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บริษัท อาร์พซีีจี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั อาร์พีซีจี จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการลงทุนและถือหุน้ในบริษทัอ่ืน ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯซ่ึงเป็น
ส านกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 86/2 อาคารสัมมากรเพลส ถนนรามค าแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร สาขาซ่ึงเป็นท่ีตั้งโรงงานตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 7/3 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต าบลมาบตาพุด 
อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง  

 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 คือ บริษทั เพทโทร- 
อินสตรูเมนท ์จ ากดั โดยถือหุน้ในอตัราร้อยละ 19.72 ของทุนท่ีออกและช าระแลว้ของบริษทัฯ  

1.2 ข้อสมมติฐานทางการบัญชี 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18.5 ก) ตั้งแต่ปี 2552 บริษทัฯมีขอ้พิพาททางการคา้
และคดีฟ้องร้องท่ีส าคญักบัผูข้ายวตัถุดิบรายหลกัของบริษทัฯ ซ่ึงไดห้ยุดส่งวตัถุดิบให้แก่บริษทัฯ
ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2555 ท าให้บริษทัฯตอ้งหยุดการผลิตเพราะไม่สามารถจดัหาวตัถุดิบหลกั
ดงักล่าวจากผูข้ายรายอ่ืน บริษทัย่อยบางบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบับริษทัฯตอ้งหยุดด าเนิน
กิจการ และเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2558 ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 ได้มีมติอนุมัติให้
บริษทัฯหยดุประกอบกิจการโรงกลัน่น ้ ามนัท่ีจงัหวดัระยองอย่างถาวร กลุ่มบริษทัฯจึงมีขาดทุนจาก
การด าเนินธุรกิจโรงกลัน่ตั้งแต่หยดุการผลิตในปี 2555 ต่อมาในเดือนมีนาคม 2559 คณะอนุญาโตตุลาการ
เสียงขา้งมากไดมี้ค าช้ีขาดใหผู้ข้ายวตัถุดิบรายหลกัดงักล่าว (คู่พิพาท) ช าระค่าเสียหายจากการบอกเลิก
สัญญากับบริษัทฯโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และให้บริษัทฯได้รับชดเชยค่าเสียหายจ านวนหน่ึง             
ซ่ึงคู่พิพาทไดย้ืน่ค  าร้องขอเพิกถอนค าช้ีขาดดงักล่าวต่อศาลแพ่ง และบริษทัฯไดย้ืน่ค  าร้องต่อศาลแพ่ง
ขอใหมี้การบงัคบัตามค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการขา้งตน้แลว้ แมว้า่ในปัจจุบนั ความไม่แน่นอน
ท่ีมีสาระส าคญับางประการท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถในการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัฯจากเหตุการณ์ดงักล่าวไดล้ดลงเน่ืองจากแผนงานของฝ่ายบริหาร อยา่งไรก็ตาม 
กลุ่มบริษทัฯยงัคงมีขาดทุนจากการด าเนินงาน และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษทัฯมีหน้ีสิน
หมุนเวียนสูงกวา่สินทรัพยห์มุนเวยีนเป็นจ านวนเงิน 1,408 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 1,212 ลา้นบาท) 
ซ่ึงหน้ีสินหมุนเวียนดังกล่าวได้รวมหน้ีสินท่ียงัเป็นขอ้พิพาททางการคา้และคดีฟ้องร้องกบัผูข้าย
วตัถุดิบรายหลกัของบริษทัฯ ซ่ึงในเดือนเมษายน 2560 คณะอนุญาโตตุลาการมีค าช้ีขาดให้บริษทัฯ
ตอ้งช าระค่าวตัถุดิบคอนเดนเสทเรสซิดิวงวดสุดทา้ยแก่ผูข้ายวตัถุดิบรายหลกัดงักล่าว อย่างไรก็ตาม           
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บริษทัฯไม่เห็นด้วยกับค าช้ีขาดดังกล่าว และบริษทัฯใช้สิทธิตามกฎหมายในการยื่นค าร้องขอให้               
ศาลแพ่งมีค  าพิพากษาเพิกถอนค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดงักล่าวแลว้ ปัจจยัดงักล่าวแสดง         
ให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญับางประการท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยท่ีมีนัยส าคญั
เก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัฯหากผลของคดีความดงักล่าวไม่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบนัผลของขอ้พิพาททางการคา้และคดีฟ้องร้องดงักล่าว             
ยงัไม่สามารถระบุไดแ้ละข้ึนอยูก่บักระบวนการยติุธรรมในอนาคต 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯมีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยการปรับโครงสร้างกิจการของบริษทัฯ
เพื่อท่ีจะด าเนินธุรกิจทางดา้นลงทุนและถือหุน้ในบริษทัอ่ืนเป็นหลกั (holding company) ซ่ึงฝ่ายบริหาร
ของบริษทัฯเช่ือวา่จะแกปั้ญหาได ้การลงทุนของบริษทัฯสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 ก)   ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯได้ซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ไทยพับลิคพอร์ต จ ากัด ซ่ึงด าเนิน            
ธุรกิจหลักในการให้ เช่าคลังน ้ ามันและกิจการท่าเรือ ในอัตราส่วนการถือหุ้นคิดเป็น                                      
ร้อยละ 30.00  

 ข)  ในระหว่างปี 2558 บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นสามญัของบริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) (SAMCO)                   
ซ่ึงด าเนินธุรกิจหลกัในการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พิ่ม ท าให้บริษทัฯมีอตัราส่วนการถือหุ้น            
ใน SAMCO คิดเป็นร้อยละ 48.25  

นอกจากน้ี บริษทัฯอยูร่ะหวา่งการแสวงหาผูร่้วมทุนและแนวทางในการด าเนินธุรกิจอ่ืน ๆ จากเหตุผล
ดงักล่าว งบการเงินน้ีจึงยงัคงจดัท าข้ึนภายใตข้อ้สมมติฐานการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของกิจการ 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย        
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 
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1.4 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั อาร์พีซีจี จ  ากดั (มหาชน) และ
บริษทัย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทัฯ”) และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกับบริษัทย่อย                      
ในระหวา่งงวดปัจจุบนั           

1.5  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับ              
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐาน                    
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้
ชัดเจนเก่ียวกับการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงาน               
ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย 

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคบัใช้ในอนาคต 

 ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง 
รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 หลกัการส าคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 เร่ือง สัญญา
ก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง กิจการ
ตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่
ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับ
การรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึง
ส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่
ลูกคา้ และก าหนดใหกิ้จการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด
ในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

 ปัจจุบัน  ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ                       
งบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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1.6 นโยบายการบญัชีที่ส าคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน           
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

2. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 33 84 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 33 84 - - 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 32,456 47,158 - - 
   3 - 6 เดือน 421 367 - - 
   6 - 12 เดือน 292 387 - - 
   มากกวา่ 12 เดือน 12,354 12,372 - - 

รวม 45,523 60,284 - - 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (11,324) (11,308) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 34,199 48,976 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 34,232 49,060 - - 

ลูกหนีอ่ื้น     
เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 771 1,926 
รายไดค้า้งรับ 2,628 3,552 44 46 
อ่ืน ๆ 10,402 10,841 4 3 

รวม 13,030 14,393 819 1,975 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (4,940) (4,918) - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 8,090 9,475 819 1,975 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 42,322 58,535 819 1,975 
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3. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2561 2560 2561 2560 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)    
 ดอกเบ้ียรับ - - 4,480 869 
 รายไดอ่ื้น - การใหบ้ริการอ่ืน - - 598 366 
รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม     
 ขายสินคา้ 30 115 - - 
 เงินปันผลรับ 31,235 18,910 31,235 18,910 
 ค่าเช่าท่ีดิน 226 219 - - 
 ค่าเช่าอาคารส านกังาน 577 456 56 72 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน 504 661 74 196 
รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน 42 68 42 68 
รายการธุรกจิกบัผู้บริหารและกรรมการ     
 ค่าท่ีปรึกษา 300 300 300 300 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2561 2560 2561 2560 
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)    
 ดอกเบ้ียรับ - - 12,227 1,855 
 รายไดอ่ื้น - การใหบ้ริการอ่ืน - - 1,395 731 
รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม     
 ขายสินคา้ 109 242 - - 
 เงินปันผลรับ 31,235 18,910 31,235 18,910 
 ค่าเช่าท่ีดิน 453 438 - - 
 ค่าเช่าอาคารส านกังาน 1,154 913 113 144 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน 915 999 148 196 
รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน 103 134 103 134 
รายการธุรกจิกบัผู้บริหารและกรรมการ     
 ค่าท่ีปรึกษา 600 600 600 600 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
ขายสินคา้ ราคาขายอิงตามราคาตลาด 
เงินปันผลรับ ตามท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียรับ ร้อยละ 2.95 - 5.00 ต่อปี  
รายไดอ่ื้น ราคาตามสัญญา 
 ค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัอตัราร้อยละ 1 ต่อปี 
ค่าเช่าท่ีดินและอาคารส านกังาน ราคาตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาตามสัญญา 
ค่าท่ีปรึกษา ราคาตามสัญญา 
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ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการที่เกีย่วข้องกัน 
(หมายเหตุ 2) 

    

ลกูหน้ีการค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
 บริษทัร่วม 33 84 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 33 84 - - 

ลกูหน้ีอ่ืน - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
 บริษทัยอ่ย - - 771 1,926 

รวมลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 771 1,926 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
   บริษทัยอ่ย - - 454,188 414,188 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 454,188 414,188 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - (319,188) (319,188) 

รวมเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 
สุทธิ - - 135,000 95,000 

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

เงินให้กู ้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน - 
สุทธิ - - - - 

เจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
   บริษทัร่วม 229 284 26 27 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15 23 15 23 

รวมเจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 244 307 41 50 
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เงินให้กู้ยืมแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวัน ท่ี  30 มิ ถุนายน 2561 เงินให้กู ้ยืมแก่ กิจการท่ี เก่ียวข้องกัน                                    
มีการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท)  
 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ   ยอดคงเหลือ ณ 
 วนัท่ี 31 ธนัวาคม เพิ่มข้ึน ลดลง วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2560 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 2561 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาว     
บริษทั เคพี เอน็เนอร์ย ีกรุ๊ป จ ากดั 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 
 2560 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 2561 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน     
บริษทั เพียวไบโอดีเซล จ ากดั 319,188 - - 319,188 
บริษทั เพียวพลงังานไทย จ ากดั 95,000 40,000 - 135,000 

รวม 414,188 40,000 - 454,188 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (319,188) - - (319,188) 

สุทธิ 95,000 40,000 - 135,000 

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

สุทธิ - - - - 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อยเป็นตัว๋สัญญาใช้เงินระยะสั้ น จ านวนเงินรวม              
454 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560: 414 ล้านบาท ) โดยมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 2.95 - 3.50 ต่อปี                         
เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่บริษัท เพียวไบโอดีเซล จ ากัด ค  ้ าประกันโดยการจดจ านองท่ีดิน อาคาร 
เคร่ืองจกัรและถงัน ้ามนั  
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯไดต้ั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับ            
เงินให้กู ้ยืมบริษัท เพียวไบโอดีเซล จ ากัด (PBC) ทั้ งจ านวนเน่ืองจากบริษัทฯคาดว่าสินทรัพยข์อง       
บริษทัย่อยจะไม่เพียงพอต่อการช าระหน้ีและเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 บริษทัฯได้หยุดรับรู้รายได้
ดอกเบ้ียจากเงินให้กู ้ยืมแก่บริษัทย่อยดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในเดือนมีนาคมและมิถุนายน 2561              
PBC ไดช้ าระดอกเบ้ียแก่บริษทัฯจ านวนเงิน 7 ลา้นบาท และ 4 ลา้นบาท ตามล าดบั เน่ืองจาก PBC                  
มีรายไดจ้ากการใหเ้ช่าท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัรและถงัน ้ามนั 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั เคพี เอน็เนอร์ยี กรุ๊ป จ ากดั (KPEG) เป็นเงินให้กูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนั
โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี บริษทัฯไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับเงินให้กูย้ืมดงักล่าว                  
ทั้งจ านวนเน่ืองจากบริษทัฯคาดว่าสินทรัพยข์อง KPEG จะไม่เพียงพอต่อการช าระหน้ีและเม่ือวนัท่ี           
1 มกราคม 2558 บริษทัฯไดห้ยดุรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัดงักล่าว  

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ                        
มีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 2,312 2,570 1,304 1,566 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 109 104 67 63 
รวม 2,421 2,674 1,371 1,629 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 4,928 5,174 2,912 3,158 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 219 208 133 126 
รวม 5,147 5,382 3,045 3,284 
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4. สินค้าคงเหลือ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 15,916 9,831 
บวก: การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็น   
          มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 968 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 16,884 9,831 

5. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 7,233 7,423 5,146 5,146 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (5,146) (5,146) (5,146) (5,146) 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

- สุทธิ 2,087 2,277 - - 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (430) (411) - - 

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 1,657 1,866 - - 

6. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากประจ าซ่ึงกลุ่มบริษทัฯไดน้ าไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจากธนาคารและ 
เป็นหลกัประกนัต่อศาลในคดีฟ้องร้อง 
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7. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

7.1 รายละเอยีดของบริษัทร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวธีิราคาทุน 

   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  
   2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   ร้อยละ ร้อยละ       
บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต  ใหเ้ช่าคลงัน ้ามนัและ          
 จ ากดั    กิจการท่าเรือ ไทย 30.00 30.00 900,112 900,112 768,852 783,318 900,112 900,112 
บริษทั สัมมากร จ ากดั  การพฒันา          
 (มหาชน)    อสังหาริมทรัพย ์ ไทย 48.25 48.25 785,802 785,802 1,142,036 1,173,459 785,802 785,802 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม       1,910,888 1,956,777 1,685,914 1,685,914 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า       (139,000) (139,000) (151,000) (151,000) 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ      1,771,888 1,817,777 1,534,914 1,534,914 

บริษัท ไทยพบัลคิพอร์ต จ ากดั 

ในระหว่างปี 2541 TPP ไดย้ื่นเร่ืองเพื่อขอสัมปทานประกอบกิจการในท่ีดินของรัฐซ่ึงคัน่อยูร่ะหว่าง
แนวเขตโฉนดท่ีดินของ TPP กบัชายฝ่ังทะเล ซ่ึงเป็นบริเวณหนา้ท่าของ TPP รวมจ านวน 103 ไร่ โดย
ในปี 2550 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติอนุมติัให้สัมปทานท่ีดินดังกล่าวแก่ TPP เป็นระยะเวลา 50 ปี แต่
เน่ืองจากมีคดีฟ้องร้องท่ีพาดพิงถึงท่ีดินแปลงท่ี TPP เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ คณะท างานจึงมีมติให้รอ
ผลการพิจารณาในชั้นศาลให้เป็นท่ียุติเสียก่อน ในระหว่างปี 2560 ศาลฎีกามีค าพิพากษายืนตาม      
ศาลอุทธรณ์เป็นไม่เพิกถอนโฉนดท่ีดินแปลงดงักล่าว จงัหวดัชลบุรีไดแ้จง้ผลค าพิพากษาศาลฎีกา            
ไปยงัส านักจัดการท่ีดินของรัฐ กรมท่ีดินเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน การด าเนินการอยู่ในขั้นตอน                     
การพิจารณาของส านกัจดัการท่ีดินของรัฐท่ีจะพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ในเร่ืองการออกสัมปทานบตัร
ท่ีดินต่อไป 

7.2 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) และเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่ง
ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม
ดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 
 ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต          
   จ ากดั (1,372) 6,659 1,284 12,650 15,750 15,750 15,750 15,750 
บริษทั สัมมากร จ ากดั 
 (มหาชน) (10,177) 4,811 (15,938) 3,470 15,485 3,160 15,485 3,160 
รวม (11,549) 11,470 (14,654) 16,120 31,235 18,910 31,235 18,910 
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7.3 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนฯ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็น
บริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีจ านวนเงิน 675 ลา้นบาท                             
(31 ธนัวาคม 2560: 855 ลา้นบาท) 

7.4 ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 ในการประเมินค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต จ ากดั ฝ่ายบริหารไดใ้ชว้ิธี
คิดลดกระแสเงินสดจากการด าเนินงานในอนาคตของบริษทัดงักล่าว โดยใชอ้ตัราคิดลดร้อยละ 8 และ
อตัราเติบโตระยะยาวท่ีร้อยละ 1 

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

   ร้อยละ ร้อยละ   
บริษทั เพียวไบโอดีเซล จ ากดั * 280,000 280,000 100 100 279,999 279,999 
บริษทั เพียวพลงังานไทย จ ากดั และบริษทัยอ่ย 140,000 140,000 100 100 140,000 140,000 
บริษทั อาร์พีซี แมนเนจเมนท ์จ ากดั * 500 500 100 100 956 956 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     420,955 420,955 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า     (103,320) (103,320) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ     317,635 317,635 

* ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 ไดห้ยดุด าเนินธุรกิจแลว้ 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริษทัฯไม่มีเงินปันผลรับ
จากบริษทัยอ่ย  

9. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
       (หน่วย: พนับาท) 

     

งบการเงินรวม/                       
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ทุนช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน
ในประเทศ 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

30  มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

     ร้อยละ ร้อยละ   
บริษทั เคพี เอน็เนอร์ย ีกรุ๊ป ผลิตและจ าหน่าย        
   จ  ากดั     ไฟฟ้า ไทย 38,380 38,380 17.46 17.46 5,482 5,482 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า       (5,482) (5,482) 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ      - - 
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10. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
สินทรัพยท่ี์ใชใ้นการด าเนินงาน 238,821 120,867 5,571 6,140 
สินทรัพยท่ี์หยดุใชง้าน 938,169 947,031 544,325 549,758 
รวมท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,176,990 1,067,898 549,896 555,898 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (462,632) (462,984) (239,626) (239,978) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 714,358 604,914 310,270 315,920 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 604,914 315,920 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 133,172 62 
จ าหน่ายระหวา่งงวด (4,064) (671) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (20,016) (5,393) 
กลบัรายการค่าเผือ่การดอ้ยค่าเน่ืองจากจ าหน่าย 352 352 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 714,358 310,270 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษัทฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงได้มาภายใตส้ัญญาเช่า
การเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 0.2 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 0.4 ลา้นบาท) และ                      
ในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวนเงิน 0.2 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 0.4 ลา้นบาท) 

บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้จดจ านองท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจักรและถังน ้ ามันซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี                        
ณ  วัน ท่ี  30 มิ ถุน ายน  2561 รวมจ านวน เงิน  87 ล้านบาท  (31 ธันวาคม  2560: 88 ล้านบาท)                             
เพื่อค  ้าประกนัเงินกูย้มืระยะสั้นท่ีไดรั้บจากบริษทัฯตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 
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11. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
                 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
เงินชดเชยค่าปรับคุณภาพ 26,711 26,711 26,711 26,711 
สิทธิการเช่าท่ีดินและสถานีบริการน ้ามนั 1,031 1,200 - - 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 10,849 5,881 1,294 1,271 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 96,798 35,639 - - 
เงินมดัจ า 2,401 2,233 207 207 
รวม 137,790 71,664 28,212 28,189 

เงินชดเชยค่าปรับคุณภาพ คือ เงินชดเชยเน่ืองจากในไตรมาสท่ีสามของปี 2549 ผูข้ายวตัถุดิบไดส่้ง
วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพผิดไปจากท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบ โดยมีคุณสมบติัท่ีผิดไปจากท่ีเคย
ส่งมอบให้บริษทัฯตลอดระยะเวลาของสัญญาท่ีผ่านมาอย่างกะทนัหัน มีผลท าให้บริษทัฯตอ้งจ่าย
ตน้ทุนเพิ่มในการปรับคุณภาพสินคา้ตลอดจนค่าเสียหายดา้นอ่ืน ๆ รวมทั้งส้ินประมาณ 136 ลา้นบาท 
จากการเจรจากบัผูข้ายวตัถุดิบ ไดข้อ้สรุปว่าผูข้ายวตัถุดิบจะชดเชยค่าปรับคุณภาพให้แก่บริษทัฯรวม 
53 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือเป็นค่าเสียหายท่ีเกิดจากการท่ีราคาของสินคา้และวตัถุดิบลดต ่าลงมาก           
อย่างต่อเน่ือง (Inventory Loss) และเน่ืองจากส่วนน้ีเป็นความเสียหายท่ีเกิดจากภาวะราคาตลาดโลก                     
ท่ีทั้งฝ่ายบริษทัฯและฝ่ายผูข้ายวตัถุดิบต่างตอ้งแบกรับอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดเ้ช่นเดียวกนั ผูข้ายวตัถุดิบ
จึงขอให้ต่างฝ่ายต่างแบกรับภาระ Inventory Loss ของตนเอง บริษทัฯจึงไดบ้นัทึกบญัชีเงินชดเชย
ค่าปรับคุณภาพจ านวนน้ีโดยลดตน้ทุนขายส าหรับปี 2549 ทั้ งจ านวน ทั้ งน้ี ผูข้ายวตัถุดิบได้ออก                     
ใบลดหน้ีให้บริษัทฯ จ านวนเงิน 26 ล้านบาทในเดือนพฤศจิกายน  2549 ส่วนท่ีเหลือจ านวนเงิน                            
27 ลา้นบาท ผูข้ายแจง้วา่จะพิจารณาวิธีการชดเชยใหใ้นภายหลงั 

ต่อมาในระหว่างวนัท่ี 2 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2553 ผูข้ายวตัถุดิบไดส่้งวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพผิดไป
จากท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบอีกคร้ัง มีผลท าให้บริษทัฯตอ้งจ่ายตน้ทุนเพิ่มในการปรับ
คุณภาพวัตถุดิบตลอดจนค่าเสียหายด้านอ่ืน  ๆ รวมทั้ งส้ินประมาณ 53 ล้านบาท ซ่ึงบริษัทฯ               
ได้เรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวไปยงัผูข้ายวัตถุดิบแต่ไม่สามารถตกลงกันได้ ดังนั้ น เม่ือวันท่ี                         
9 พฤศจิกายน 2559 บริษทัฯจึงยื่นค าเสนอขอ้พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ (ขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 
117/2559) เพื่อเรียกร้องให้ผูข้ายวตัถุดิบชดใชค่้าเสียหายจากการปรับปรุงคุณภาพวตัถุดิบ เน่ืองจาก   
ไดส่้งวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพผิดไปจากท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบในปี 2549 และในระหว่าง
เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2553 คิดเป็นจ านวนเงิน 27 ล้านบาท และ 53 ล้านบาท ตามล าดับ                 
พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจ านวนเงินดงักล่าว รวมเป็นค่าเสียหายทั้งส้ินจ านวนเงิน 
117 ล้านบาท ในเดือนเมษายน  2560 ผูข้ายวตัถุดิบได้ยื่นค าคัดค้านแล้ว ปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่าง                
กระบวนการพิจารณาคดีของคณะอนุญาโตตุลาการ 
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12. เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคาร 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงค ้าประกนัโดยบญัชีเงินฝากประจ าจ านวน 6 ลา้นบาท
พร้อมด้วยดอกเบ้ีย คิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า (F/D) บวกด้วยร้อยละ 1.25 ต่อปี 
ส าหรับเงินกูจ้  านวน 6 ลา้นบาทแรก และคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียขั้นต ่าส าหรับเงินเบิกเกินบญัชี 
(MOR) ลบดว้ยร้อยละ 0.25 ต่อปี ส าหรับเงินกูส่้วนท่ีเกิน 6 ลา้นบาท 

13. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

 ณ วัน ท่ี  30 มิ ถุนายน  2561 จ านวนน้ี เป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน ท่ีบริษัทย่อยแห่งหน่ึงออกให้แก่
บุคคลภายนอกโดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1.58 ต่อปี (31 ธนัวาคม 
2560: ร้อยละ 1.45 - 1.61 ต่อปี) และมีก าหนดช าระคืนภายใน 6 - 12 เดือน 

14. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

รายไดภ้าษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 

(โอนกลบั) - (106) - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจาก      
   การเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ       
   การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (774) (3) - - 

รายได้ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน     

   งบก าไรขาดทุน (774) (109) - - 

  

 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 16 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล - - - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจาก      
   การเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ       
   การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (4,150) (158) - - 

รายได้ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน     

   งบก าไรขาดทุน (4,150) (158) - - 

15. การด าเนินงานทีย่กเลกิ 

ขาดทุนจากการด าเนินงานท่ียกเลิกส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 
และ 2560 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2561 2560 2561 2560 

รายได้ - - - - 
ค่าใช้จ่าย     
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,379 2,771 2,379 2,771 

รวมค่าใช้จ่าย 2,379 2,771 2,379 2,771 

ขาดทุนส าหรับงวดจากการด าเนินงานทีย่กเลกิ (2,379) (2,771) (2,379) (2,771) 

    
   (หน่วย: บาท) 
ก าไรต่อหุ้น:     
ขาดทุนต่อหุน้ส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก  (0.0018) (0.0021) (0.0018) (0.0021) 

    
   (หน่วย: พนัหุน้) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 1,304,664 1,304,664 1,304,664 1,304,664 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2561 2560 2561 2560 

รายได้ - - - - 
ค่าใช้จ่าย     
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4,780 5,620 4,830 5,620 

รวมค่าใช้จ่าย 4,780 5,620 4,830 5,620 

ขาดทุนส าหรับงวดจากการด าเนินงานทีย่กเลกิ (4,780) (5,620) (4,830) (5,620) 

    
   (หน่วย: บาท) 
ก าไรต่อหุ้น:     
ขาดทุนต่อหุน้ส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก  (0.0037) (0.0043) (0.0037) (0.0043) 

    
   (หน่วย: พนัหุน้) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 1,304,664 1,304,664 1,304,664 1,304,664 

กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงานท่ียกเลิกส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 
2560 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
กิจกรรมด าเนินงาน - - - - 
กิจกรรมลงทุน 300 - 250 - 
กิจกรรมจดัหาเงิน - - - - 

กระแสเงนิสดสุทธิจากการด าเนินงานทีย่กเลกิ 300 - 250 - 

16. ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ     
(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 
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17. ส่วนงานด าเนินงาน 

บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหว่างงวด
ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัฯไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

ขอ้มูลรายไดแ้ละขาดทุนของส่วนงานของกลุ่มบริษทัฯส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 

ส่วนงานธุรกิจพลงังาน 
ส่วนงาน

อสงัหาริมทรัพย ์
รายการปรับปรุงและ
ตดัรายการระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายได้         
รายไดจ้ากการขายและบริการ          
 ใหลู้กคา้ภายนอก 779 601 - - - - 779 601 
รวมรายได้ 779 601 - - - - 779 601 
ผลการด าเนินงาน         
ขาดทุนของส่วนงาน (17) (18) - - - - (17) (18) 
รายไดท้างการเงิน - 1 - - - - - 1 
ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน (2) 7 (10) 4 - - (12) 11 
รายไดอ่ื้น 4 3 - - - - 4 3 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ (15) (7) (10) 4 - - (25) (3) 
รายไดภ้าษีเงินได ้ 1 - - - - - 1 - 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 
 จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (14) (7) (10) 4 - - (24) (3) 
ขาดทุนส าหรับงวดจากการด าเนินงาน  
ท่ียกเลิก (3) (3) - - - - (3) (3) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (17) (10) (10) 4 - - (27) (6) 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
ส่วนงานธุรกิจพลงังาน 

ส่วนงาน
อสงัหาริมทรัพย ์

รายการปรับปรุงและ
ตดัรายการระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายได้         
รายไดจ้ากการขายและบริการ          
 ใหลู้กคา้ภายนอก 1,390 1,277 - - - - 1,390 1,277 
รวมรายได้ 1,390 1,277 - - - - 1,390 1,277 
ผลการด าเนินงาน         
ขาดทุนของส่วนงาน (36) (34) - - - - (36) (34) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน - (1) - - - - - (1) 
ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 1 13 (16) 3 - - (15) 16 
รายไดอ่ื้น 9 10 - - - - 9 10 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ (26) (12) (16) 3 - - (42) (9) 
รายไดภ้าษีเงินได ้ 4 - - - - - 4 - 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดจาก 
 การด าเนินงานต่อเน่ือง (22) (12) (16) 3 - - (38) (9) 
ขาดทุนส าหรับงวดจากการด าเนินงาน 
ท่ียกเลิก (5) (6) - - - - (5) (6) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (27) (18) (16) 3 - - (43) (15) 
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ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัฯไม่มี
รายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 

18. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

18.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเก่ียวกับการปรับปรุง
สถานีบริการน ้ามนัจ านวนเงิน 21.2 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 9.1 ลา้นบาท) 

18.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน สัญญาบริการและสัญญาร่วมวิจัยและพฒันา 

 กลุ่มบริษัทฯได้เขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกับการเช่าท่ีดิน อาคาร      
คลงัน ้ ามนั สถานีบริการน ้ ามนัและอุปกรณ์ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 20 ปี และสัญญา  
ร่วมวิจยัและพฒันาซ่ึงมีระยะเวลา 3 ปี 

 กลุ่มบริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาขา้งตน้ ดงัน้ี 

                                     (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายช าระ 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
ภายใน 1 ปี 28 34 5 5 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 136 101 4 4 
มากกวา่ 5 ปี 275 182 - - 

18.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือระยะยาว 

ก) ในเดือนพฤศจิกายน 2550 บริษทัยอ่ย (บริษทั เพียวไบโอดีเซล จ ากดั) (PBC) ไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือขาย
ไอน ้ ากบับริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ  ากดั (GPSC) โดยปริมาณการซ้ือขายและราคาเป็นไป
ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา สญัญาดงักล่าวมีระยะเวลา 15 ปีนบัจากวนัท่ีอุปกรณ์พร้อมใชง้าน โดยก าหนด
ส่งมอบไอน ้าภายในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2551 และสามารถต่ออายไุดอี้ก 5 ปี  

 ต่อมา เม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม 2554 บริษัทย่อยได้เขา้ท าบันทึกขอ้ตกลงการวางท่อไอน ้ ากับ GPSC 
เพิ่มเติม โดย GPSC จะด าเนินการก่อสร้างชั้นวางท่อยกระดบัและสะพานรับท่อเพื่อวางท่อไอน ้ าซ่ึงมี
ค่าก่อสร้างจ านวนเงิน 58 ลา้นบาท และ GPSC จะชดเชยผลกระทบจากการท่ีไม่สามารถส่งมอบไอน ้ า
ตามสัญญาซ้ือขายไอน ้ าเป็นจ านวนเงิน 23 ลา้นบาท ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าชดเชยความล่าช้า           
โดยน าไปหักจากค่าก่อสร้างดงักล่าว จากนั้นบริษทัย่อยจะตอ้งช าระคืนค่าก่อสร้างและดอกเบ้ียแก่ 
GPSC ทุกเดือนตั้ งแต่วนัท่ี 1 ของเดือนท่ี 37 และจะช าระให้แลว้เสร็จ ภายในระยะเวลา  72 เดือน
นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีการส่งมอบไอน ้าเชิงพาณิชย ์โดยคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ของธนาคารแห่งหน่ึง 
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 ในเดือนมีนาคม 2560 GPSC ได้ส่งจดหมายแจ้งยกเลิกสัญญาซ้ือขายไอน ้ าและบันทึกข้อตกลง                          
การวางท่อไอน ้ า โดยอา้งว่า PBC ไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญาดงักล่าว พร้อมทั้งเรียกร้องค่าเสียหาย
จ านวนหน่ึง ต่อมา PBC ไดส่้งจดหมายปฏิเสธการช าระค่าเสียหายดงักล่าว  

ข) เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยแห่งหน่ึง                    
ซ่ึงประกอบธุรกิจคา้ปลีกและสถานีบริการน ้ ามนั ปรับเปล่ียนการบริหารงานสถานีบริการน ้ ามนั
ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “เพียว” เป็นสถานีบริการน ้ ามนัภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “เอสโซ่” เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพและความแขง็แกร่งทางธุรกิจคา้ปลีกน ้ามนัและรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัย่อยดังกล่าว ได้ท าสัญญาซ้ือขายน ้ ามนัและใช้สิทธิเคร่ืองหมาย
การคา้ “เอสโซ่” กบับริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ส าหรับสถานีบริการน ้ ามนัของ
บริษทัย่อยไปแลว้ทั้งส้ินจ านวน 56 สถานี สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลาอย่างนอ้ย 10 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี       
แต่ละสาขาเปิดให้บริการภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “เอสโซ่” ทั้งน้ี บริษทัย่อยยงัเป็นผูด้  าเนินงาน
บริหารสถานีบริการน ้ ามนัดงักล่าว โดยในสัญญาก าหนดให้บริษทัยอ่ยตอ้งสั่งซ้ือน ้ ามนัตามปริมาณ
และราคาตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาตามระยะเวลาดงักล่าว 

18.4 การค า้ประกนั 

ก) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 มีหนังสือค ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษัทฯเหลืออยู ่          
เป็นจ านวนเงิน 227 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560: 198 ล้านบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพัน                   
ทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ซ่ึงประกอบด้วยหนังสือค ้ าประกันเพื่อ                     
ค ้าประกนัการจ่ายช าระเงินให้แก่เจา้หน้ีจ านวนเงิน 225 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 195 ลา้นบาท) 
และเพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ จ านวนเงิน 2 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 3 ลา้นบาท) 

ข)  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงค ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือจาก
ธนาคารของบริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยแห่งนั้นในวงเงิน 10 ลา้นบาท  

18.5 คดีฟ้องร้องและข้อพพิาททางการค้า 

ก) เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2538 บริษทัฯได้เขา้ท าสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบคอนเดนเสทเรสซิดิวกับบริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) (PTT) ซ่ึงวตัถุดิบดังกล่าวผลิตโดยบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด 
(PTTGC) โดยปริมาณการซ้ือขายและราคาเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาดงักล่าวมีลกัษณะ
เป็น Evergreen Basis คือไม่มีก าหนดเวลาส้ินสุด โดยมีระยะเวลาช่วงแรก (Primary period) 15 ปี              
ซ่ึงช่วงแรกครบก าหนดในปี 2555 และสัญญาจะต่อเน่ืองไปยงัช่วงท่ี 2 ในลกัษณะของ Evergreen 
Basis โดยอตัโนมติั 
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 เม่ือวนัท่ี 30 กันยายน 2552 PTT ได้ส่งจดหมายแจง้ขอยกเลิกสัญญาการซ้ือขายวตัถุดิบคอนเดนเสท               
เรสซิดิวกับบริษัทฯ โดยจะขอยกเลิกสัญญาเม่ืออายุสัญญาครบ 15 ปีแรก (Primary period)                                                       
ในปี 2555 ทั้งท่ีบริษทัฯไม่ไดป้ระพฤติผิดสัญญา และการเลิกสัญญาเป็นการขดักบัเจตนารมณ์ของ         
การท าสัญญา ทั้ งน้ี บริษทัฯและท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯเห็นว่าสัญญาดังกล่าวไม่สามารถ    
ยกเลิกไดเ้น่ืองจากเป็นสัญญาต่างตอบแทนระยะยาว โดยท่ีในสัญญาระบุให้บริษทัฯตอ้งเป็นผูล้งทุน
ก่อสร้างโรงกลัน่ข้ึนมารองรับเพื่อแปรรูปวตัถุดิบคอนเดนเสทเรสซิดิว ซ่ึงเป็นสเปกวตัถุดิบท่ีรับมา
จาก PTT เท่านั้น และสญัญาบงัคบับริษทัฯไม่ใหน้ าวตัถุดิบไปขายต่อในสภาพเดิมท่ีรับมาอีกดว้ย ดงันั้น 
ในสัญญาจึงมีการระบุว่าเป็นสัญญาลกัษณะ Evergreen Basis คือ ไม่มีก าหนดเวลาส้ินสุด สัญญา             
จะมีผลบงัคบัต่อไปโดยอตัโนมติัเม่ือครบก าหนด 15 ปีแรก (Primary period) และในช่วงต่อ ๆ ไปอีก
ทั้งการยกเลิกสัญญาจะกระท าได้ก็ต่อเม่ือได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายหรือในกรณีท่ี              
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงท าผิดสัญญา ซ่ึงบริษทัฯไม่เคยด าเนินการใด ๆ ผิดจากขอ้สัญญาท่ีก าหนดไว ้บริษทัฯ
จึงมัน่ใจวา่สญัญาดงักล่าวไม่สามารถยกเลิกได้ ในขณะท่ีทาง PTT เห็นต่างออกไป บริษทัฯได้ร่วม
หารือกับ PTT เพื่อหาขอ้สรุปท่ียุติธรรมกับทั้ งสองฝ่าย แต่ไม่สามารถหาขอ้ยุติร่วมกันได้ ดังนั้ น              
เพื่อรักษาสิทธิของผูถื้อหุน้ใหไ้ดรั้บการรับรองและคุม้ครองตามกฎหมาย บริษทัฯจึงไดใ้ชก้ระบวนการ
ยุติธรรมเป็นผูต้ดัสินช้ีขาด โดยไดด้ าเนินการยื่นค าเสนอขอ้พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ (ขอ้พิพาท
หมายเลขด าท่ี 114/2552) ในวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2552 และเม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2553 บริษทัฯ ไดย้ื่นฟ้อง
ต่อศาลแพ่ง (คดีหมายเลขด าท่ี 3162/2553) เรียกร้องให้ PTT และ PTTGC ร่วมกันรับผิดชดใช ้         
ค่าสินไหมทดแทนแก่บริษทัฯเป็นเงินรวมทั้งส้ิน 29,368 ลา้นบาท และ 9,382 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึง
ศาลแพ่งมีค  าสั่งให้จ  าหน่ายคดี (คดีหมายเลขด าท่ี 3162/2553) ท่ีฟ้องร้องชัว่คราวเพื่อรอฟังค าวินิจฉัย
คดีขอ้พิพาททางการคา้ของอนุญาโตตุลาการ  

จากกรณี ท่ี  PTT ไม่ปฏิบัติตามสัญญาและบริษัทฯได้ใช้สิทธิทางศาลและเสนอข้อพิพาทต่อ
อนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจาก PTT ดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯจึงใชสิ้ทธิในการยึดหน่วง     
ค่าวตัถุดิบคอนเดนเสทเรสซิดิวงวดสุดท้ายสุทธิจ านวนเงิน 1,518 ล้านบาท ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ
ค่าเสียหายท่ีเรียกร้องกับ  PTT โดย PTT ได้ยื่นค าเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ              
(ขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 78/2555) เรียกร้องให้บริษทัฯช าระหน้ีเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย รวมเป็นเงิน 
1,555 ลา้นบาท ใหแ้ก่ PTT 
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 ในเดือนเมษายน 2559 บริษทัฯไดรั้บส าเนาค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ (ขอ้พิพาทหมายเลขด า
ท่ี 114/2552) ลงวนัท่ี 25 มีนาคม 2559 โดยคณะอนุญาโตตุลาการเสียงขา้งมากมีค าช้ีขาดให้ PTT 
ช าระค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญากับบริษัทฯโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นจ านวนเงิน              
390 ลา้นบาทต่อปีนบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2555 จนถึงวนัท่ีคณะอนุญาโตตุลาการมีค าช้ีขาด (วนัท่ี 
25 มีนาคม 2559) พร้อมทั้ งดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของยอดเงินค่าเสียหายท่ีได้จาก               
การค านวณขา้งตน้นับตั้งแต่วนัท่ีคณะอนุญาโตตุลาการมีค าช้ีขาดจนถึงวนัท่ีท่ี PTT ช าระเงินให้แก่
บริษัทฯครบถ้วน ซ่ึง PTT ได้ยื่นค าร้องขอเพิกถอนค าช้ีขาดดังกล่าวต่อศาลแพ่งแล้วเม่ือวันท่ี                
30 มิถุนายน 2559 (คดีหมายเลขด าท่ี พ.3016/2559) ต่อมา เม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2559 บริษทัฯไดย้ื่น                
ค  าร้องต่อศาลแพ่งขอให้มีการบงัคบัตามค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการขา้งตน้ (คดีหมายเลขด าท่ี         
พ.6000/2559) และศาลแพ่งมีค  าสั่งใหร้วมพิจารณาคดีหมายเลขด าท่ี พ.6000/2559 เขา้กบัคดีหมายเลขด า
ท่ี พ.3016/2559 ปัจจุบนั คดีอยูร่ะหวา่งกระบวนการพิจารณาคดีของศาลแพง่ 

 ในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษทัฯไดรั้บส าเนาค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ (ขอ้พิพาทหมายเลขด า
ท่ี 78/2555) ลงวันท่ี  27 เมษายน 2560 โดยคณะอนุญาโตตุลาการมีค าช้ีขาดให้บริษัทฯต้องช าระ            
ค่าวตัถุดิบคอนเดนเสทเรสซิดิวงวดสุดทา้ยเป็นจ านวนเงิน 1,555 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 
9.375 ต่อปี คิดจากเงินตน้จ านวน 1,518 ลา้นบาท นับถดัจากวนัยื่นเสนอขอ้พิพาท (18 พฤษภาคม 
2555) จนกว่าจะช าระเสร็จแก่ PTT อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไม่เห็นดว้ยกบัค าช้ีขาดดงักล่าว และเม่ือ
วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2560 บริษทัฯใชสิ้ทธิตามกฎหมายในการยื่นค าร้องขอให้ศาลแพ่งมีค  าพิพากษา
เพิกถอนค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดงักล่าว (คดีหมายเลขด าท่ี พ.3492/2560)  ต่อมา ในเดือน
กันยายน 2560 บริษทัฯได้รับส าเนาค าร้องต่อศาลแพ่งท่ี PTT ขอให้มีการบังคบัตามค าช้ีขาดของ               
คณะอนุญาโตตุลาการ (คดีหมายเลขด าท่ี พ.3789/2560) และศาลแพ่งมีค  าสั่งให้รวมพิจารณาคดีหมายเลขด า
ท่ี พ.3789/2560 เขา้กบัคดีหมายเลขด าท่ี พ.3492/2560 ปัจจุบนั คดีอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาคดี
ของศาลแพง่ 

ข) ในเดือนมีนาคม 2557 ผูถื้อหุ้นของ TPP รายหน่ึงได้ยื่นฟ้องกรรมการของ TPP และยื่นค าร้อง               
ต่อศาลเพื่อเรียกร้องใหห้นงัสือยนืยนัการช าระค่าหุน้และการเก็บรักษาค่าหุน้ลงวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2546 
ส าเนาบญัชีรายช่ือผูถื้อหุ้นคร้ังท่ีเพิ่มทุน 30 ลา้นบาทในปี 2546 และบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติม
สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีฉบบัลงวนัท่ี 7 ตุลาคม 2546 เป็นโมฆะ และขอให้ศาลมีค าสั่งเพิกถอน
เอกสารดงักล่าวดว้ย โดยในเดือนพฤษภาคม 2558 ศาลชั้นตน้ไดมี้ค าพิพากษายกฟ้อง และในเดือน
มิถุนายน 2559 ศาลอุทธรณ์ได้มีค  าพิพากษายืนตามศาลชั้ นต้น ปัจจุบัน คดีฟ้องร้องอยู่ภายใต้
กระบวนการพิจารณาคดีของศาลฎีกา 
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ในเดือนเมษายน 2558 ผูถื้อหุ้นของ TPP อีกรายหน่ึงไดย้ื่นฟ้องกรรมการของ TPP, TPP และบริษทัฯ 
และยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อเรียกร้องให้ค  าขอจดทะเบียนบริษทัจ ากดั (แบบ บอจ.1) ส าเนาบญัชีรายช่ือ            
ผูถื้อหุ้น พร้อมทั้ งชุดเอกสารประกอบการเพิ่มทุน TPP ในระหว่างปี 2546 และ 2557 และบันทึก
ขอ้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีในปี 2546 เป็นโมฆะ โดยขอให้ศาลมีค าสั่ง         
เพิกถอนเอกสารดงักล่าว และขอให้ศาลมีค าสั่งกลบัคืนสถานะสัดส่วนการถือหุ้นให้เป็นไปตามเดิม
ตามส าเนาบัญชีรายช่ือผูถื้อหุ้นในเดือนเมษายน 2545 โดยในเดือนเมษายน 2558 ศาลชั้นต้นได้มี          
ค าพิพากษายกฟ้อง และในเดือนกรกฎาคม 2559 ศาลอุทธรณ์ได้มีค  าพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น 
ปัจจุบนั คดีฟ้องร้องอยูภ่ายใตก้ระบวนการพิจารณาคดีของศาลฎีกา 

19. การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
แยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ระดบั 1* ระดบั 2** ระดบั 3 รวม 
 30 มิถุนายน  

2561 
31 ธนัวาคม  

2560 
30 มิถุนายน  

2561 
31 ธนัวาคม  

2560 
30 มิถุนายน  

2561 
31 ธนัวาคม  

2560 
30 มิถุนายน  

2561 
31 ธนัวาคม  

2560 
สินทรัพย์ที่วดัมูลค่า               
ด้วยมูลค่ายุติธรรม 

        

เงินลงทุนชัว่คราว         
   หน่วยลงทุนในกองทุนรวม 192 324 - - - - 192 324 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - - 483 491 - - 483 491 
         
   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ระดบั 1* ระดบั 2** ระดบั 3 รวม 
 30 มิถุนายน  

2561 
31 ธนัวาคม  

2560 
30 มิถุนายน  

2561 
31 ธนัวาคม  

2560 
30 มิถุนายน  

2561 
31 ธนัวาคม  

2560 
30 มิถุนายน  

2561 
31 ธนัวาคม  

2560 
สินทรัพย์ที่วดัมูลค่า               
ด้วยมูลค่ายุติธรรม 

        

เงินลงทุนชัว่คราว         
   หน่วยลงทุนในกองทุนรวม 180 291 - - - - 180 291 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - - 305 310 - - 305 310 
         

 *   ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยอ์ยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
** ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยไ์ม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

20. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 


