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บริษทั อาร์พซีีจ ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 2560 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษทัฯ 

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

 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 คือ บริษทั เพทโทร- 
อินสตรูเมนท ์จาํกดั โดยถือหุน้ในอตัราร้อยละ 19.72 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ของบริษทัฯ  

1.2 ข้อสมมตฐิานทางการบัญชี 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17.5 ก) ตั้งแต่ปี 2552 บริษทัฯมีขอ้พิพาททางการคา้
และคดีฟ้องร้องท่ีสําคญักบัผูข้ายวตัถุดิบรายหลกัของบริษทัฯ ซ่ึงไดห้ยุดส่งวตัถุดิบให้แก่บริษทัฯ
ตั้ งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2555 ทาํให้บริษทัฯตอ้งหยุดการผลิตเพราะไม่สามารถจดัหาวตัถุดิบหลกั
ดงักล่าวจากผูข้ายรายอ่ืน บริษทัย่อยบางบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบับริษทัฯต้องหยุดดาํเนิน
กิจการ และเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2558 ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ได้มีมติอนุมัติให้
บริษทัฯหยุดประกอบกิจการโรงกลัน่นํ้ ามนัท่ีจงัหวดัระยองอย่างถาวร กลุ่มบริษทัฯจึงมีขาดทุน                     
จากการดําเนิน ธุรกิจโรงกลั่นตั้ งแต่หยุดการผลิตในปี  2555  ต่อมาใน เดือนมีนาคม  2559                     
คณะอนุญาโตตุลาการเสียงขา้งมากไดมี้คาํช้ีขาดให้ผูข้ายวตัถุดิบรายหลกัดงักล่าว (คู่พิพาท) ชาํระ
ค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญากบับริษทัฯโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย และให้บริษทัฯไดรั้บชดเชย
ค่าเสียหายจาํนวนหน่ึง ซ่ึงบริษทัฯสามารถยืน่คาํร้องต่อศาลแพ่งเพื่อให้ศาลทาํการบงัคบัตามคาํช้ีขาด
ของคณะอนุญาโตตุลาการภายในสามปีนับตั้งแต่วนัท่ีอาจบังคบัตามคาํช้ีขาดดงักล่าว และต่อมา                     
เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 คู่พิพาทไดย้ื่นคาํร้องขอเพิกถอนคาํช้ีขาดดงักล่าวต่อศาลแพ่ง และเม่ือ
วนัท่ี 23 กนัยายน 2559 บริษทัฯได้ยื่นคาํร้องต่อศาลแพ่งเพ่ือคดัค้านคาํขอเพิกถอนคาํช้ีขาดของ                     
คณะอนุญาโตตุลาการท่ีคู่พิพาทยื่นต่อศาลแพ่ง ต่อมา เม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2559 บริษทัฯได้ยื่น               
คาํร้องต่อศาลแพ่งขอให้มีการบงัคบัตามคาํช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการขา้งตน้ และคู่พิพาทไดรั้บ
สําเนาคาํร้องขอให้มีการบังคบัคดีตามคาํช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการแลว้ แม้ว่าในปัจจุบัน                     
ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญับางประการท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถ                     
ในการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัฯจากการหยุดธุรกรรมโรงกลัน่ดงักล่าวลดลงเน่ืองจาก
แผนงานของฝ่ายบริหาร อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯยงัคงมีขาดทุนจากการดาํเนินงาน และ ณ วนัท่ี                      
30 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริษัทฯมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นจาํนวนเงิน                     
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1,244 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 1,219 ลา้นบาท) ซ่ึงหน้ีสินหมุนเวียนดงักล่าวไดร้วมหน้ีสินท่ียงั
เป็นขอ้พิพาททางการคา้และคดีฟ้องร้องกบัผูข้ายวตัถุดิบรายหลกัของบริษทัฯ ซ่ึงในเดือนพฤษภาคม 
2560 บริษทัฯได้รับสําเนาคาํช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการลงวนัท่ี 27 เมษายน 2560 โดยคณะ
อนุญาโตตุลาการมีคาํช้ีขาดให้บริษทัฯตอ้งชาํระค่าวตัถุดิบคอนเดนเสทเรสซิดิวงวดสุดทา้ยแก่ผูข้าย
วตัถุดิบรายหลกัดงักล่าว อย่างไรกต็าม บริษทัฯไม่เห็นดว้ยกบัคาํช้ีขาดดงักล่าว และในเดือนกรกฎาคม 
2560 บริษทัฯใชสิ้ทธิตามกฎหมายในการยืน่คาํร้องขอให้ศาลแพ่งมีคาํพิพากษาเพิกถอนคาํช้ีขาดของ                     
คณะอนุญาโตตุลาการดงักล่าว ปัจจยัดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคัญ                
บางประการท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยท่ีมีนัยสําคญัเก่ียวกับความสามารถในการดาํเนินงาน
ต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัฯหากผลของคดีความดงักล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม                   
ณ ปัจจุบนัผลของขอ้พิพาททางการคา้และคดีฟ้องร้องดงักล่าวยงัไม่สามารถระบุไดแ้ละข้ึนอยู่กบั
กระบวนการยติุธรรมในอนาคต 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯมีแผนการปรับปรุงการดาํเนินงานโดยการปรับโครงสร้างกิจการของบริษทัฯ
เพ่ือท่ีจะดําเนินธุรกิจทางด้านลงทุนและถือหุ้นในบริษัทอ่ืนเป็นหลัก  (holding company) ซ่ึง                     
ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือวา่จะแกปั้ญหาได ้แผนการลงทุนของบริษทัฯสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 ก)   ในระหวา่งปี 2557 บริษทัฯไดซ้ื้อหุน้สามญัจาํนวนเงิน 900 ลา้นบาทของบริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต 
จาํกดั ซ่ึงดาํเนินธุรกิจหลกัในการใหเ้ช่าคลงันํ้ามนัและกิจการท่าเรือ  

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

นอกจากน้ี บริษทัฯอยูร่ะหวา่งการแสวงหาผูร่้วมทุนและแนวทางในการดาํเนินธุรกิจอ่ืน ๆ จากเหตุผล
ดงักล่าว งบการเงินน้ีจึงยงัคงจดัทาํข้ึนภายใตข้อ้สมมติฐานการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของกิจการ 

1.3 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง                     
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ                     
อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบั                     
งบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย        
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 
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1.4 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 

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

1.5  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

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

1.6 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน           
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

2. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 43 46 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 43 46 - - 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการทีไ่ม่เก่ียวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 30,391 30,769 - - 
   3 - 6 เดือน 981 792 - - 
   6 - 12 เดือน 297 382 - - 
   มากกวา่ 12 เดือน 12,169 12,140 - - 

รวม 43,838 44,083 - - 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (11,102) (11,019) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 32,736 33,064 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 32,779 33,110 - - 

ลูกหนีอ่ื้น     
เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 331 3,349 
รายไดค้า้งรับ 1,193 2,960 53 59 
อ่ืน ๆ 11,582 10,797 42 45 

รวม 12,775 13,757 426 3,453 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (5,089) (5,295) - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 7,685 8,462 426 3,453 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 40,465 41,572 426 3,453 

3. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 5

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2560 2559 2560 2559 

รายการธุรกิจกับบริษทัย่อย  
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)    
 รายไดค่้าบริหารจดัการ - - - 31 
 ดอกเบ้ียรับ - - 869 797 
 รายไดอ่ื้น - การใหบ้ริการอ่ืน - - 366 571 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - - 13 
รายการธุรกิจกับบริษทัร่วม     
 ขายสินคา้ 115 114 - - 
 เงินปันผลรับ 18,910 34,130 18,910 34,130 
 รายไดค่้าบริหารจดัการ - 300 - 300 
 ค่าเช่าท่ีดิน 219 219 - - 
 ค่าเช่าอาคารสาํนกังาน 456 384 72 - 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน 661 383 196 - 
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน 68 66 68 66 
รายการธุรกิจกับผู้บริหารและกรรมการ     
 ค่าท่ีปรึกษา 300 300 300 300 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2560 2559 2560 2559 
รายการธุรกิจกับบริษทัย่อย  
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)    
 รายไดค่้าบริหารจดัการ - - - 217 
 ดอกเบ้ียรับ - - 1,855 1,575 
 รายไดอ่ื้น - การใหบ้ริการอ่ืน - - 731 1,133 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - - 13 
รายการธุรกิจกับบริษทัร่วม     
 ขายสินคา้ 242 213 - - 
 เงินปันผลรับ 18,910 34,130 18,910 34,130 
 รายไดค่้าบริหารจดัการ - 1,500 - 1,500 
 ค่าเช่าท่ีดิน 438 420 - - 
 ค่าเช่าอาคารสาํนกังาน 913 769 144 - 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน 999 715 196 - 
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน 134 132 134 132 
รายการธุรกิจกับผู้บริหารและกรรมการ     
 ค่าท่ีปรึกษา 600 600 600 600 

นโยบายการกาํหนดราคาสําหรับรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
ขายสินคา้ ราคาขายอิงตามราคาตลาด 
เงินปันผลรับ ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดค่้าบริหารจดัการ ตามสญัญาและตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 
ดอกเบ้ียรับ ร้อยละ 2.95 - 3.50 ต่อปี  
รายไดอ่ื้น ราคาตามสญัญา 
 ค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนัอตัราร้อยละ 1 ต่อปี 
ค่าเช่าท่ีดินและอาคารสาํนกังาน ราคาตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาตามสญัญา 
ค่าท่ีปรึกษา ราคาตามสญัญา 
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ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวข้องกัน 
(หมายเหตุ 2) 

ลูกหน้ีการค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
 บริษทัร่วม 43 46 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 43 46 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
 บริษทัยอ่ย - - 331 3,349 

รวมลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 331 3,349 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน     
   บริษทัยอ่ย - - 414,188 399,188 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 414,188 399,188 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - (319,188) (319,188) 

รวมเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 
สุทธิ - - 95,000 80,000 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการท่ีเก่ียวข้องกัน 
   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 217 150 36 31 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 116 23 116 24 

รวมเจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 333 173 152 55 
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เงนิให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 มิ ถุนายน  2560 เงินให้กู ้ยืมแก่ กิจการท่ี เก่ี ยวข้องกัน                     
มีการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ   ยอดคงเหลือ ณ 
 วนัท่ี 31 ธนัวาคม เพิม่ข้ึน ลดลง วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2559 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 2560 

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

สุทธิ - - - - 

(หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ   ยอดคงเหลือ ณ 
 วนัท่ี 31 ธนัวาคม เพิม่ข้ึน ลดลง วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2559 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 2560 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน     
บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั 319,188 - - 319,188 
บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั 80,000 95,000 (80,000) 95,000 

รวม 399,188 95,000 (80,000) 414,188 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (319,188) - - (319,188) 

สุทธิ 80,000 95,000 (80,000) 95,000 

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

สุทธิ - - - - 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยเป็นตัว๋สญัญาใชเ้งินอาย ุ12 เดือน จาํนวนเงิน
รวม 414 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: 399 ลา้นบาท) โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.95 - 3.50 ต่อปี             
(31 ธนัวาคม 2559: 3.50 - 5.00 ต่อปี) เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั คํ้าประกนั
โดยการจดจาํนองท่ีดิน อาคารและถงันํ้ามนั  
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯไดต้ั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับ            
เงินให้กูย้ืมบริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดัทั้งจาํนวนเน่ืองจากบริษทัฯคาดว่าสินทรัพยข์องบริษทัย่อย          
จะไม่เพียงพอต่อการชาํระหน้ีและเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 บริษทัฯไดห้ยุดรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจาก              
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยดงักล่าว ปัจจุบนั บริษทัฯอยูร่ะหวา่งการติดตามหน้ี 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั เคพี เอ็นเนอร์ย ีกรุ๊ป จาํกดั (KPEG) เป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนั
อายุ 1 ปี จาํนวนเงิน 4.5 ลา้นบาทโดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อม
ดอกเบ้ียทั้งหมดภายในเดือนธนัวาคม 2557 ในระหว่างปี 2557 KPEG ไดข้อขยายระยะเวลาการชาํระหน้ี
เป็นวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯจึงไดจ้ดัประเภทรายการเงินให้กูย้ืมระยะสั้นดงักล่าวใหม่เป็น                     
เงินให้กูย้ืมระยะยาว ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญสําหรับเงินให้ กู้ยืมดังกล่าวทั้ งจ ํานวนเน่ืองจากบริษัทฯคาดว่าสินทรัพย์ของ KPEG                     
จะไม่เพียงพอต่อการชาํระหน้ีและเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2558 บริษทัฯไดห้ยดุรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจาก
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัดงักล่าว ปัจจุบนั บริษทัฯอยูร่ะหวา่งดาํเนินการติดตามหน้ี 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 มิถุนายน  2560 และ 2559 กลุ่มบริษัทฯ                     
มีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2560 2559 2560 2559 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 2,570 2,271 1,566 1,270 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 104 124 63 86 
รวม 2,674 2,395 1,629 1,356 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2560 2559 2560 2559 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,174 4,959 3,158 2,762 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 208 249 126 171 
รวม 5,382 5,208 3,284 2,933 
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4. สินค้าคงเหลือ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 14,437 9,831 
บวก: การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็น   
          มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 496 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 14,933 9,831 

5. เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 มิถุนายน
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 7,991 5,496 5,146 5,146 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (5,146) (5,146) (5,146) (5,146) 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

- สุทธิ 2,845 350 - - 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (769) (350) - - 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 2,076 - - - 

6. เงนิฝากธนาคารที่มภีาระคํา้ประกัน 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากประจาํซ่ึงกลุ่มบริษทัฯไดน้าํไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจากธนาคารและ 
เป็นหลกัประกนัต่อศาลในคดีฟ้องร้อง 
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7. เงนิลงทุนในบริษทัร่วม  

7.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทุน 

   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  
   2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
   ร้อยละ ร้อยละ       

บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต  ให้เช่าคลงันํ้ ามนัและ        
 จาํกดั    กิจการท่าเรือ ไทย 30.00 30.00 900,112 900,112 810,739 813,838 900,112 900,112 
บริษทั สัมมากร จาํกดั  การพฒันา          
 (มหาชน)    อสังหาริมทรัพย ์ ไทย 48.25 48.25 785,802 785,802 1,147,208 1,146,899 785,802 785,802 
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม       1,957,947 1,960,737 1,685,914 1,685,914 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า       (139,000) (139,000) (151,000) (151,000) 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ      1,818,947 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 ธันวาคม 2559 รวมจาํนวนเงิน 136 ลา้นบาท 
เพ่ือคํ้ าประกันเงินกู้ยืมระยะสั้ น ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 อย่างไรก็ตาม                    
เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2560 บริษทัฯไดไ้ถ่ถอนการจาํนาํหุน้ดงักล่าวแลว้ 

บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต จาํกัด 

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 ไดย้ืน่เร่ืองเพื่อขอสัมปทานประกอบกิจการในท่ีดินของรัฐซ่ึงคัน่อยู่ระหว่าง
แนวเขตโฉนดท่ีดินของ TPP กับชายฝ่ังทะเล ซ่ึงเป็นบริเวณหน้าท่าของ TPP รวมจาํนวน 103 ไร่            
โดยในปี 2550 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมติัให้สัมปทานท่ีดินดงักล่าวแก่ TPP เป็นระยะเวลา 50 ปี            
แต่เน่ืองจากมีคาํพิพากษาของศาลจงัหวดัชลบุรีในคดีท่ีดินดงักล่าวขา้งตน้ ให้เพิกถอนโฉนดท่ีดิน
รวมถึงโฉนดท่ีดินแปลงท่ี TPP เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ คณะทาํงานจึงมีมติใหร้อผลการพิจารณาในชั้นศาล
ให้เป็นท่ียุติเสียก่อน ปัจจุบนั ศาลฎีกามีคาํพิพากษายืนตามศาลอุธรณ์เป็นไม่เพิกถอนโฉนดท่ีดิน 
แปลงดงักล่าว จงัหวดัชลบุรีไดแ้จง้ผลคาํพิพากษาศาลฎีกาไปยงัสํานกัจดัการท่ีดินของรัฐ กรมท่ีดิน
เรียบร้อยแลว้ การดาํเนินการอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสํานักจดัการท่ีดินของรัฐท่ีจะพิจารณา
ประเดน็ต่าง ๆ ในเร่ืองการออกสัมปทานบตัรท่ีดินต่อไป 
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7.2 ส่วนแบ่งกําไรและเงนิปันผลรับ 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่ง
กาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวใน   
งบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 

 สาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต         
   จาํกดั 6,659 2,750 12,650 11,124 15,750 - 15,750 - 
บริษทั เพียวสมัมากร          
   ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั - 82 - 2,586 - - - - 
บริษทั สัมมากร จาํกดั          
   (มหาชน) 4,811 8,845 3,470 59,612 3,160 34,130 3,160 34,130 

รวม 11,470 11,677 16,120 73,322 18,910 34,130 18,910 34,130 

7.3 มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนฯ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็น
บริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีจาํนวนเงิน 1,016 ลา้นบาท                     
(31 ธนัวาคม 2559: 956 ลา้นบาท) 

7.4 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

 ในการประเมินค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต จาํกดั ฝ่ายบริหารไดใ้ชวิ้ธี
คิดลดกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานในอนาคตของบริษทัดงักล่าว โดยใชอ้ตัราคิดลดร้อยละ 10.6 
และอตัราเติบโตระยะยาวท่ีร้อยละ 2 
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8. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 มิถุนายน
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

30 มิถุนายน
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

30 มิถุนายน
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 แมนเนจเมนท ์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 30 มิถุนายน 2560 ไดห้ยดุดาํเนินธุรกิจแลว้ 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 บริษทัฯไม่มีเงินปันผลรับ
จากบริษทัยอ่ย  

9. เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน 
       (หน่วย: พนับาท) 

     
งบการเงินรวม/             

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ 

30 มิถุนายน
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

30 มิถุนายน
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

30 มิถุนายน
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

     ร้อยละ ร้อยละ   
บริษทั เคพ ีเอน็เนอร์ย ีกรุ๊ป ผลิตและจาํหน่าย        
   จาํกดั     ไฟฟ้า ไทย 38,380 36,780 17.46 18.22 5,482 5,482 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า       (5,482) (5,482) 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ      - - 
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10. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 มิถุนายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
สินทรัพยท่ี์ใชใ้นการดาํเนินงาน 102,376 101,538 6,840 7,471 
สินทรัพยท่ี์หยดุใชง้าน 913,105 930,646 519,098 528,157 
รวมท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,015,481 1,032,184 525,938 535,628 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (457,941) (459,712) (238,837) (240,608) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 557,540 572,472 287,101 295,020 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 572,472 295,020 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 10,166 40 
จาํหน่ายระหว่างงวด (3,743) (3,439) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (23,125) (6,290) 
กลบัรายการค่าเผือ่การดอ้ยค่าเน่ืองจากตดัจาํหน่าย 1,770 1,770 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 557,540 287,101 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริษทัฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงได้มาภายใตส้ัญญาเช่า
การเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 0.5 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 0.8 ลา้นบาท) และ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวนเงิน 0.5 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 0.6 ลา้นบาท) 

บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้จดจํานองท่ีดิน  อาคารและถังนํ้ ามันซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี  ณ  วันท่ี                
30 มิถุนายน 2560 รวมจาํนวนเงิน 78 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 79 ลา้นบาท) เพ่ือคํ้าประกนัเงินกูย้ืม
ระยะสั้นท่ีไดรั้บจากบริษทัฯตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 
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11. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
                 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 มิถุนายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
เงินชดเชยค่าปรับคุณภาพ 26,711 26,711 26,711 26,711 
สิทธิการเช่าท่ีดินและสถานีบริการนํ้ามนั 1,369 1,589 - - 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 2,461 1,951 1,223 1,126 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 27,343 1,615 - - 
เงินมดัจาํ 2,251 2,322 207 214 
รวม 60,135 34,188 28,141 28,051 

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

ต่อมาในระหว่างวนัท่ี 2 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2553 ผูข้ายวตัถุดิบไดส่้งวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพผิดไป
จากท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบอีกคร้ัง มีผลทาํให้บริษทัฯตอ้งจ่ายตน้ทุนเพ่ิมในการปรับ
คุณภาพวัตถุดิบตลอดจนค่าเสียหายด้านอ่ืน  ๆ  รวมทั้ งส้ินประมาณ  53 ล้านบาท  ซ่ึงบริษัทฯ               
ได้เรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวไปยงัผู ้ขายวตัถุดิบแต่ไม่สามารถตกลงกันได้ ดังนั้ น  เม่ือวันท่ี                     
9 พฤศจิกายน 2559 บริษทัฯจึงยื่นคาํเสนอขอ้พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ (ขอ้พิพาทหมายเลขดาํท่ี 
117/2559) เพ่ือเรียกร้องให้ผูข้ายวตัถุดิบชดใชค่้าเสียหายจากการปรับปรุงคุณภาพวตัถุดิบ 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 
คดีอยูร่ะหวา่งการสรรหาคณะอนุญาโตตุลาการเพ่ือพิจารณาคดีดงักล่าวต่อไป 
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12. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน 
    (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ีย คํ้าประกนัโดย 
30 มิถุนายน

2560 
31 ธนัวาคม

2559 
30 มิถุนายน

2560 
31 ธนัวาคม

2559 

 (ร้อยละต่อปี)      
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 1.48 - 1.61 ไม่มีหลกัประกนั 900 1,000 - - 
ตัว๋แลกเงิน 6.01 จาํนาํหุน้ของ

บริษทั สัมมากร 
จาํกดั (มหาชน)* 

- 148,026 - 148,026 

รวม   900 149,026 - 148,026 
       
* ในระหวา่งปี 2560 บริษทัฯไดไ้ถ่ถอนการจาํนาํหุน้ดงักล่าวแลว้ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 

13. ภาษเีงนิได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้ําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 
2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2560 2559 2560 2559 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 

(โอนกลบั) (106) 1,751 - - 
ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจาก      
   การเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ       
   การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (3) (629) - - 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงนิได้ท่ีแสดง     

   อยู่ในงบกําไรขาดทุน (109) 1,122 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2560 2559 2560 2559 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล - 3,384 - - 
ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจาก      
   การเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ       
   การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (158) (665) - - 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงนิได้ท่ีแสดง     

   อยู่ในงบกําไรขาดทุน (158) 2,719 - - 

14. การดาํเนินงานท่ียกเลิก 

ขาดทุนจากการดาํเนินงานท่ียกเลิกสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 
และ 2559 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 

 2560 2559 2560 2559 

รายได้ - - - - 
ค่าใช้จ่าย     
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,771 221 5,620 443 

รวมค่าใช้จ่าย 2,771 221 5,620 443 

ขาดทุนสําหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (2,771) (221) (5,620) (443) 

     
    (หน่วย: บาท) 
กําไรต่อหุ้น:     
ขาดทุนต่อหุน้สาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก  (0.0021) (0.0002) (0.0043) (0.0003) 

    
   (หน่วย: พนัหุน้) 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั 1,304,664 1,304,664 1,304,664 1,304,664 
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กระแสเงินสดสุทธิจากการดาํเนินงานท่ียกเลิกสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560     
และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 

กิจกรรมดาํเนินงาน - - 
กิจกรรมลงทุน - - 
กิจกรรมจดัหาเงิน - - 
กระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานท่ียกเลิก - - 

15. กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ     
(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

16. ส่วนงานดาํเนินงาน 

บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในระหว่างงวด
ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัฯไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน 

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัฯสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 

ส่วนงานธุรกิจพลงังาน 
ส่วนงาน

อสงัหาริมทรัพย ์
รายการปรับปรุงและ
ตดัรายการระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
รายได้ 
รายไดจ้ากการขายและบริการ          
 ใหลู้กคา้ภายนอก 601 599 - - - - 601 599 
รวมรายได้ 601 599 - - - - 601 599 

ผลการดาํเนินงาน         
ขาดทุนของส่วนงาน (18) (15) - - - - (18) (15) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ทางการเงิน 1 (2) - - - - 1 (2) 
กาํไรจากเงินลงทุน 7 4 4 9 - - 11 13 
รายไดอ่ื้น 3 43 - - - - 3 43 
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (7) 30 4 9 - - (3) 39 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ - (2) - - - - - (2) 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 
 จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (7) 28 4 9 - - (3) 37 
ขาดทุนสําหรับงวดจากการดาํเนินงาน  
ท่ียกเลิก (3) - - - - - (3) - 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (10) 28 4 9 - - (6) 37 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 

ส่วนงานธุรกิจพลงังาน 
ส่วนงาน

อสงัหาริมทรัพย ์
รายการปรับปรุงและ
ตดัรายการระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รายได้ 
รายไดจ้ากการขายและบริการ          
 ใหลู้กคา้ภายนอก 1,277 1,153 - - - - 1,277 1,153 

รวมรายได้ 1,277 1,153 - - - - 1,277 1,153 

ผลการดาํเนินงาน         
ขาดทุนของส่วนงาน (34) (34) - - - - (34) (34) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (1) (4) - - - - (1) (4) 
กาํไรจากเงินลงทุน 13 13 3 62 - - 16 75 

รายไดอ่ื้น 10 48 - - - - 10 48 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (12) 23 3 62 - - (9) 85 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ - (3) - - - - - (3) 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดจาก 
 การดําเนินงานต่อเน่ือง (12) 20 3 62 - - (9) 82 
ขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงาน 
ท่ียกเลิก (6) - - - - - (6) - 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (18) 20 3 62 - - (15) 82 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัฯไม่มี
รายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 

17. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

17.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเก่ียวกบัการปรับปรุง
สถานีบริการนํ้ามนัจาํนวนเงิน 12.3 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 4.9 ลา้นบาท) 
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17.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าดําเนินงาน สัญญาบริการและสัญญาร่วมวจิยัและพฒันา 

 กลุ่มบริษทัฯได้เข้าทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการท่ีเก่ียวข้องกับการเช่าท่ีดิน อาคาร      
คลงันํ้ ามนั สถานีบริการนํ้ ามนัและอุปกรณ์ อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 20 ปี และสัญญาร่วม
วจิยัและพฒันาซ่ึงมีระยะเวลา 3 ปี 

 กลุ่มบริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตสั้ญญาขา้งตน้ ดงัน้ี 
                                     (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายชาํระ 
30 มิถุนายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 มิถุนายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
   ภายใน 1 ปี 24 23 - - 
   มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 94 81 - - 
   มากกวา่ 5 ปี 114 83 - - 

17.3 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาซื้อระยะยาว 

 ในเดือนพฤศจิกายน 2550 บริษทัยอ่ย (บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั) (PBC) ไดเ้ขา้ทาํสัญญาซ้ือขาย
ไอนํ้ ากบับริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั (GPSC) เพ่ิมเติม โดยปริมาณการซ้ือขายและราคา
เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 15 ปีนับจากวนัท่ีอุปกรณ์พร้อมใช้งาน            
โดยกาํหนดส่งมอบไอนํ้าภายในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2551 และสามารถต่ออายไุดอี้ก 5 ปี  

 ต่อมา เม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม 2554 บริษทัย่อยได้เขา้ทาํบันทึกขอ้ตกลงการวางท่อไอนํ้ ากบั GPSC 
เพ่ิมเติม โดย GPSC จะดาํเนินการก่อสร้างชั้นวางท่อยกระดบัและสะพานรับท่อเพ่ือวางท่อไอนํ้ าซ่ึงมี
ค่าก่อสร้างจาํนวนเงิน 58 ลา้นบาท และ GPSC จะชดเชยผลกระทบจากการท่ีไม่สามารถส่งมอบไอนํ้ า
ตามสัญญาซ้ือขายไอนํ้ าเป็นจาํนวนเงิน 23 ลา้นบาท ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าชดเชยความล่าช้า                     
โดยนาํไปหักจากค่าก่อสร้างดงักล่าว จากนั้นบริษทัย่อยจะตอ้งชาํระคืนค่าก่อสร้างและดอกเบ้ียแก่ 
GPSC ทุกเดือนตั้ งแต่วนัท่ี 1 ของเดือนท่ี 37 และจะชาํระให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 72 เดือน
นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีการส่งมอบไอนํ้าเชิงพาณิชย ์โดยคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ของธนาคารแห่งหน่ึง 

 ในเดือนมีนาคม 2560 GPSC ได้ส่งจดหมายแจ้งยกเลิกสัญญาซ้ือขายไอนํ้ าและบันทึกข้อตกลง                       
การวางท่อไอนํ้ า โดยอา้งว่า PBC ไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญาดงักล่าว พร้อมทั้งเรียกร้องค่าเสียหาย
จาํนวนหน่ึง ต่อมา PBC ไดส่้งจดหมายปฏิเสธการชาํระค่าเสียหายดงักล่าว  
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17.4 การคํา้ประกัน 

 ก) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 มีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษทัฯเหลืออยู่
เป็นจาํนวนเงิน 174 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 155 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนั
ทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือคํ้าประกนัเพ่ือ
คํ้ าประกนัการจ่ายชาํระเงินให้แก่เจา้หน้ีจาํนวนเงิน 170 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559: 150              
ลา้นบาท) และเพ่ือคํ้าประกนั การใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ จาํนวนเงิน 4 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 
5 ลา้นบาท) 

 ข)  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ
จากธนาคารของบริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยแห่งนั้นในวงเงิน 10 ลา้นบาท  

17.5 คดฟี้องร้องและข้อพพิาททางการค้า 

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

  เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 PTT ไดส่้งจดหมายแจง้ขอยกเลิกสัญญาการซ้ือขายวตัถุดิบคอนเดนเสท
เรสซิดิวกบับริษทัฯ โดยจะขอยกเลิกสัญญาเม่ืออายุสัญญาครบ 15 ปีแรก (Primary period)                     
ในปี 2555 ทั้งท่ีบริษทัฯไม่ไดป้ระพฤติผิดสัญญา และการเลิกสัญญาเป็นการขดักบัเจตนารมณ์
ของการทาํสัญญา ทั้ งน้ี บริษัทฯและท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯเห็นว่าสัญญาดังกล่าว                     
ไม่สามารถยกเลิกไดเ้น่ืองจากเป็นสัญญาต่างตอบแทนระยะยาว โดยท่ีในสัญญาระบุให้บริษทัฯ
ต้องเป็นผูล้งทุนก่อสร้างโรงกลั่นข้ึนมารองรับเพื่อแปรรูปวตัถุดิบคอนเดนเสทเรสซิดิว                     
ซ่ึงเป็นสเปกวตัถุดิบท่ีรับมาจาก PTT เท่านั้น และสญัญาบงัคบับริษทัฯไม่ใหน้าํวตัถุดิบไปขายต่อ                       
ในสภาพเดิมท่ีรับมาอีกด้วย ดงันั้น ในสัญญาจึงมีการระบุว่าเป็นสัญญาลกัษณะ Evergreen 
Basis คือ ไม่มีกาํหนดเวลาส้ินสุด สัญญาจะมีผลบงัคบัต่อไปโดยอตัโนมติัเม่ือครบกาํหนด               
15 ปีแรก (Primary period) และในช่วงต่อ ๆ ไป อีกทั้งการยกเลิกสัญญาจะกระทาํไดก้็ต่อเม่ือ
ไดรั้บความยนิยอมจากคู่สญัญาทั้ง 2 ฝ่ายหรือในกรณีท่ีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงทาํผิดสญัญา ซ่ึงบริษทัฯ
ไม่เคยดาํเนินการใด ๆ ผิดจากข้อสัญญาท่ีกาํหนดไว ้บริษทัฯจึงมัน่ใจว่าสัญญาดงักล่าวไม่
สามารถยกเลิกได้ ในขณะท่ีทาง PTT เห็นต่างออกไป บริษทัฯไดร่้วมหารือกบั PTT เพ่ือหา
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ขอ้สรุปท่ียุติธรรมกบัทั้งสองฝ่ายแต่ไม่สามารถหาขอ้ยุติร่วมกนัได ้ดงันั้น เพ่ือรักษาสิทธิของ                
ผูถื้อหุน้ให้ไดรั้บการรับรองและคุม้ครองตามกฎหมาย บริษทัฯจึงไดใ้ชก้ระบวนการยติุธรรมเป็น
ผูต้ดัสิน ช้ีขาด โดยไดด้าํเนินการยื่นคาํเสนอขอ้พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการในวนัท่ี 3 ธนัวาคม 
2552 และเม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2553 บริษทัฯไดย้ื่นฟ้องต่อศาลแพ่งเรียกร้องให้ PTT และ 
PTTGC ร่วมกนัปฏิบติัตามสัญญาดงักล่าวต่อไปโดยไม่กาํหนดระยะเวลาส้ินสุด หากการบงัคบั
ให้ PTT และ PTTGC ปฏิบติัตามสัญญาดงักล่าวเป็นการพน้วิสัย ไม่อาจกระทาํได ้ไม่ว่าดว้ย
เหตุประการใด ให้ PTT และ PTTGC ร่วมกนัรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บริษทัฯ เป็น
เงินรวมทั้ งส้ิน 13,805,648,806.91 บาท ต่อมา บริษทัฯไดย้ื่นคาํร้องขอแก้ไขเพ่ิมเติมคาํเสนอ                    
ขอ้พิพาทเพ่ือขอเพ่ิมจาํนวนค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงินรวม 29,368,397,797.76 บาท ซ่ึงคณะ
อนุญาโตตุลาการมีคาํสั่งอนุญาตตามคาํร้องฉบบัดงักล่าวแลว้ และศาลแพ่งมีคาํสั่งให้จาํหน่าย
คดีท่ีฟ้องร้องชัว่คราวเพ่ือรอฟังคาํวินิจฉยัคดีขอ้พิพาททางการคา้ของอนุญาโตตุลาการ  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2554 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของ
อนุญาโตตุลาการ บริษทัฯได้รับแผนการส่งวตัถุดิบล่วงหน้าจาก PTT ซ่ึงเป็นกระบวนการ
ประสานงานระหว่างกนัตามปกติธุรกิจ พบว่าแผนการส่งวตัถุดิบน้ีระบุปริมาณการส่งวตัถุดิบ
ถึงเดือนมกราคม 2555 เท่านั้ น  โดย PTT ได้หยุดส่งวตัถุดิบตั้ งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555        
เป็นการทาํผิดสัญญาขอ้ 15.5 ท่ีระบุให้ PTT ตอ้งปฏิบติัตามสัญญาต่อไปจนกวา่อนุญาโตตุลาการ
จะมีคาํวินิจฉยัเดด็ขาดจึงทาํใหบ้ริษทัฯตอ้งหยดุการผลิตเน่ืองจากบริษทัฯไม่มีวตัถุดิบหลกัจาก PTT  

  ต่อมา บริษทัฯไดย้ื่นคาํร้องขอสละประเด็นขอ้พิพาทเก่ียวกบักรณีท่ีบริษทัฯเรียกร้องให้ PTT 
ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวต่อไป โดยอนุญาโตตุลาการได้มีคาํสั่งอนุญาตให้บริษัทฯสละ
ประเดน็ดงักล่าวไดใ้นวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2555 

ตามท่ีบริษทัฯมีขอ้พิพาทกบั PTT ดงักล่าวขา้งต้น เป็นเหตุให้บริษทัฯต้องใช้สิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายต่ออนุญาโตตุลาการ  (ข้อพิพาทหมายเลขดําท่ี  114/2552) และต่อศาลแพ่ ง              
(คดีหมายเลขดาํท่ี 3162/2553) เป็นจาํนวนเงินไม่น้อยกว่า 29,000 ลา้นบาท จากกรณีท่ี PTT   
ไม่ปฏิบติัตามสัญญาและบริษทัฯไดใ้ชสิ้ทธิทางศาลและเสนอขอ้พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเพ่ือ
เรียกร้องค่าเสียหายจาก PTT ดงักล่าวขา้งต้น บริษทัฯจึงใช้สิทธิในการยึดหน่วงค่าวตัถุดิบ  
คอนเดนเสทเรสซิดิวงวดสุดทา้ยจาํนวนเงิน 1,518 ลา้นบาท (สุทธิจากหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออก
โดยธนาคาร) ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของค่าเสียหายท่ีเรียกร้องกบั PTT 

  ในเดือนมิถุนายน 2555 บริษทัฯไดรั้บแจง้จากสํานักขอ้พิพาท สํานักงานศาลยุติธรรมว่า PTT 
ได้ยื่นคาํเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ (ข้อพิพาทหมายเลขดาํท่ี 78/2555) 
เรียกร้องใหบ้ริษทัฯชาํระหน้ีเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย รวมเป็นเงิน 1,555 ลา้นบาท ใหแ้ก่ PTT 
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 ในเดือนเมษายน 2559 บริษัทฯได้รับสําเนาคําช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการลงวนัท่ี                     
25 มีนาคม 2559 โดยคณะอนุญาโตตุลาการเสียงขา้งมากมีคาํช้ีขาดให้ PTT ชาํระค่าเสียหาย   
จากการบอกเลิกสัญญากบับริษทัฯโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายเป็นจาํนวนเงิน 390 ลา้นบาทต่อปี
นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2555 จนถึงวนัท่ีคณะอนุญาโตตุลาการมีคาํช้ีขาด (วนัท่ี 25 มีนาคม 
2559) พร้อมทั้งดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของยอดเงินค่าเสียหายท่ีไดจ้ากการคาํนวณ
ขา้งตน้นบัตั้งแต่วนัท่ีคณะอนุญาโตตุลาการมีคาํช้ีขาดจนถึงวนัท่ีท่ี PTT ชาํระเงินใหแ้ก่บริษทัฯ
ครบถว้น ซ่ึงบริษทัฯ สามารถยื่นคาํร้องต่อศาลแพ่ง เพ่ือให้ศาลทาํการบงัคบัตามคาํข้ีขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการภายในสามปี นบัตั้งแต่วนัท่ีอาจบงัคบัตามคาํช้ีขาด ซ่ึง PTT ไดย้ืน่คาํร้อง
ขอเพิกถอนคาํช้ีขาดดงักล่าวต่อศาลแพ่งแลว้เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 (คดีหมายเลขดาํท่ี                     
พ.3016/2559) และเม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2559 บริษทัฯไดย้ื่นคาํร้องต่อศาลแพ่งเพ่ือคดัคา้น                     
คาํร้องขอเพิกถอนคาํช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการท่ี PTT ยื่นต่อศาลแพ่ง ต่อมา เม่ือวนัท่ี                     
16 ธันวาคม  2559 บริษัทฯได้ยื่นคําร้องต่อศาลแพ่งขอให้มีการบังคับตามคําช้ีขาดของ                     
คณะอนุญาโตตุลาการขา้งต้น (คดีหมายเลขดาํท่ี พ.6000/2559) และศาลแพ่งมีคาํสั่งให้รวม
พิจารณาคดีหมายเลขดาํท่ี พ.6000/2559 เขา้กบัคดีหมายเลขดาํท่ี พ.3016/2559 ปัจจุบนั คดีอยู่
ระหวา่งกระบวนการพิจารณาคดีของศาลแพ่ง 

 ในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษัทฯได้รับสําเนาคาํช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการลงวนัท่ี                     
27 เมษายน 2560 โดยคณะอนุญาโตตุลาการมีคาํช้ีขาดใหบ้ริษทัฯตอ้งชาํระค่าวตัถุดิบคอนเดนเสท
เรสซิดิวงวดสุดท้ายเป็นจาํนวนเงิน 1,555 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 9.375 ต่อปี                     
คิดจากเงินตน้จาํนวน 1,518 ลา้นบาท นับถดัจากวนัยื่นเสนอขอ้พิพาท (18 พฤษภาคม 2555) 
จนกว่าจะชาํระเสร็จแก่ PTT อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไม่เห็นดว้ยกบัคาํช้ีขาดดงักล่าว และเม่ือ
วนัท่ี  25 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯใช้สิทธิตามกฎหมายในการยื่นค ําร้องขอให้ศาลแพ่ง                   
มีคําพิพากษาเพิกถอนคําช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว  (คดีหมายเลขดําท่ี                     
พ.3492/2560) 

 ข) ในเดือนพฤษภาคม 2554 บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต จาํกดั (TPP) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯ
ไดรั้บคาํฟ้องคดีแพ่งว่าผูถื้อหุ้นของบริษทัร่วมรายหน่ึงไดย้ื่นคาํร้องต่อศาลเพ่ือเรียกร้องให ้                    
เพิกถอนการจดทะเบียนลดทุนและเพ่ิมทุนของบริษทัร่วมในระหว่างปี 2546 โดยในเดือน
สิงหาคม 2554 ศาลชั้นตน้ไดมี้คาํพิพากษายกฟ้อง ในเดือนพฤศจิกายน 2555 ศาลอุทธรณ์ไดมี้
คาํพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น และในเดือนเมษายน 2560 ศาลฎีกาได้มีคาํพิพากษายืนตาม                     
ศาลอุทธรณ์คือไม่รับคดีไวพ้ิจารณาพิพากษา และมีคาํสั่งให้จาํหน่ายคดีออกจากสารบบความ
ศาลฎีกา คดีเป็นอนัเสร็จเดด็ขาด 
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ในเดือนมีนาคม 2557 ผู ้ถือหุ้นของ TPP อีกรายหน่ึงได้ยื่นฟ้องกรรมการของ TPP และ                  
ยืน่คาํร้องต่อศาลเพ่ือเรียกร้องใหห้นงัสือยนืยนัการชาํระค่าหุ้นและการเก็บรักษาค่าหุ้นลงวนัท่ี    
30 กรกฎาคม 2546 สาํเนาบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้คร้ังท่ีเพ่ิมทุน 30 ลา้นบาทในปี 2546 และบนัทึก
ขอ้ตกลงแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีฉบบัลงวนัท่ี 7 ตุลาคม 2546 เป็นโมฆะ 
และขอให้ศาลมีคาํส่ังเพิกถอนเอกสารดงักล่าวดว้ย โดยในเดือนพฤษภาคม 2558 ศาลชั้นตน้  
ได้มีคาํพิพากษายกฟ้อง และในเดือนมิถุนายน 2559 ศาลอุทธรณ์ได้มีคาํพิพากษายืนตาม                     
ศาลชั้นตน้ ปัจจุบนัคดีฟ้องร้องอยูภ่ายใตก้ระบวนการพิจารณาคดีของศาลฎีกา 

ในเดือนเมษายน 2558 ผูถื้อหุ้นของ TPP อีกรายหน่ึงได้ยื่นฟ้องกรรมการของ TPP, TPP และ
บริษัทฯ และยื่นคาํร้องต่อศาลเพ่ือเรียกร้องให้คาํขอจดทะเบียนบริษัทจาํกัด (แบบ บอจ.1)                
สําเนาบญัชีรายช่ือผูถื้อหุ้น พร้อมทั้ งชุดเอกสารประกอบการเพ่ิมทุน TPP ในระหว่างปี 2546 
และ 2557 และบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีในปี 2546 เป็นโมฆะ 
โดยขอให้ศาลมีคาํสั่งเพิกถอนเอกสารดงักล่าว และขอให้ศาลมีคาํสั่งกลบัคืนสถานะสัดส่วน             
การถือหุ้นให้เป็นไปตามเดิมตามสาํเนาบญัชีรายช่ือผูถื้อหุ้นในเดือนเมษายน 2545 โดยในเดือน
เมษายน 2558 ศาลชั้นต้นไดมี้คาํพิพากษายกฟ้อง และในเดือนกรกฎาคม 2559 ศาลอุทธรณ์                
ไดมี้คาํพิพากษายืนตามศาลชั้นตน้ ปัจจุบนัคดีฟ้องร้องอยู่ภายใตก้ระบวนการพิจารณาคดีของ
ศาลฎีกา 

18. การวดัมูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมตามลาํดบัชั้นระดบั 1* 
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
เงินลงทุนชัว่คราว    

หน่วยลงทุนในกองทุนรวม 185 171 

 *ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยอ์ยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

19. การอนุมตังิบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2560 


