบัตามคาํข้ีขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการภายในสามปี นบัตั้งแต่วนัท่ีอาจบงัคบัตามคาํช้ีขาด ซ่ึง PTT ไดย้ืน่คาํร้อง
ขอเพิกถอนคาํช้ีขาดดังกล่าวต่อศาลแพ่งแลว้เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 (คดีหมายเลขดาํท่ี                     
พ.3016/2559) และเม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2559 บริษทัฯไดย้ื่นคาํร้องต่อศาลแพ่งเพื่อคดัคา้น                     
คาํร้องขอเพิกถอนคาํช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการท่ี PTT ยื่นต่อศาลแพ่ง ต่อมา เม่ือวนัท่ี                     
16 ธันวาคม  2559 บริษัทฯได้ยื่นคําร้องต่อศาลแพ่งขอให้มีการบังคับตามคําช้ีขาดของ                     
คณะอนุญาโตตุลาการขา้งตน้ (คดีหมายเลขดาํท่ี พ.6000/2559) และศาลแพ่งมีคาํสั่งให้รวม
พิจารณาคดีหมายเลขดาํท่ี พ.6000/2559 เขา้กบัคดีหมายเลขดาํท่ี พ.3016/2559 ปัจจุบนั คดีอยู่
ระหวา่งกระบวนการพิจารณาคดีของศาลแพง่ 
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 ในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษัทฯได้รับสําเนาคาํช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการลงวนัท่ี                     
27 เมษายน 2560 โดยคณะอนุญาโตตุลาการมีคาํช้ีขาดใหบ้ริษทัฯตอ้งชาํระค่าวตัถุดิบคอนเดนเสท
เรสซิดิวงวดสุดทา้ยเป็นจาํนวนเงิน 1,555 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 9.375 ต่อปี                     
คิดจากเงินตน้จาํนวน 1,518 ลา้นบาท นับถดัจากวนัยื่นเสนอขอ้พิพาท (18 พฤษภาคม 2555) 
จนกว่าจะชาํระเสร็จแก่ PTT อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไม่เห็นดว้ยกบัคาํช้ีขาดดงักล่าว และจะใช้
สิทธิตามกฎหมายในการยื่นคาํร้องขอให้ศาลแพ่งเพิกถอนคาํช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด 

 ข) ในเดือนพฤษภาคม 2554 บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต จาํกดั (TPP) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯ
ไดรั้บคาํฟ้องคดีแพ่งว่าผูถื้อหุ้นของบริษทัร่วมรายหน่ึงได้ยื่นคาํร้องต่อศาลเพ่ือเรียกร้องให ้                    
เพิกถอนการจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนของบริษทัร่วมในระหว่างปี 2546 โดยในเดือน
สิงหาคม 2554 ศาลชั้นตน้ไดมี้คาํพิพากษายกฟ้อง ในเดือนพฤศจิกายน 2555 ศาลอุทธรณ์ไดมี้
คาํพิพากษายืนตามศาลชั้นตน้ และในเดือนเมษายน 2560 ศาลฎีกาได้มีคาํพิพากษายืนตาม                     
ศาลอุทธรณ์คือไม่รับคดีไวพ้ิจารณาพิพากษา และมีคาํสั่งให้จาํหน่ายคดีออกจากสารบบ                     
ความศาลฎีกา คดีเป็นอนัเสร็จเดด็ขาด 

ในเดือนมีนาคม 2557 ผูถื้อหุ้นของ TPP อีกรายหน่ึงได้ยื่นฟ้องกรรมการของ TPP และ                  
ยืน่คาํร้องต่อศาลเพื่อเรียกร้องให้หนงัสือยนืยนัการชาํระค่าหุ้นและการเก็บรักษาค่าหุ้นลงวนัท่ี    
30 กรกฎาคม 2546 สาํเนาบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้คร้ังท่ีเพิ่มทุน 30 ลา้นบาทในปี 2546 และบนัทึก
ขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีฉบบัลงวนัท่ี 7 ตุลาคม 2546 เป็นโมฆะ 
และขอให้ศาลมีคาํสั่งเพิกถอนเอกสารดงักล่าวดว้ย โดยในเดือนพฤษภาคม 2558 ศาลชั้นตน้  
ได้มีคาํพิพากษายกฟ้อง และในเดือนมิถุนายน 2559 ศาลอุทธรณ์ได้มีคาํพิพากษายืนตาม                     
ศาลชั้นตน้ ปัจจุบนัคดีฟ้องร้องอยูภ่ายใตก้ระบวนการพิจารณาคดีของศาลฎีกา 

  ในเดือนเมษายน 2558 ผูถื้อหุ้นของ TPP อีกรายหน่ึงไดย้ื่นฟ้องกรรมการของ TPP, TPP และ
บริษทัฯ และยื่นคาํร้องต่อศาลเพื่อเรียกร้องให้คาํขอจดทะเบียนบริษทัจาํกัด (แบบ บอจ.1) 
สําเนาบญัชีรายช่ือผูถื้อหุ้น พร้อมทั้งชุดเอกสารประกอบการเพิ่มทุน TPP ในระหว่างปี 2546 
และ 2557 และบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีในปี  2546                     
เป็นโมฆะ โดยขอใหศ้าลมีคาํสั่งเพิกถอนเอกสารดงักล่าว และขอใหศ้าลมีคาํสั่งกลบัคืนสถานะ
สัดส่วนการถือหุ้นให้เป็นไปตามเดิมตามสําเนาบญัชีรายช่ือผูถื้อหุ้นในเดือนเมษายน 2545               
โดยในเดือนเมษายน 2558 ศาลชั้นตน้ไดมี้คาํพิพากษายกฟ้อง และในเดือนกรกฎาคม 2559                  
ศาลอุทธรณ์ได้มีคาํพิพากษายืนตามศาลชั้นตน้ ปัจจุบนัคดีฟ้องร้องอยู่ภายใตก้ระบวนการ
พิจารณาคดีของศาลฎีกา 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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18. การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 กลุ่มบริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมตามลาํดบัชั้นระดบั 1* 
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
เงินลงทุนชัว่คราว    

หน่วยลงทุนในกองทุนรวม 314 271 

 *ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยอ์ยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

19. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 
2560 


