
 

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 

1. ขอมูลทั่วไป 

  บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งข้ึนเปนบริษัทมหาชนจํากัดและมี
ภูมิลําเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑปโตรเคมี 
โดยมีท่ีอยูตามที่จดทะเบียนซึ่งเปนสํานักงานใหญตั้งอยู ณ เลขที่ 19 อาคารไทยพาณิชยปารค พลาซาอีสต ถนน
รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร สาขาซึ่งเปนที่ตั้งโรงงานตั้งอยู ณ เลขที่ 7/3 ถนนปกรณ
สงเคราะหราษฎร ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีคลังน้ํามันกระจายอยูใน
ภูมิภาคตางๆของประเทศรวม 4 แหง 

  ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 คือ บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท จํากัด ซึ่งเปน
บริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย โดยถือหุนในอัตรารอยละ 29.87 ของทุนที่ออกและชําระแลวของบริษัทฯ (2549: 
รอยละ 30.27) 

2. เกณฑในการจดัทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และการ
แสดงรายการในงบการเงินไดทําข้ึนเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลง
วันที่ 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

   งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการ
บัญชี 

2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

  ก) งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอยดังตอไปนี้ 

 

 

 



 

      รอยละของ 
    รอยละของ รายไดที่รวมอยูใน 
    สินทรัพยที่รวมอยู รายไดรวมสําหรับป 
  อัตรารอยละ จัดตั้งขึ้น ในสินทรัพยรวม สิ้นสุดวันที่ 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ของการถือหุน ในประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

  2550 2549  2550 2549 2550 2549 
  รอยละ รอยละ  รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 
บริษัท เพียวพลังงานไทย จําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง        
   จํากัด   100 100 ไทย 8.9 6.5 13.5 8.4 
บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง        
   จํากัด และบริษัทยอย  100 100 ไทย 7.7 8.8 39.6 41.1 
บริษัท เพียวไบโอดีเซล ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ        
   จํากัด (เดิมชื่อ “บริษัท    ปโตรเลียมและปโตรเคมี        
   อาร พี ซี เอเชีย จํากัด”)  100 100 ไทย 3.4 0.3 - - 
VTN-P Petrochemical ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ        
   Joint Venture Co., Ltd.    ปโตรเคมี 60 60 เวียตนาม 5.4 7.1 - 0.2 
บริษัท เพียวสัมมากร ใหเชาและบริการอสังหา-        
   ดีเวลลอปเมนท จํากัด    ริมทรัพย 51 51 ไทย 2.3 1.8 0.1 - 

ข) งบการเงินของบริษัทยอยซึ่งจัดตั้งในตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน 
ณ วันที่ในงบดุลสําหรับรายการสินทรัพยและหนี้สินหรืออัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน
สําหรับรายการที่เปนรายไดและคาใชจาย ผลตางซึ่งเกิดข้ึนจากการแปลงคาดังกลาวไดแสดงไว
เปนรายการ “ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน” ในสวนของผูถือหุน 

ค) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดตัดออกจากงบ
การเงินรวมนี้แลว  

2.3 บริษัทฯไดจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอย 
ตามวิธีราคาทุน 

3. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 

  สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับท่ี 9/2550 ฉบับที่ 38/2550 และฉบับที่ 62/2550 
เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี โดยใหใชมาตรฐานการบัญชีใหมดังตอไปนี้ 

ก) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

 ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550) เงินลงทุนในบริษัทรวม 
 ฉบับที่ 46 (ปรับปรุง 2550) สวนไดเสียในการรวมคา 



 

 มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลัง
วันท่ี 1 มกราคม 2550 เปนตนไป ในระหวางไตรมาสที่ 1 ของปปจจุบัน บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ เพื่อใหเปนไปตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 ฉบับปรับปรุงใหม ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4.1 
อยางไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 45 และ 46 ฉบับปรับปรุงใหมไมมีผลกระทบตองบการเงิน
เนื่องจากบริษัทฯไมมีเงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการที่ควบคุมรวมกัน 

ข) มาตรฐานการบัญชีที่ยังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) งบกระแสเงินสด 
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) สัญญาเชา 
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) สินคาคงเหลือ 
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) ตนทุนการกูยืม 
ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอผิดพลาด 
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) การรวมธุรกิจ 
ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) สัญญากอสราง 
ฉบับที่ 51 สินทรัพยไมมีตัวตน 

 มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับ
ดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ีเริ่มใชมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ดังกลาว 

4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

4.1 การบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ในระหวางไตรมาสที่ 1 ของปปจจุบัน บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการ
บันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุนตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับท่ี 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งกําหนดใหเงิน
ลงทุนในบริษัทยอย เงินลงทุนในกิจการที่มีการควบคุมรวมกันและเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงิน
เฉพาะกิจการตองแสดงตามวิธีราคาทุน 



 

   ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว บริษัทฯไดปรับยอนหลังงบการเงินเฉพาะกิจการ
งวดกอนที่นํามาแสดงเปรียบเทียบเสมือนวาบริษัทฯไดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนใน
บริษัทยอยตามวิธีราคาทุนมาโดยตลอด การเปลี่ยนแปลงนี้ทําใหบริษัทฯมีกําไรสุทธิในงบกําไรขาดทุน
เฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เพิ่มข้ึนเปนจํานวน 2.26 ลานบาท (0.004 บาทตอ
หุน) (2549: ลดลงเปนจํานวน 18.96 ลานบาท (0.04 บาทตอหุน)) ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีดังกลาวไดแสดงไวในหัวขอ “ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการ
บันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอย” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการแลว 

   ท้ังนี้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว มีผลกระทบเฉพาะตอรายการบัญชีท่ีเกี่ยวของกับ
เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการเทานั้น ไมไดมีผลกระทบตองบการเงินรวมแตอยางใด 

4.2 การตีราคาสินคาคงเหลือ 

   ตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 มกราคม 2550 เปนตนไป บริษัทฯและบริษัทยอยไดเปลี่ยน
วิธีการคํานวณราคาทุนสินคาคงเหลือจากวิธีเขากอน-ออกกอนเปนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ท้ังนี้            
เพื่อสะทอนผลการดําเนินงานที่แทจริงและใหเปนไปในทิศทางเดียวกันกับบริษัทในกลุมอุตสาหกรรม
ปโตรเลียมในประเทศไทย ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไมเปนสาระสําคัญตองบการเงินของ
บริษัทฯ การเปลี่ยนวิธีการคํานวณราคาทุนสินคาคงเหลือไดรับอนุมัติจากกรมสรรพากรแลว 

5. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ  

 5.1 การรับรูรายได 

ขายสินคา 

   รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อบริษัทฯและบริษัทยอยไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปน
สาระสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาใน
ใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาท่ีไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว 

รายไดจากการใหบริการขนสง 

 รายไดจากการใหบริการถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยจะรับรูเปนรายไดเมื่อไดใหบริการแลว 

รายไดคาบริหารจัดการ 

 รายไดคาบริหารจัดการรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคางตามเงื่อนไขและขอตกลงที่ระบุในสัญญา   
ท่ีเกี่ยวของ  



 

ดอกเบี้ยรับ 

 ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง 

เงินปนผลรับ 

 เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

 5.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคลองสูง ซึ่งถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัด
ในการเบิกใช 

5.3 ลูกหนี้การคา 

   ลูกหนี้การคาแสดงตามมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจาก
ประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุลูกหนี้  

5.4 สินคาคงเหลือ 

   สินคาคงเหลือแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก) หรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแต
ราคาใดจะต่ํากวา ตนทุนของงานระหวางทําและสินคาสําเร็จรูปที่ผลิตข้ึนเองไดรวมตนทุนของคาวัตถุดิบ 
คาแรงทางตรงและคาโสหุยการผลิต 

5.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม บริษัทฯบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคาของ
หลักทรัพยเปนรายการกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน  

ข) เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะครบกําหนดชําระใน 1 ป และที่จะถือจนครบกําหนดแสดงมูลคาตาม
วิธีราคาทุนตัดจําหนาย บริษัทฯตัดบัญชีสวนเกิน/สวนต่ํากวามูลคาตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยท่ี
แทจริง ซึ่งจํานวนที่ตัดจําหนายนี้จะแสดงเปนรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ  

ค) เงินลงทุนในบริษัทยอยท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน  



 

   มูลคายุติธรรมของตราสารหนี้ถือพื้นฐานจากการคํานวณอัตราผลตอบแทนหรือราคาจากสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทยแลวแตกรณี มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิ  

    บริษัทฯและบริษัทยอยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน  

5.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา 

   ท่ีดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม
และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของ
สินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณดังตอไปนี้ 

สวนปรับปรุงอาคาร - 5 - 25 ป 
อาคาร - 20 - 25 ป 
เครื่องจักรและอุปกรณโรงงาน - 5 - 15 ป 
เครื่องตกแตง ติดตั้งและเครื่องใชสํานักงาน - 3 - 10 ป 
ยานพาหนะ - 5, 10 ป 

   คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

   ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับท่ีดินและงานระหวางกอสราง 

5.7 สินทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจําหนาย 

   สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม คาตัดจําหนายของสินทรัพย
ไมมีตัวตนคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของ
สินทรัพยไมมีตัวตนดังตอไปนี้ 

คาสิทธิในการใชประโยชนบนที่ดิน - 44 ป 
สิทธิการเชาท่ีดิน - ตามอายุสัญญาเชา (3 ป และ 26 ป) 
สิทธิการเชาสถานีบริการน้ํามัน - 3 - 25.91 ป 
คาลิขสิทธิ์โปรแกรมแบบจําลองการผลิต - 8.14 ป 

   บริษัทยอยแหงหนึ่งในประเทศเวียตนามตัดจําหนายคาสิทธิในการใชประโยชนบนที่ดินตลอดอายุ
ท่ีเหลือของใบอนุญาตการลงทุน 44 ป ซึ่งสอดคลองกับสิทธิประโยชน หนาท่ี และภาระผูกพันของ    
บริษัทยอยตามใบอนุญาตการลงทุน 



 

   สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีระยะเวลาการสิ้นสุดของประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่คาดวาจะไดรับเกินกวา 
20 ป จะไดรับการทดสอบการดอยคา ณ วันที่ในงบดุลเปนประจําทุกป 

   คาตัดจําหนายรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

5.8 ตนทุนการกูยืม 

   บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกดอกเบี้ยจายและคาใชจายทางการเงินอื่นๆที่เกิดจากเงินกูยืมเพื่อใช
ในการกอสรางสินทรัพยถาวรเขาเปนสวนหนึ่งของตนทุนงานกอสราง บริษัทฯและบริษัทยอยจะหยุด
บันทึกคาใชจายดังกลาวเปนตนทุนสินทรัพยเมื่อการกอสรางแลวเสร็จและสามารถใชงานไดตาม
วัตถุประสงค 

5.9    รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

   บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุม บริษัทฯ 
หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับ
บริษัทฯ 

   นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยาง
เปนสาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ท่ีมีอํานาจในการวางแผน
และควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 

5.10 สัญญาเชาระยะยาว 

   สัญญาเชาท่ีดิน อาคาร และอุปกรณท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญ
ไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ีเชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคา
ใดจะต่ํากวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวน
ดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยท่ีไดมาตามสัญญาเชาการเงิน
จะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยท่ีเชา หรืออายุของสัญญาเชา แลวแตระยะเวลาใด
จะต่ํากวา 



 

5.11 เงินตราตางประเทศ 

   รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ท่ีเกิด
รายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศคงเหลืออยู ณ วันที่ในงบดุลแปลงคาเปนเงินบาท
โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล 

   กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยูในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน 

5.12 การดอยคาของสินทรัพย 

   ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯและบริษัทยอยจะทําการประเมินวามีขอบงช้ีซึ่งแสดงวาสินทรัพยของ
บริษัทฯและบริษัทยอยดอยคาลงหรือไม หากมีขอบงช้ีของการดอยคา บริษัทฯและบริษัทยอยจะทําการ
ประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยและหากพบวาราคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้นมีมูลคา
สูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน บริษัทฯและบริษัทยอยจะลดมูลคาของสินทรัพยลงใหเทากับมูลคาท่ี
คาดวาจะไดรับคืน และรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุน (มูลคาท่ีคาดวาจะ
ไดรับคืนของสินทรัพยหมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้นแลวแตจํานวนใดจะ
สูงกวา) 

5.13 ผลประโยชนพนักงาน 

   บริษัทฯและบริษัทยอยรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ 

5.14 ประมาณการหนี้สิน 

   บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจาก
เหตุการณในอดีตไดเกิดข้ึนแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะเสีย
ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทยอยสามารถประมาณ
มูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ  

5.15 ภาษีเงินได 

   บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดโดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร 



 

5.16 ตราสารอนุพันธ 

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา  

   ลูกหนี้และเจาหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจะถูกแปลงคาตามอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวดบัญชี กําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศดังกลาว
จะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุน สวนเกินหรือสวนลดท่ีเกิดข้ึนจากการทําสัญญาจะถูกตัดจําหนายดวยวิธี
เสนตรงตามอายุของสัญญา 

5.17 การใชประมาณการทางบัญชี 

   ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ในบางสถานการณฝายบริหารอาจตองใช
การประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว 

6. เงินลงทุนชั่วคราว 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2550 2549 
หนวยลงทุนในกองทุนรวม 45,570,516 502,963 
ตั๋วเงินคลัง - 20,903,909 

รวมเงินลงทุนชั่วคราว 45,570,516 21,406,872 

7. ลูกหนี้การคา 

  ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 แยกตามอายุหนี้ท่ีคงคางนับจากวันที่
ถึงกําหนดชําระไดดังนี้  



 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2549 2550 2549 
ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน     
ไมเกิน 3 เดือน 490,740,032 416,238,829 377,873,821 341,335,345 
3 - 6 เดือน 14,474,286 2,980,397 - 213,480 
6 - 12 เดือน 4,239,175 4,312,461 - 143,220 
มากกวา 12 เดือน 12,780,280 12,866,738 1,081,751 752,670 

รวม 522,233,773 436,398,425 378,955,572 342,444,715 
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (9,684,768) (11,122,874) (617,250) (617,250) 

ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน, สุทธิ 512,549,005 425,275,551 378,338,322 341,827,465 

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน     
ไมเกิน 3 เดือน 12,897 110,038 497,124,198 254,202,676 
3 - 6 เดือน 93,016 2,013 - 1,053,120 
6 - 12 เดือน - 2,196 - - 

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 105,913 114,247 497,124,198 255,255,796 

8. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน 

  ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจําซึ่งบริษัทฯไดนําไปค้ําประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 

9. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

  ลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัทฯกับกิจการที่เกี่ยวของกันสามารถสรุปไดดังนี้ 

รายช่ือ ลักษณะความสัมพันธ 
บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด  บริษัทยอย 
บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด  บริษัทยอย 
     (เดิมช่ือ “บริษัท อาร พี ซี เอเชีย จํากัด”)  
VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. (“VTN-P”) บริษัทยอย 

บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากดั (“SCT”) บริษัทยอย 
บริษัท อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม จํากัด บริษัทยอยของ SCT 
บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด บริษัทยอยของ SCT 
บริษัท เมโทร ปโตรเลียม จํากดั บริษัทยอยของ SCT 
บริษัท จตุจักร ออยล จํากัด บรษิัทยอยของ SCT 



 

รายช่ือ ลักษณะความสัมพันธ 
บริษัท เบญจปโตรเลียม จํากัด บริษัทยอยของ SCT 
บริษัท บูรพารุงโรจน ปโตรเลยีม จํากัด บริษัทยอยของ SCT 
บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด บริษัทยอยของ SCT 
บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (“PSDC”) บริษัทยอย 
บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท จํากัด ถือหุนในบริษัทฯรอยละ 29.87 
Machine Automation Joint Stock Company ถือหุนใน VTN-P รอยละ 14 
บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) ถือหุนใน PSDC รอยละ 49 และมีกรรมการ

รวมกัน 
บริษัท แจสซี่ครีเอชั่น จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท บลูแพลนเน็ท ทราเวล จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท แบค บราเดอร จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท โกลบอลไลเซชั่น อีโคโนมิค แอนด โปรโมชั่น  
     เนทเวอรค จํากัด 

มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท อัลท เอ็นเนอยี่ จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท วิลเลจฟารม มารเก็ตติ้ง จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท วิลเลจฟารม แอนด เฟรนด จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด (“SAP”) มีผูถือหุนรวมกนัและกรรมการบริษัทฯถือ

หุนใน SAP 

  ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการ
ธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบริษัทเหลานั้น ซึ่ง
เปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้  

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2550 2549 2550 2549  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย     
   (ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
 ขายสินคา - - 8,693,053,418 6,797,139,594 หมายเหตุ 1 
 รายไดคาบริหารจัดการ - - 41,009,685 40,088,473 หมายเหตุ 2 
 ดอกเบี้ยรับ - - 1,025,937 1,541,945 อัตรารอยละ 5 ตอปและ 

LIBOR 1 เดือน บวก 
รอยละ 2 ตอป 

 รายไดอ่ืน - การใหบริการอ่ืน - - 6,721,373 3,287,105 ราคาตามสัญญา 
 ซื้อสินคา - - 1,318,577,384 236,531,772 ราคาทุน 



 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2550 2549 2550 2549  
 ซื้อสินทรัพยถาวร - - - 66,808 ราคาตามบัญชี 
 ซื้อเงินลงทุน - - - 25,499,600 ราคาหุนละ 100 บาท 
 คาขนสงจาย - - 176,911,406 185,632,696 ราคาตามสัญญา 
 คาใชจายอื่น  - - 831,978 1,600,623 ตามตนทุนที่เกิดขึ้นจริง 
 ขายท่ีดิน - - 26,000,000 - ราคาตามสัญญาซึ่งสงูกวา

ราคาทุน 
รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน      
 รายไดคาบริหารจัดการ 4,090,601 3,563,680 4,090,601 3,563,680 หมายเหตุ 2 
 ซื้อสินทรัพยถาวร 6,474,854 5,750,158 - 1,429,749 ราคาตามสัญญา 
  คาใชจายอื่น 2,911,474 1,766,898 1,471,068 1,484,854 ตามตนทุนที่เกิดขึ้นจริง 
 คาเชาท่ีดิน  1,122,125 - - - ราคาตามสัญญา 
 คาเชาอุปกรณ 6,800,787 - - - ราคาตามสัญญา 
 รายจายคาโฆษณาและสงเสริมการขาย 688,700 1,021,250 688,700 1,021,250 ราคาตามสัญญา 
     ดอกเบี้ยรับ 64,726 - 64,726 - อัตรารอยละ 7.5  

หมายเหตุ 1 - ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีสวนลดตามปริมาณคําสั่งซื้อสําหรับธุรกิจคาสงน้ํามัน 
 - ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีสวนลดคาการตลาดในอัตราคงที่สําหรับธุรกิจคาปลีกน้ํามัน 
 - ราคาขายอิงตามราคาตลาดสําหรับธุรกิจจําหนายตางประเทศและธุรกิจขนสงน้ํามัน 
หมายเหตุ 2 - คํานวณตามเกณฑปริมาณสินคาท่ีจําหนายไดสําหรับธุรกิจคาสงและคาปลีกน้ํามัน 
 - คํานวณในอัตราคงที่สําหรับธุรกิจจําหนายในตางประเทศ ธุรกิจใหเชาและบริการอสังหาริมทรัพย และธุรกิจขายอุปกรณเครื่องมือ 
     สถานีบริการน้ํามันและใหบริการซอมบํารุง 
 - คํานวณตามเกณฑปริมาณสินคาท่ีขนสงสําหรับธุรกิจขนสงน้ํามัน 

  ในเดือนธันวาคม 2549 บริษัทฯไดเขาทําสัญญากับ บริษัทโกลบอลไลเซชั่น อีโคโนมิค แอนด โปรโมชั่น 
เนทเวอรค จํากัด (“GEPN”) เพื่อใหบริษัทยอยแหงหนึ่งของ GEPN ดําเนินการในการจัดหาที่ดินในประเทศจีน
เพื่อสรางคลังปโตรเลียม ตามราคาทุนที่ตกลงรวมกันในสัญญา ซึ่งไดรับอนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งท่ี 1/2550 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2550 บริษัทฯไดจายเงินรวมจํานวน 30 ลาน
บาทใหแก GEPN ลวงหนาภายใตเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ยอดคงคาง
ดังกลาวแสดงภายใตหัวขอ “เงินทดรองแกกิจการที่เกี่ยวของ” ในงบดุล 

ในป 2549 บริษัทฯไดสั่งซื้อเครื่องจักรและอุปกรณโรงกลั่นจากผูขายในประเทศและตางประเทศแทน 
VTN-P โดยบริษัทฯเรียกเก็บคาใชจายท้ังหมดตามตนทุนที่เกิดข้ึนจริงจากบริษัทยอยดังกลาว มูลคาของรายการ
คิดเปนจํานวนเงิน 5.6 ลานบาท  



 

 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 มีรายละเอียด
ดังนี้ 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2549 2550 2549 
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน    

บริษัทยอย     
 บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด - - 303,552,897 178,462,940 
 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด - - 8,513,480 14,477,340 
 บริษัท อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม จํากัด - - 59,373,831 6,847,820 
 บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด - - 36,282,860 20,040,686 
 บริษัท เมโทร ปโตรเลียม จํากัด - - 71,745,670 17,914,550 
 บริษัท จตุจักร ออยล จํากัด - - - 44,360 
 บริษัท เบญจปโตรเลียม จํากัด - - 15,832,000 16,414,980 
 บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด - - 1,823,460 1,053,120 

รวมลูกหนี้การคา - บริษัทยอย - - 497,124,198 255,255,796 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
 บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 93,016 114,247 - - 
 บริษัท วิลเลจฟารม แอนด เฟรนด จํากัด  12,897 - - - 

รวมลูกหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน 105,913 114,247 - - 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 105,913 114,247 497,124,198 255,255,796 

ลูกหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน     

บริษัทยอย     
 บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด - - 1,010,717 5,157,952 

 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด - - - 642,000 

 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด - - 191,476 4,745,760 
 บริษัท อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม จํากัด - - 640,361 3,819,477 
 บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด - - 374,848 4,546,318 
 บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด - - 1,263,466 13,004,843 
 บริษัท เมโทร ปโตรเลียม จํากัด - - 507,287 1,773,472 
 บริษัท บูรพารุงโรจน ปโตรเลียม จํากัด - - 13,696 1,614,095 
 บริษัท เบญจปโตรเลียม จํากัด - - 157,772 584,060 
 บริษัท จตุจักร ออยล จํากัด - - 8,774 1,710,984 



 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2549 2550 2549 
 VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. - - 1,619,567 28,407,156 
   บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด - - 642,193 365,765 

รวมลูกหนี้บริษัทยอย - - 6,430,157 66,371,882 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
 บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด 2,563,980 - 2,563,980 - 
 บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 94,119 8,347,522 - - 

รวมลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวของกัน 2,658,099 8,347,522 2,563,980 - 

รวมลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 2,658,099 8,347,522 8,994,137 66,371,882 

เงินทดรองแกกิจการที่เก่ียวของกัน     

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
 บริษัท โกลบอลไลเซชั่น อีโคโนมิค     
    แอนด โปรโมชั่น เนทเวอรค จํากัด 30,000,000 10,000,000 30,000,000 10,000,000 

รวมเงินทดรองแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 30,000,000 10,000,000 30,000,000 10,000,000 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน     

บริษัทยอย     
 VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. - - - 28,764,400 

รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - - - 28,764,400 

เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา - กิจการที่เก่ียวของกัน   
บริษัทยอย     
 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด - - - 21,455,091 
 บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด - - - 38,037,200 
 บริษัท อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม จํากัด - - - 42,379,860 

รวมเงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา      
 -  กิจการที่เกี่ยวของกัน - - - 101,872,151 



 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2549 2550 2549 

เจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     
 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด - - - 7,892,590 
 บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด - - 92,400 1,101,760 
 บริษัท อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม จํากัด - - 9,285,400 914,300 

รวมเจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน - - 9,377,800 9,908,650 

เจาหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     
 บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด - - 76,248 122,453 
 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด - - 674,090 - 
 บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด - - 26,015,247 26,509,409 
   บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด - - 274 8,542,500 

รวมเจาหนี้บริษัทยอย - - 26,765,859 35,174,362 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
 บริษัท แจสซี่ครีเอช่ัน จํากัด - 36,112 - 27,553 
 บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท จํากัด - 1,633,580 - 1,633,580 
 บริษัท บลูแพลนเน็ท ทราเวล จํากัด 89,400 127,300 79,200 127,300 
 บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 40,499 43,079 - - 
 Machine Automation Joint Stock Company - 398,272 - - 

รวมเจาหนี้บริษัทที่เกี่ยวของกัน 129,899 2,238,343 79,200 1,788,433 

รวมเจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 129,899 2,238,343 26,845,059 36,962,795 

เงินมัดจําคาเชา - กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
 บริษัท วิลเลจฟารม แอนด เฟรนด จํากัด  218,088 - - - 

รวมเงินมัดจําคาเชา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 218,088 - - - 



 

  ในระหวางป 2550 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันมีการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้ 

    (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ ในระหวางป ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม   31 ธันวาคม 

 2550 เพิ่มขึ้น ลดลง 2550 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน    
    บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากดั - 5,000,000 (5,000,000) - 

รวม - 5,000,000 (5,000,000) - 

  (หนวย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ ในระหวางป ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม   31 ธันวาคม 

 2550 เพิ่มขึ้น ลดลง 2550 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน    
    VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. 28,764,400 20,302,000 (49,066,400) - 
 บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จาํกัด - 5,000,000 (5,000,000) - 

รวม 28,764,400 25,302,000 (54,066,400) - 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ในป 2550 และ 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินเดือน โบนัส คาเบี้ยประชุมและสวัสดิการอื่นใหแก 
กรรมการและผูบริหารเปนจํานวนเงิน 48 ลานบาท และ 51 ลานบาท ตามลําดับ 

ภาระค้ําประกันกับกิจการที่เกีย่วของกัน 

บริษัทฯมีภาระจากการค้ําประกันใหกับกิจการที่ เกี่ยวของกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ            
งบการเงินขอ 30 



 

10.     สินคาคงเหลือ 

                     (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2549 2550 2549 
สินคาสําเร็จรูป - ผลิตภัณฑน้ํามัน 1,213,334,969 877,476,176 1,082,525,449 812,544,679 
วัตถุดิบ 392,057,435 287,159,583 389,049,975 283,904,704 
วัสดุสิ้นเปลือง 4,865,942 5,331,615 4,436,361 4,845,918 

รวม 1,610,258,346 1,169,967,374 1,476,011,785 1,101,295,301 

  สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ไดรวมน้ํามันสํารองตามขอบังคับของกระทรวงพาณิชยจํานวน
เงิน 871 ลานบาท (2549: 570 ลานบาท) โดยสวนหนึ่งจํานวนเงิน 100 ลานบาท (2549: 95 ลานบาท) เปนสินคาท่ี
อยูภายใตสัญญาซื้อขายน้ํามันเพื่อใชเปนปริมาณสํารองตามกฎหมายที่บริษัทฯมีภาระผูกพันตองขายคืนใหแก
ผูขายเมื่อครบกําหนดตามอายุของสัญญา 

11. เงินใหกูยืมระยะสั้นอื่น 

 เมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2549 บริษัทฯไดทําสัญญา Petroleum Product Business Joint Venture กับ T.C.S. 
Oil Co., Ltd. (“T.C.S.”) เพื่อรวมลงทุนในธุรกิจน้ํามันในประเทศกัมพูชา ซึ่งสัญญามีผลบังคับเปนระยะเวลา 15 
ปสิ้นสุดในป 2563 โดยบริษัทฯมีภาระในการจัดหาน้ํามันและใหเงินกูยืมแก T.C.S. เปนเงินบาทจํานวน 35 ลาน
บาท คิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่รอยละ 5 ตอป โดยชําระดอกเบี้ยเปนรายเดือน และมีกําหนดชําระคืนเงินตนตาม
เงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญา หลังจากที่บริษัทฯไดรับชําระเงินใหกูยืมดังกลาวเต็มจํานวนแลว บริษัทฯจะไดรับ
สวนแบงกําไรจากผลการดําเนินงานของ T.C.S. ตามที่ระบุในสัญญา  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เงินใหกูยืมดังกลาวมียอดคงคางจํานวน 16.6 ลานบาท (2549: 10.6 ลานบาท) 



 

12. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 

                 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2549 2550 2549 
ภาษีสรรพสามิตจายลวงหนา 74,609,502 88,772,529 74,609,502 88,772,529 
ภาษีมูลคาเพิ่มรอเรียกคืน 125,925,333 183,650,903 116,695,919 178,660,922 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลจายลวงหนา 16,699,621 16,426,995 15,909,834 15,909,834 
เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา 55,631,635 120,968,587 20,000,000 - 
อื่น ๆ 65,685,475 52,971,885 46,815,751 35,505,881 

รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น 338,551,566 462,790,899 274,031,006 318,849,166 
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,206,019) - (3,206,019) - 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 335,345,547 462,790,899 270,824,987 318,849,166 

  บริษัทฯไดขอคืนภาษีเงินไดนิติบุคคลจายลวงหนาจํานวน 15.9 ลานบาทแลว ซึ่งมูลคาท่ีจะไดรับคืนของ
ภาษีเงินไดดังกลาวข้ึนอยูกับผลการตรวจสอบภาษีโดยเจาหนาท่ีกรมสรรพากร อยางไรก็ตาม ฝายบริหารเชื่อวา
บริษัทฯจะไดรับคืนเงินภาษีท้ังจํานวนในอนาคต 

13. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

(หนวย: บาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท ทุนชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปนผลรับระหวาง
ปสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 

   รอยละ รอยละ  (ปรับปรุงใหม)   
VTN-P Petrochemical Joint Venture  3.5  ลาน 3.5 ลาน 60 60 86,589,330 86,589,330 - - 
   Co., Ltd. ดอลลารสหรัฐฯ ดอลลารสหรัฐฯ       
บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด 50 ลานบาท 50 ลานบาท 100 100 49,999,300 49,999,300 - - 
บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท 50 ลานบาท 50 ลานบาท 51 51 25,499,600 25,499,600 - - 
   จํากัด         
บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด 10 ลานบาท 10 ลานบาท 100 100 9,999,965 9,999,965 - - 
   และบริษัทยอย         
บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด 124 ลานบาท 10 ลานบาท 100 100 123,999,200 9,999,200 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย     296,087,395 182,087,395   
หัก: คาเผ่ือการดอยคา     (95,502,767) (95,502,767)   

เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ     200,584,628 86,584,628   



 

 VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. 

 VTN-P ไดรับใบอนุญาตการลงทุนจาก the People’s Committee of Can Tho City ซึ่งเปนหนวยงานที่
ไดรับอนุญาตจาก Ministry of Planning and Investment ของประเทศเวียตนาม ใบอนุญาตการลงทุนดังกลาวมี
อายุ 50 ป สิ้นสุดป 2592 VTN-P ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีและมีภาระผูกพันตามใบอนุญาตการลงทุน
ดังตอไปนี้ 

ก) อัตราภาษีเงินไดเทากับรอยละ 15 
ข) ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 4 ป เริ่มตั้งแตปแรกที่เริ่มมีกําไร หลังจากนั้น 

ไดรับการลดหยอนอัตราภาษีรอยละ 50 เปนระยะเวลา 4 ป 
ค) ไดรับการยกเวนอากรขาเขาสําหรับอุปกรณและเครื่องจักรที่นําเขาเพื่อใชในการดําเนินงาน 
ง) วัตถุท่ีนําเขาไดรับยกเวนอากรขาเขาเปนระยะเวลา 5 ป นับตั้งแตวันที่เริ่มการผลิต หลังจากนั้น 

วัตถุดิบ อะไหล ช้ินสวนและวัตถุท่ีนําเขาเพื่อใชในการผลิตสินคาเพื่อสงออกจะตองเสียอากรขา
เขาและจะไดรับคืนอากรขาเขาตามจํานวนเงินที่เหมาะสมเมื่อมีการสงออกสินคา 

จ) ถาสินคาท่ีนําเขาตามขอ ค) และ ง) มีการขายในประเทศเวียตนาม จะตองเสียอากรขาเขา 
ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีเงินได ตามกฎหมายเวียตนาม 

ฉ) ภาระผูกพันเกี่ยวกับคาเชาท่ีดินซึ่งเปนที่ตั้งทรัพยสินของ VTN-P จายใหแกหนวยงานของรัฐโดย
อัตราคาเชาเปนไปตามที่ระบุในใบอนุญาตการลงทุน 

  ในระหวางปปจจุบัน VTN-P ดําเนินการกอสรางโรงงานแลวเสร็จและผานการทดลองการผลิตเปนที่
เรียบรอยแลว ในเดือนเมษายน 2550 VTN-P ไดทําสัญญาขายสินทรัพยกับผูซื้อในประเทศเวียตนามซึ่งไมเปน
บุคคลที่เกี่ยวของกันโดยมีมูลคาตามสัญญา 8.35 ลานดอลลารสหรัฐฯ VTN-P ไดรับเงินมัดจํารอยละ 30 ของ
มูลคาตามสัญญาเปนจํานวน 2.5 ลานดอลลารสหรัฐฯซึ่งบันทึกอยูในบัญชีหนี้สินหมุนเวียนอื่นในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 20 และ VTN-P จะไดรับเงินสวนที่เหลือเมื่อสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ตามสัญญา 
เชน VTN-P และผูซื้อไดรับอนุมัติท่ีจําเปนจากทางราชการเกี่ยวกับรายการซื้อ ขาย และโอนสินทรัพยดังกลาว ผู
ซื้อไดรับอนุมัติและใบอนุญาตที่จําเปนในการดําเนินธุรกิจและไดรับสัญญาเชาท่ีดินและสิทธิในการใชท่ีดินจาก
ทางราชการ และการทดลองการผลิตเปนผลสําเร็จ เปนตน 

  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2550 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ VTN-P ไดมีมติให VTN-P เลิกกิจการและชําระ
บัญชี โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 8/2550 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 ไดมีมติเห็นชอบในการเลิก
กิจการและชําระบัญชีดังกลาวใหแลวเสร็จภายในป 2551 



 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 สินทรัพยและหนี้สินหลักของ VTN-P ประกอบดวย 

(หนวย: บาท) 

สินทรัพย  
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 2,244,809 
 สินคาคงเหลือ 4,231,682 
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 177,276,735 
 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 21,818,677 
 สินทรัพยอื่น 1,828,802 

รวมสินทรัพย 207,400,705 

หนี้สิน  
 เงินรับลวงหนาจากการขายสินทรัพย 84,503,929 
 เงินกูยืมระยะยาว 99,217,120 
 หนี้สินอื่น 3,070,420 

รวมหนี้สิน 186,791,469 

มูลคาสินทรัพยสุทธิ 20,609,236 

 บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

  ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งท่ี 2/2549 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2549 อนุมัติใหบริษัทฯ
ลงทุนรวมกับบริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) (“SAMCO”) จัดตั้งบริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
(“PSDC”) เพื่อพัฒนาที่ดินในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลใหเปนศูนยการคาประชาคมแบบครบวงจรพรอม
สถานีบริการน้ํามัน “เพียว” ท้ังนี้ บริษัทฯและ SAMCO ไดลงนามในสัญญารวมทุนระหวางกันเมื่อวันที่ 15 
มิถุนายน 2549 ดวยทุนจดทะเบียน 50 ลานบาท โดยบริษัทฯเปนผูถือหุนรอยละ 51 และ SAMCO ถือหุนรอยละ 
49 โดยเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2550 PSDC ไดเปดดําเนินงานเชิงพาณิชยโครงการศูนยการคาประชาคมแบบครบ
วงจรพรอมสถานีบริการน้ํามัน “เพียว”  

  ในระหวางป 2549 PSDC ไดเรียกชําระคาหุนเต็มมูลคาแลวและบริษัทฯไดจายชําระเงินคาหุนของเงิน
ลงทุนเปนจํานวน 16,957,100 บาท ยอดคงคางจํานวน 8,542,500 บาท แสดงอยูภายใตหัวขอ “เจาหนี้กิจการที่
เกี่ยวของกัน” ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และบริษัทฯไดชําระคาหุนดังกลาวครบตามจํานวนในป 2550 



 

บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด 

 ก) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งท่ี 2/2550 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2550 ไดมีมติอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อบริษัท 
อาร พี ซี เอเชีย จํากัด เปน บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด และมีมติอนุมัติใหเพิ่มเงินลงทุนในบริษัท อาร พี 
ซี เอเชีย จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยท่ีบริษัทฯถือหุนอยูในอัตรารอยละ 100 โดยบริษัท อาร พี ซี เอเชีย จํากัด 
มีทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท เพิ่มเปน 200 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1.9 ลานหุน 
มูลคาหุนละ 100 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 190 ลานบาท โดยบริษัทฯเปนผูซื้อหุนเพิ่มทุนครั้งนี้ท้ังหมด 
การเพิ่มทุนของบริษัทยอยดังกลาวเพื่อลงทุนในโครงการไบโอดีเซลที่จังหวัดระยอง บริษัทยอยได         
จดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อบริษัทและการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยในเดือนพฤษภาคม 2550 

  ในระหวางป 2550 บริษัทยอยไดเรียกชําระคาหุนเปนจํานวน 114  ลานบาท และบริษัทฯไดจายชําระเงิน
คาหุนท้ังจํานวนแลว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมีภาระผูกพันจากสวนของเงินลงทุนที่ยังไมเรียก
ชําระจากบริษัทยอยจํานวน 76 ลานบาท นอกจากนี้ บริษัทยอยไดซื้อท่ีดินจากบริษัทฯมูลคา 26 ลานบาท 
เพื่อใชในการดําเนินโครงการ ฝายบริหารคาดวาโครงการดังกลาวจะแลวเสร็จประมาณกลางป 2551 

 ข) บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัดไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับกิจการ
ผลิตไบโอดีเซล ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1840(9)/2550 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550 ภายใต
เงื่อนไขที่กําหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวประกอบดวย 

1) ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมเปนระยะเวลา 8 ปนับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น  

 ในกรณีท่ีบริษัทยอยมีผลขาดทุนเกิดข้ึนในระหวางเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนี้ 
อนุญาตใหบริษัทยอยนําผลขาดทุนดังกลาวมาหักกลบกับผลกําไรท่ีเกิดข้ึนภายหลังระยะเวลาที่
ไดรับยกเวนภายในเวลาหาป นับแตวันที่พนกําหนดที่ไดรับยกเวน 

2( ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติ
บุคคลไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น  

3( ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ โดยเครื่องจักรนั้น
จะตองนําเขามาภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2553 

  ในป 2550 บริษัทยอยยังไมมีรายไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริม 



 

บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด 

  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 8/2550  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัท เพียว
พลังงานไทย จํากัด (“PTEC”) ซึ่งเปนบริษัทยอยท่ีบริษัทฯถือหุนอยูในอัตรารอยละ 100 เขาซื้อหุนของบริษัท 
เอสซีที สหภัณฑ จํากัด ซึ่งประกอบกิจการขายอุปกรณเครื่องมือสถานีบริการน้ํามันและใหบริการซอมบํารุงใน
สัดสวนรอยละ 51 โดยซื้อจากผูถือหุนเดิมในราคามูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่ง PTEC ไดเขาซื้อ
หุนดังกลาวในวันที่ 1 มกราคม 2551 ตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 33 

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

    เครื่องตกแตง    
  อาคารและ เครื่องจักร ติดตั้งและ    
  สวนปรับปรุง และอุปกรณ เครื่องใช  งานระหวาง  
 ท่ีดิน อาคาร โรงงาน สํานักงาน ยานพาหนะ กอสราง รวม 

ราคาทุน         
31 ธันวาคม 2549 136,083,320 294,657,877 884,136,980 65,650,824 89,849,983 44,370,157 1,514,749,141 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - (7,230,040) (7,704,854) (14,066) (55,314) - (15,004,274) 
ซื้อเพิ่ม 1,281,610 - 36,978 57,782 - 177,745,720 179,122,090 
โอน - 101,197,820 15,619,281 20,986,422 336,796 (138,140,319) - 
จําหนาย - - (705,644) (680,496) (5,821,900) - (7,208,040) 
31 ธันวาคม 2550 137,364,930 388,625,657 891,382,741 86,000,466 84,309,565 83,975,558 1,671,658,917 

คาเสื่อมราคาสะสม         
31 ธันวาคม 2549 - 80,578,386 415,652,096 39,831,257 55,593,479 - 591,655,218 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - (528,862) (792,031) (4,674) (23,048) - (1,348,615) 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 26,523,161 74,610,586 9,548,790 14,647,988 - 125,330,525 
โอน - (6,194,745) 5,231,492 946,153 17,100 - - 
คาเสื่อมราคาสวนท่ีจําหนาย - - (422,107) (648,639) (4,531,600) - (5,602,346) 

31 ธันวาคม 2550 - 100,377,940 494,280,036 49,672,887 65,703,919 - 710,034,782 

มูลคาสุทธิตามบัญชี         
31 ธันวาคม 2549 136,083,320 214,079,491 468,484,884 25,819,567 34,256,504 44,370,157 923,093,923 

31 ธันวาคม 2550 137,364,930 288,247,717 397,102,705 36,327,579 18,605,646 83,975,558 961,624,135 

คาเสื่อมราคาสําหรับป        
2549 (84.0 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร) 123,856,702 

2550 (75.9 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร) 125,330,525 



 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    เครื่องตกแตง    
  อาคารและ เครื่องจักร ติดตั้งและ    
  สวนปรับปรุง และอุปกรณ เครื่องใช  งานระหวาง  
 ท่ีดิน อาคาร โรงงาน สํานักงาน ยานพาหนะ กอสราง รวม 

ราคาทุน         
31 ธันวาคม 2549 128,733,521 122,273,803 740,389,014 50,286,263 2,605,532 10,410,277 1,054,698,410 
ซื้อเพิ่ม - - - - - 21,616,135 21,616,135 
โอน - (4,301,210) 6,403,597 4,970,051 26,675 (7,099,113) - 
จําหนาย (25,824,995) - - (680,496) - - (26,505,491) 
31 ธันวาคม 2550 102,908,526 117,972,593 746,792,611 54,575,818 2,632,207 24,927,299 1,049,809,054 

คาเสื่อมราคาสะสม        
31 ธันวาคม 2549 - 62,781,765 391,840,837 36,122,203 1,660,724 - 492,405,529 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 9,477,089 59,684,516 4,621,878 484,544 - 74,268,027 
โอน - (6,194,745) 5,231,492 946,153 17,100 - - 
คาเสื่อมราคาสวนท่ีจําหนาย - - - (648,639) - - (648,639) 
31 ธันวาคม 2550 - 66,064,109 456,756,845 41,041,595 2,162,368 - 566,024,917 

มูลคาสุทธิตามบัญชี         
31 ธันวาคม 2549 128,733,521 59,492,038 348,548,177 14,164,060 944,808 10,410,277 562,292,881 

31 ธันวาคม 2550 102,908,526 51,908,484 290,035,766 13,534,223 469,839 24,927,299 483,784,137 

คาเสื่อมราคาสําหรับป        
2549 (64.3 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร) 79,531,318 

2550 (62.4 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร) 74,268,027 

  ในระหวางป 2550 บริษัทยอยแหงหนึ่งบันทึกดอกเบี้ยจายและคาใชจายทางการเงินจํานวนเงิน 0.78 ลาน
บาท เปนตนทุนของงานระหวางกอสราง (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไมมี) 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคา
หมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนของสินทรัพยดังกลาวในงบการเงินรวมมีจํานวนเงิน 84 ลานบาท (2549: 64 
ลานบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 79 ลานบาท (2549: 63 ลานบาท) 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ยานพาหนะบางสวนซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชีในงบการเงินรวมจํานวน 3.8   
ลานบาท (2549: 10.2 ลานบาท) และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 0.3 ลานบาท 
เปนหลักประกันภายใตสัญญาเชาการเงินซึ่งมีระยะเวลาการผอนชําระ 36 ถึง 48 เดือน 

  บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัดไดจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางซึ่งมีมูลคาตามบัญชีจํานวน 78         
ลานบาทเพื่อคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อท่ีไดรับจากธนาคารพาณิชย 



 

  บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด ไดจดจํานองสิทธิการเชาท่ีดินและสิ่งปลูกสรางที่มีมูลคาตาม
บัญชีจํานวน 75.5 ลานบาทเพื่อคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อท่ีไดรับจากธนาคารพาณิชย นอกจากนี้ บริษัทยอยมีภาระ
ผูกพันตามสัญญาเชาท่ีจะตองโอนสิ่งปลูกสรางใหผูใหเชาเมื่อครบกําหนดอายุสัญญาเชา 

15. สินทรัพยไมมีตัวตน 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

    คาลิขสิทธิ์  
 คาสิทธิในการ 

ใชประโยชน 
 

สิทธิการเชา 
สิทธิการเชา
สถานีบริการ 

โปรแกรม
แบบจําลอง 

 

 บนที่ดิน ที่ดิน น้ํามัน การผลิต รวม 

ราคาทุน      
31 ธันวาคม 2549 24,737,240 1,973,000 5,720,482 1,955,760 34,386,482 
ซื้อเพิ่ม - - 479,517 - 479,517 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (1,649,149) - - - (1,649,149) 

31 ธันวาคม 2550 23,088,091 1,973,000 6,199,999 1,955,760 33,216,850 

คาตัดจําหนายสะสม      
31 ธันวาคม 2549 797,876 485,868 429,166 1,828,754 3,541,664 
คาตัดจําหนายสําหรับป 524,729 215,358 479,518 127,006 1,346,611 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (53,192) - - - (53,192) 

31 ธันวาคม 2550 1,269,413 701,226 908,684 1,955,760 4,835,083 

มูลคาสุทธิตามบัญชี      
31 ธันวาคม 2549 23,939,364 1,487,132 5,291,316 127,006 30,844,818 

31 ธันวาคม 2550 21,818,678 1,271,774 5,291,315 - 28,381,767 

คาตัดจําหนายสําหรับป (รวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร)   
2549     1,405,721 

2550     1,346,611 



 

  (หนวย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  คาลิขสิทธิ์  
  

สิทธิการเชา 
โปรแกรม
แบบจําลอง 

 

 ท่ีดิน การผลิต รวม 

ราคาทุน    
31 ธันวาคม 2549 1,973,000 1,955,760 3,928,760 

31 ธันวาคม 2550 1,973,000 1,955,760 3,928,760 

คาตัดจําหนายสะสม    
31 ธันวาคม 2549 485,867 1,828,754 2,314,621 
คาตัดจําหนายสําหรับป 215,359 127,006 342,365 

31 ธันวาคม 2550 701,226 1,955,760 2,656,986 

มูลคาสุทธิตามบัญชี    
31 ธันวาคม 2549 1,487,133 127,006 1,614,139 

31 ธันวาคม 2550 1,271,774 - 1,271,774 

คาตัดจําหนายสําหรับป (รวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร)  
2549   455,551 

2550   342,365 

16. สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 
                 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2549 2550 2549 
เงินใหกูยืมระยะยาว 1,246,663 1,246,663 1,246,663 1,246,663 
เงินชดเชยคาปรับคุณภาพ 26,711,581 26,711,581 26,711,581 26,711,581 
เงินจายลวงหนาคาซื้อเครื่องจักร 42,912,848 - - - 
อื่น ๆ 9,507,803 5,887,316 6,441,261 4,318,665 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 80,378,895 33,845,560 34,399,505 32,276,909 
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,246,663) - (1,246,663) - 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 79,132,232 33,845,560 33,152,842 32,276,909 



 

  เงินชดเชยคาปรับคุณภาพ คือ เงินชดเชยเนื่องจากในไตรมาสที่สามของป 2549 ผูขายวัตถุดิบไดสงวัตถุดิบ
ท่ีมีคุณภาพผิดไปจากที่กําหนดไวในสัญญาซื้อขายวัตถุดิบ โดยมีคุณสมบัติท่ีผิดไปจากที่เคยสงมอบใหบริษัทฯ 
ตลอดระยะเวลาของสัญญาที่ผานมาอยางกะทันหัน มีผลทําใหบริษัทฯตองจายตนทุนเพิ่มในการปรับคุณภาพ
สินคาตลอดจนคาเสียหายดานอื่นๆ รวมท้ังสิ้นประมาณ 136.45 ลานบาท จากการเจรจากับผูขายวัตถุดิบ ได
ขอสรุปวาผูขายวัตถุดิบจะชดเชยคาปรับคุณภาพใหแกบริษัทฯ รวม 52.7 ลานบาท สวนที่เหลือเปนคาเสียหายท่ี
เกิดจากการที่ราคาของสินคา และวัตถุดิบลดต่ําลงมากอยางตอเนื่อง (Inventory Loss) และเนื่องจากสวนนี้เปน
ความเสียหายท่ีเกิดจากภาวะราคาตลาดโลกที่ท้ังฝายบริษัทฯ และฝายผูขายวัตถุดิบตางตองแบกรับอยางหลีกเลี่ยง
ไมไดเชนเดียวกัน ผูขายวัตถุดิบจึงขอใหตางฝายตางแบกรับภาระ Inventory Loss ของตนเอง บริษัทฯจึงได
บันทึกบัญชีเงินชดเชยคาปรับคุณภาพจํานวนนี้โดยลดตนทุนขายสําหรับป 2549 ท้ังจํานวน ท้ังนี้ ผูขายวัตถุดิบได
ออกใบลดหนี้ใหบริษัทฯ จํานวน 26 ลานบาทในเดือนพฤศจิกายน 2549 สวนที่เหลือจํานวน 26.7 ลานบาท ผูขาย
แจงวาจะพิจารณาวิธีการชดเชยใหในภายหลัง 

17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

(หนวย: บาท) 

 อัตราดอกเบี้ย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (รอยละตอป) 2550 2549 2550 2549 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 3.5 - 5.5 110,233,504 142,377,323 110,233,504 142,377,323 
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 4.0 - 5.29 110,000,000 585,000,000 110,000,000 585,000,000 

รวม  220,233,504 727,377,323 220,233,504 727,377,323 

 บริษัทฯ 

  บริษัทฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและสินเชื่อหมุนเวียนจากสถาบันการเงินหลายแหง ซึ่งคํ้าประกันโดยการ  
จดจํานําเงินฝากประจํา  

 บริษัทยอย 

  VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. และบริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด มีวงเงินเบิกเกินบัญชี
และสินเชื่อหมุนเวียนจากสถาบันการเงินหลายแหง ซึ่งคํ้าประกันโดยบริษัทฯ 

18. เงินกูยืมระยะสั้นอื่น 

  จํานวนนี้เปนตั๋วสัญญาใชเงินที่บริษัทฯและบริษัทยอยออกใหแกบุคคลภายนอก ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตรา
รอยละ 4.0 - 5.0 ตอป (2549: รอยละ 5.0 ตอป) และมีกําหนดชําระคืนภายในหนึ่งป  



 

19. เงินกูยืมระยะยาว 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2550 2549 

เงินกูยมืระยะยาว 130,224,784 121,361,288 
หัก: สวนที่ถึงกาํหนดชําระภายในหนึ่งป (73,499,453) (30,288,949) 

สวนที่ถึงกําหนดชําระเกินกวาหนึ่งป 56,725,331 91,072,339 

  การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีรายละเอียดดังนี้: 

(หนวย: บาท) 

  งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2550  121,361,288 
บวก: รับเงินกู  31,007,663 
หัก: จายคืนเงินกู  (14,491,182) 
 กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดข้ึน  (7,652,985) 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550  130,224,784 

 บริษัทฯ 

  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2550 บริษัทฯไดเขาทําสัญญากูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่งใน
วงเงินจํานวน 200 ลานบาท โดยเงินกูยืมดังกลาวจะนําไปใชในการเพิ่มทุนของบริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด   
เงินกูยืมคิดดอกเบี้ยในอัตราไมเกินอัตราดอกเบี้ยข้ันต่ําสําหรับเงินใหกูยืมซึ่งคิดกับลูกหนี้ช้ันดี โดยชําระดอกเบี้ย
เปนรายเดือนและมีกําหนดชําระคืนเงินตนทุกงวดหกเดือนงวดละ 40 ลานบาท และตองจายชําระคืนเงินตน
ท้ังหมดภายในเดือนมิถุนายน 2553 โดยเริ่มชําระงวดแรกในเดือนมิถุนายน 2551 เงินกูยืมดังกลาวไมมี
หลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯยังไมไดเบิกใชวงเงินดังกลาว 

  ภายใตสัญญาเงินกูยืมขางตนไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ เชน การกอภาระผูกพันใน
ทรัพยสินและการดํารงอัตราสวนทางการเงิน เปนตน   

  บริษัทฯไดเขาทําสัญญาสินเชื่อกับสถาบันการเงินหลายแหง ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมี
วงเงินสินเชื่อท่ียังไมไดเบิกใชเปนจํานวน 2,343 ลานบาท (2549: 2,127 ลานบาท) ซึ่งวงเงินดังกลาวคํ้าประกัน
โดยการจดจํานําเงินฝากประจํา 



 

 VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. 

  เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2547 VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. ไดเขาทําสัญญาเงินกูกับธนาคาร
เพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทยในวงเงินจํานวน 3.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยเงินกูยืมดังกลาวจะ
นําไปใชในการกอสรางโรงกลั่นของบริษัท เงินกูยืมนี้มีกําหนดเบิกใชตามที่ระบุในสัญญาโดยเริ่มงวดแรกใน
เดือนตุลาคม 2547 และสิ้นสุดในเดือนกรกฎาคม 2548 มีระยะเวลาปลอดเงินตนสิบสองเดือนนับจากวันที่เบิก
เงินกูงวดแรกหรือหกเดือนหลังจากวันที่เริ่มดําเนินกิจการแลวแตอยางใดจะถึงกอนและมีกําหนดชําระคืนเงินตน
ทุกงวดหกเดือนงวดละ 0.35 ลานดอลลารสหรัฐฯ เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม 2549 และสิ้นสุดในเดือนตุลาคม 2553 
โดยมีอัตราดอกเบี้ยเทากับ LIBOR บวกรอยละ 1.875 ตอป และมีกําหนดชําระดอกเบี้ยในวันที่ 30 เมษายน และ 
31 ตุลาคมของทุกป 

  สัญญาเงินกูขางตนไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ เชน สัดสวนการถือหุนของบริษัทฯใน
บริษัทยอยดังกลาวตองไมต่ํากวารอยละ 50 ขอจํากัดในการจายเงินปนผล และขอจํากัดในการกอหนี้ เปนตน 

  สัญญาเงินกูดังกลาวคํ้าประกันโดยบริษัทฯและสัญญาใหความสนับสนุนทางการเงินจากผูถือหุนของ
บริษัทยอย รวมท้ังยกผลประโยชนในกรมธรรมประกันภัยทรัพยสินใหแกผูใหกู  

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เงินกูยืมดังกลาวมียอดคงคางจํานวน 99.2 ลานบาท (หรือ 2.9 ลาน
ดอลลารสหรัฐฯ) และ 121.4 ลานบาท (หรือ 3.3 ลานดอลลารสหรัฐฯ) ตามลําดับ 

บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากดั 

  เมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2550  PSDC ไดเขาทําสัญญาสินเชื่อกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งวงเงินรวม 55 ลาน
บาท ซึ่งประกอบดวยวงเงินกูระยะยาวจํานวน 45 ลานบาทและวงเงินกูเบิกเกินบัญชีและหนังสือคํ้าประกัน
จํานวน 10 ลานบาท เงินกูยืมระยะยาวคิดดอกเบี้ยในอัตราไมเกินอัตราดอกเบี้ยข้ันต่ําสําหรับเงินใหกูยืมซึ่งคิดกับ
ลูกหนี้ช้ันดี โดยมีกําหนดชําระดอกเบี้ยทุกเดือน และชําระคืนเงินตนทุกเดือนๆ ละ 542,000 บาทเริ่มชําระเดือน
กุมภาพันธ 2551 ภายในเวลา 8 ป (รวมระยะเวลาปลอดเงินตน 1 ป)  

  ภายใตสัญญาเงินกูยืมขางตนไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ เชน การกอภาระผูกพันใน
ทรัพยสิน และการดํารงอัตราสวนทางการเงิน เปนตน   

  วงเงินสินเชื่อขางตนค้ําประกันโดยการใชสิทธิการเชาท่ีดินของบริษัทยอยเปนประกันและจํานอง           
สิ่งปลูกสรางในโครงการของบริษัทยอย 



 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เงินกูยืมดังกลาวมียอดคงคางจํานวน 31 ลานบาท (2549: ไมมี) ซึ่งบริษัทยอยไม
สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในการดํารงอัตราสวนทางการเงินบางอัตราตามสัญญาเงินกู (ไมเกี่ยวของกับการชําระ
หนี้เงินตนและดอกเบี้ย) และอาจมีผลทําใหเจาหนี้เงินกูดําเนินการบางประการตามที่ระบุในสัญญา ปจจุบันฝาย
บริหารของบริษัทยอยอยูในระหวางการเจรจาขอผอนปรนการผิดเงื่อนไขนี้และเชื่อวาจะไดรับการผอนปรนจาก
ผูใหกู ดังนั้น ในการจัดทํางบการเงินรวม บริษัทฯจัดประเภทของเงินกูยืมของบริษัทยอยเปนหนี้สินหมุนเวียน   
ท้ังจํานวน 

บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด 

  เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2550 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด ไดเขาทําสัญญากูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยใน
ประเทศแหงหนึ่งในวงเงินจํานวน 200 ลานบาท โดยเงินกูยืมดังกลาวจะนําไปใชในการกอสรางโรงงานและ
นําเขาเครื่องจักรในโครงการผลิตไบโอดีเซล เงินกูยืมคิดดอกเบี้ยในอัตราไมเกินอัตราดอกเบี้ยข้ันต่ําสําหรับเงิน
ใหกูยืมซึ่งคิดกับลูกหนี้ช้ันดี โดยชําระดอกเบี้ยเปนรายเดือนและมีกําหนดชําระคืนเงินตนทุกงวดสามเดือน     
งวดละ 8 ลานบาท เริ่มตั้งแตเดือนธันวาคม 2551 ถึงเดือนธันวาคม 2556 และงวดละ 16 ลานบาท ตั้งแตเดือน
มีนาคม 2557 เปนตนไป และตองจายชําระคืนเงินตนทั้งหมดภายในเดือนมิถุนายน 2557 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2550 บริษัทยอยยังไมไดเบิกใชวงเงินดังกลาว 

  ภายใตสัญญาเงินกูยืมขางตนไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ เชน สัดสวนการถือหุนของ  
บริษัทฯในบริษัทยอยดังกลาวตองไมต่ํากวารอยละ 51 ขอจํากัดในการจายเงินปนผล การกอภาระผูกพัน            
ในทรัพยสินและการดํารงอัตราสวนทางการเงิน เปนตน 

  สัญญาเงินกูยืมดังกลาวคํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางรวมทั้งสิ่งปลูกสรางที่จะมีข้ึน
ในอนาคตของบริษัทยอย นอกจากนั้น บริษัทยอยจะตองดําเนินการจดทะเบียนจํานําเครื่องจักรใหแลวเสร็จไม
เกินเดือนธันวาคม 2551 

20. หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
                 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2549 2550 2549 
เงินรับลวงหนาจากลูกคา 17,525,913 20,493,680 4,906,738 15,116,321 
เงินรับลวงหนาจากการขายสินทรัพย 84,503,929 - - - 
ภาษีสรรพสามิตคางจาย 56,475,231 37,302,232 56,475,231 37,302,232 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 72,796,122 2,165,839 69,049,703 - 
คาใชจายคางจาย 58,889,981 27,968,116 53,183,614 4,488,452 
อื่น ๆ 15,969,629 10,925,330 4,722,509 7,603,458 

รวม 306,160,805 98,855,197 188,337,795 64,510,463 



 

21. ทุนเรือนหุน 

 2549 

  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 ไดมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯจาก 424,040,000 บาท เปน 530,048,171 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 106,008,171 หุน 
มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อจายเปนหุนปนผลจํานวน 104,593,171 หุน และเพื่อรองรับการปรับอัตราการใช
สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งท่ี 1 ท่ีไดรับผลกระทบจากการจายหุนปนผลจํานวน 
1,415,000 หุน บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2549  

  ในระหวางป 2549 บริษัทฯไดจายหุนปนผลจํานวน 104,593,070 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท รวม
เปนเงิน 104,593,070 บาท บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2549 

ในเดือนพฤศจิกายน 2549 บริษัทฯไดรับเงินเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 
(RPC-W1) จํานวน 3,294,677 หุน ราคาหุนละ 1 บาท รวมเปนเงิน 3,294,677 บาท ทําใหทุนที่ออกและชําระแลว
ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เพิ่มข้ึนเปน 526,260,433 บาท บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวง
พาณิชยเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2549  

 2550 

  ในเดือนพฤศจิกายน 2550 บริษัทฯไดรับเงินเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 
(RPC-W1) จํานวน 3,609,796 หุน ราคาหุนละ 1 บาท รวมเปนเงิน 3,609,796 บาท ทําใหทุนที่ออกและชําระแลว
ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เพิ่มข้ึนเปน 529,870,229 บาท บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวง
พาณิชยเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 

 รายการกระทบยอดจํานวนหุนสามัญ 

                 (หนวย: หุน) 

 2550 2549 
หุนสามัญจดทะเบียน   
 จํานวนหุนสามัญ ณ วันตนป 530,048,171 424,040,000 
 เพิ่มข้ึนจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน - 106,008,171 

 จํานวนหุนสามัญ ณ วันปลายป 530,048,171 530,048,171 



 

                 (หนวย: หุน) 

 2550 2549 
หุนสามัญที่ออกและชําระแลว   
 จํานวนหุนสามัญ ณ วันตนป 526,260,433 418,372,686 
 หุนปนผลจาย - 104,593,070 
 เพิ่มข้ึนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 3,609,796 3,294,677 

 จํานวนหุนสามัญ ณ วันปลายป 529,870,229 526,260,433 

22. ใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญ 

  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2548 บริษัทฯไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯชนิดระบุช่ือผูถือ
และเปลี่ยนมือไมได (RPC-W1) ใหแกกรรมการ ท่ีปรึกษา ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย
จํานวน 8,490,000 หนวย โดยแบงออกเปน 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 จํานวน 2,830,108 หนวย ฉบับท่ี 2 จํานวน 
2,829,987 หนวย และฉบับที่ 3 จํานวน 2,829,905 หนวย ในราคาเสนอขาย 0 บาทตอหนวย ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวมีอายุไมเกิน 36 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 โดยมีอัตราการใชสิทธิคือ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 
หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในราคาใชสิทธิ 1 บาทตอ 1 หุนสามัญ (เวนแตจะมีการปรับราคาและอัตรา
การใชสิทธิ) และมีระยะเวลาการใชสิทธิดังนี้ 

- ฉบับที่ 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 
- ฉบับที่ 2 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 
- ฉบับที่ 3 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 

  ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมิไดจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย 

  ตอมาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงการใช
สิทธิในโครงการ ESOP ครั้งท่ี 1 โดยสาระสําคัญของการแกไขการใชสิทธิดังกลาวสรุปไดดังนี้ 

  อัตราการใชสิทธิเดิม ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย: หุนสามัญ 1 หุน 
  อัตราการใชสิทธิใหม ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย: หุนสามัญ 1.25 หุน 
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช วันที่ 31 มีนาคม 2549 
  จํานวนหุนรองรับเดิมคงเหลือ  8,490,000 หุน 
  จํานวนหุนรองรับเพิ่มเติม 1,415,000 หุน 
  จํานวนหุนรองรับรวม ณ วันที่อนุมัติ 9,905,000 หุน 



 

รายการเคลื่อนไหวของใบสําคัญแสดงสิทธิมีรายละเอียดดังนี้ 

  หนวย 
ใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  3,024,131* 
ใชสิทธิซื้อหุนสามัญในระหวางป   (2,889,092) 
หมดอายุในระหวางป  (135,039) 

ใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550  - 

 * ใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 รวมใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีโอนใหผูรับชวงซื้อ
หลักทรัพยจํานวน 194,226 หนวย 

23. กําไรตอหุน 

  กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญ
ท่ีออกอยูในระหวางป 

  กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับป 2549 ดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย          
ถวงน้ําหนักที่ออกอยูในระหวางปกับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่บริษัทฯอาจตองออกเพื่อแปลง
หุนสามัญเทียบเทาปรับลดทั้งสิ้นใหเปนหุนสามัญ โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ ณ วันตนปหรือ ณ 
วันออกหุนสามัญเทียบเทา 

  การกระทบยอดระหวางกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดสําหรับป 2549 แสดงไดดังนี้ 

 งบการเงินรวม 

  จํานวนหุนสามญั  
 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 

 บาท หุน บาท 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน    
 กําไรสุทธิ 183,383,151 523,255,152 0.35 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด    
 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ (RPC-W1) - 263,724  

กําไรตอหุนปรับลด    
 กําไรท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ    
  สมมติวามีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 183,383,151 523,518,876 0.35 



 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จํานวนหุนสามญั  
 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 

 บาท หุน บาท 
 (ปรับปรุงใหม)  (ปรับปรุงใหม) 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน    
 กําไรสุทธิ 164,422,149 523,255,152 0.31 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด    
 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ (RPC-W1) - 263,724  

กําไรตอหุนปรับลด    
 กําไรท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ    
  สมมติวามีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 164,422,149 523,518,876 0.31 

 จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักคํานวณไดดังนี้ 

(หนวย: หุน) 

 31 ธันวาคม 

 2550 2549 
จํานวนหุนสามัญที่ออกและชําระแลว ณ วันตนป 526,260,433 418,372,686 
จํานวนหุนปนผลจาย - 104,593,070 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกในระหวางป 350,637 289,396 

จํานวนหุนสามัญที่ออกและชําระแลว ณ วันสิ้นป 526,611,070 523,255,152 

24. สํารองตามกฎหมาย 

  เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมาย
ดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได 

  ในระหวางป 2549 บริษัทฯไดจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมจํานวน 10,600,817 บาท  



 

25. เงินปนผลจาย 

  เงินปนผลท่ีประกาศจายในป 2550 และ 2549 ของบริษัทฯประกอบดวย 

(หนวย: บาท) 

   เงินปนผลจาย 
เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย ตอหุน 

เงินปนผลจายงวดสุดทายประกาศ ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุน   
 จากกําไรของป 2549  วันที่ 5 เมษายน 2550 52,626,043 0.10 
เงินปนผลจายระหวางกาลจากการ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   
 ดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม  วันที่ 9 สิงหาคม 2550   
 2550 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2550  63,151,252 0.12 

รวมเงินปนผลสําหรับป 2550  115,777,295 0.22 

เงินปนผลจายงวดสุดทายประกาศ ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุน   
   จากกําไรของป 2548*    วันที่ 31 มีนาคม 2549 146,430,440 0.35 
เงินปนผลจายระหวางกาลจากการ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ   
   ดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม    วันที่ 9 สิงหาคม 2549   
   2549 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2549  130,741,438 0.25 

รวมเงินปนผลสําหรับป 2549     277,171,878 0.60 

 * เงินปนผลงวดสุดทายประกาศจากกําไรของป 2548 มีรายละเอียดการจายเงินปนผลดังนี ้

 ก) จายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.10 บาท หรือเปนเงิน 41,837,269 บาท 

 ข) จายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทฯจํานวน 104,593,070 หุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท) ใหแกผูถือ
หุนของบริษัทฯในอัตรา 4 หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนสามัญปนผล รวมมูลคาท้ังสิ้น 104,593,070 บาท คิด
เปนเงินปนผลหุนละ 0.25 บาท ท้ังนี้ กรณีมีเศษหุนนอยกวา 4 หุน ใหจายเปนเงินสดแทนการจายเปนหุน
สามัญปนผลสําหรับเศษหุนดังกลาวในอัตราหุนละ 0.25 บาท ใหแกผูถือหุนผูมีสิทธิ 



 

26. รายไดจากการขาย 

  รายไดจากการขายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 แสดงไดดังนี้ 
                  (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2549 2550 2549 
รายไดจากการขาย 21,031,373,934 19,817,334,739 18,722,014,052 17,175,147,775 
หัก: รายการขายคืนน้ํามันตามสัญญา (305,308,700) (363,683,300) (305,308,700) (363,683,300) 

รายไดจากการขาย - สุทธิ 20,726,065,234 19,453,651,439 18,416,705,352 16,811,464,475 

  บริษัทฯไดเขาทําสัญญาซื้อขายน้ํามันเพื่อใชเปนปริมาณสํารองตามกฎหมายกับบริษัทผูคาน้ํามัน        
หลายแหงโดยมีเงื่อนไขวาบริษัทฯตองขายคืนน้ํามันดังกลาวใหแกบริษัทเหลานั้นเมื่อครบกําหนดตามอายุของ
สัญญา และบริษัทฯเปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับคาใชจายตางๆที่เกี่ยวของ เชน คาเบี้ยประกันภัย คาเชาถังเก็บ      
น้ํามัน เปนตน บริษัทฯบันทึกรายการขายคืนน้ํามันดังกลาวเปนรายการหักจากรายไดจากการขายในงบกําไร  
ขาดทุน 

27. จํานวนและคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550 2549 2550 2549 
จํานวนพนักงาน ณ วันสิ้นป (คน) 985 773 280 300 
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานสําหรับป (พันบาท) 271,398 216,729 212,031 182,363 

28. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

  บริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานบริษัทฯและบริษัทยอยไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพข้ึนตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานจายสมทบเขากองทุนเปนราย
เดือนในอัตรารอยละ 5 - 10 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) และจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ ใน
ระหวางป 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจํานวนเงิน 8.6 ลานบาท (2549: 8.6 ลาน
บาท) 

29. ขอมูลทางการเงินจําแนกสวนงาน 

  บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการใน 2 สวนงานหลัก คือ ธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม
และปโตรเคมี และธุรกิจขนสงน้ํามัน โดยมีสวนงานทางภูมิศาสตร 2 แหง คือ ประเทศไทยและประเทศเวียตนาม 
ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานภูมิศาสตรและสวนงานธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 มีดังตอไปนี้ 



 

 (หนวย: ลานบาท) 
 เวียตนาม ไทย    
 ผลิตและจําหนาย ผลิตและจําหนาย     
 ผลิตภัณฑปโตรเลียม ผลิตภัณฑปโตรเลียม   การตัดรายการ  
 และปโตรเคมี และปโตรเคมี ขนสงน้ํามัน รวม บัญชีระหวางกัน งบการเงินรวม 
 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
รายไดจากการขายและบริการจากภายนอก             
 ในประเทศ - - 17,221 15,447 33 48 17,254 15,495 - - 17,254 15,495 
 ตางประเทศ - 38 3,514 3,969 - - 3,514 4,007 - - 3,514 4,007 
รวมรายไดจากการขายและบริการจากภายนอก - 38 20,735 19,416 33 48 20,768 19,502 - - 20,768 19,502 
รายไดจากการขายและบริการระหวางสวนงาน             
 ในประเทศ - - 10,032 7,071 196 194 10,228 7,265 (10,228) (7,265) - - 
รวมรายไดจากการขายและบริการระหวาง             
   สวนงาน - - 10,032 7,071 196 194 10,228 7,265 (10,228) (7,265) - - 
รวมรายไดทั้งสิ้น - 38 30,767 26,487 229 242 30,996 26,767 (10,228) (7,265) 20,768 19,502 
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตามสวนงาน (21) (37) 556 254 15 16 550 233 (3) - 547 233 
รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:             
     รายไดอื่น           10 40 
     ดอกเบี้ยจาย           (31) (42) 
     ภาษีเงินไดนิติบุคคล           (143) (70) 
ขาดทุนสุทธิสวนทีเ่ปนของผูถือหุนสวนนอย             
   ของบริษัทยอย           18 22 
กําไรสุทธิสําหรับป           401 183 
             
สินคาคงเหลือ 4 4 1,608 1,166 - - 1,612 1,170 (2) - 1,610 1,170 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 177 205 765 682 21 36 963 923 (1) - 962 923 
สินทรัพยอื่น 26 26 2,104 1,856 45 38 2,175 1,920 (892) (686) 1,283 1,234 
รวมสินทรัพย 207 235 4,477 3,704 66 74 4,750 4,013 (895) (686) 3,855 3,327 

  บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9 



 

30. หนังสือค้ําประกัน 

 ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมีหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและบริษัทยอย
เหลืออยูเปนจํานวนเงิน  125.0 ลานบาทและ 13.1 ลานดอลลารสหรัฐฯ (2549: 93.6 ลานบาท) ซึ่ง
เกี่ ยว เนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิ บัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย                      
ซึ่งประกอบดวย หนังสือคํ้าประกันเพื่อคํ้าประกันการจายชําระเงินใหกับเจาหนี้จํานวน 121.3 ลานบาท 
และ 13.1 ลานดอลลารสหรัฐฯ เพื่อคํ้าประกันการใชไฟฟาและอื่นๆจํานวน 3.7 ลานบาท 

 ข) บริษัทฯไดออกหนังสือคํ้าประกันเปนจํานวนเงิน 7 ลานดอลลารสหรัฐฯ (2549: 7 ลานดอลลารสหรัฐฯ) 
ใหแกธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทยเพื่อคํ้าประกันวงเงินกูและวงเงินสินเชื่อใหแก
บริษัทยอยในตางประเทศ การคํ้าประกันนี้มีผลผูกพันตอบริษัทฯนานเทาท่ีภาระหนี้สินที่ยังไมไดชําระ
โดยบริษัทยอยดังกลาว บริษัทฯไมมีการคิดคาธรรมเนียมในการค้ําประกัน นอกจากนี้ ผูถือหุนทุกรายของ
บริษัทยอยไดเขาทํา Shareholder Guarantee Agreement กับบริษัทฯเพื่อคํ้าประกันวงเงินกูและวงเงิน
สินเชื่อของบริษัทยอยตามสัดสวนการถือหุนของผูถือหุน 

 ค) บริษัทฯไดออกหนังสือคํ้าประกันเปนจํานวนเงิน 3.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ (2549: 3.5 ลานดอลลาร
สหรัฐฯ) ใหแกธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย และจํานวนเงิน 120.0 ลานบาท (2549: 
120.0 ลานบาท) ใหแกธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) เพื่อคํ้าประกันวงเงินกูและวงเงินสินเชื่อของ
บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด (“บริษัทยอย”) การคํ้าประกันนี้มีผลผูกพันตอบริษัทฯนานเทาท่ีภาระหนี้สิน
ท่ียังไมไดชําระโดยบริษัทยอยดังกลาว บริษัทฯไมมีการคิดคาธรรมเนียมในการค้ําประกัน 

 ง) บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด (“SCT”) ไดออกหนังสือคํ้าประกันใหแกบริษัทลีสซิ่งแหงหนึ่งเพื่อคํ้า
ประกันหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินของบริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด (“บริษัทยอย”) การค้ําประกันนี้มีผล
ผูกพันตอ SCT นานเทาท่ีภาระหนี้สินที่ยังไมไดชําระโดยบริษัทยอยดังกลาว ยอดคงคางของหนี้สินตาม
สัญญาเชาการเงินของบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีจํานวน 0.8 ลานบาท (2549: 3.2 ลานบาท) 

31. ภาระผูกพัน 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันดังนี้ 

 ก) บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันรายจายฝายทุนเกี่ยวกับการกอสรางโรงงาน คลังน้ํามัน สถานี
บริการน้ํามันเชื้อเพลิงและรานคาภายในสถานี และซื้อเครื่องจักรจํานวนเงิน 41 ลานบาท และ        
5 ลานดอลลารสหรัฐฯ (2549: 58 ลานบาท) 



 

 ข) บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาและบริการระยะยาวเกี่ยวกับการเชาท่ีดิน อาคาร
สํานักงาน คลังน้ํามัน สถานีบริการน้ํามัน และอุปกรณดังนี้ 

จายชําระภายใน ลานบาท 
   1 ป 85.4 
   2 ถึง 5 ป 129.4 
   หลังจาก 5 ป 52.8 

 ค) บริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาท่ีดินซึ่งมีระยะเวลา 25 ป สิ้นสุดป 2575 โดยมีการปรับอัตรา
คาเชาทุกๆ 5 ป คิดเปนจํานวนเงิน 56.9 ลานบาท 

 ง) บริษัทฯและกลุมผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหนึ่ง (VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd.) 
มีภาระผูกพันในการสนับสนุนทางการเงินและจัดหาเงินทุนหมุนเวียนตามสัดสวนการถือหุนของ   
ผูถือหุนเพื่อดําเนินงานโครงการของบริษัทยอยดังกลาวใหแลวเสร็จในกรณีเงินลงทุนของโครงการ
เกินกวา 7 ลานดอลลารสหรัฐฯ ภายใตสัญญาสนับสนุนทางการเงิน ท้ังนี้เปนไปตามเงื่อนไขของ
สัญญาเงินกูระหวางบริษัทยอยและธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 

 จ) ในป 2538 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาซื้อขายวัตถุดิบกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยปริมาณการ
ซื้อขายและราคาเปนไปตามที่ระบุไวในสัญญา สัญญาดังกลาวมีระยะเวลา 15 ปสิ้นสุดป 2555 โดย
สามารถตออายุได และกําหนดใหบริษัทฯตองวางหนังสือคํ้าประกันธนาคารจํานวนหนึ่งเพื่อเปน
หลักประกันการจายชําระคาซื้อสินคา บริษัทฯจะไดรับคืนหลักประกันดังกลาวเมื่อครบกําหนดอายุ
สัญญา 

 ฉ)      ในเดือนพฤศจิกายน 2550 บริษัทยอยไดเขาทําสัญญาซื้อขายไอน้ํากับบริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด 
(“PTTUT”) โดยปริมาณการซื้อขายและราคาเปนไปตามที่ระบุไวในสัญญา สัญญาดังกลาวมี
ระยะเวลา 15 ปนับจากวันที่อุปกรณพรอมใชงานซึ่งจะถูกกําหนดโดย PTTUT แตภายในวันที่         
1 ตุลาคม 2551 โดยสามารถตออายุไดอีก 5 ป 



 

32. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 32.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

  เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ท่ี 48 “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา เงินใหกูยืมระยะสั้นและระยะยาว เงินลงทุน เงินกูยืมระยะสั้นและ
ระยะยาว บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงดังนี้ 

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา เงินใหกูยืม 
ลูกหนี้อื่นและตั๋วเงินรับ ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการ
ควบคุมสินเชื่อท่ีเหมาะสม ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปน
สาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากนี้  การใหสินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการกระจุกตัว
เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยมีฐานของลูกคาท่ีหลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดท่ี
บริษัทฯและบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือ มูลคาตามบัญชีของลูกหนี้การคา เงินใหกูยืม 
ลูกหนี้อื่นและตั๋วเงินรับหักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงอยูในงบดุล 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบัน
การเงิน เงินใหกูยืม เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมท่ีมีดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและ
หนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่ง
ใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทยอยจึงอยูในระดับ
ต่ํา  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีสามารถแยกตามวันที่        
ครบกําหนด หรือวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) 
ไดดังนี้ 



 

 
 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย   อัตรา 

 ภายใน มากกวา 1 มากกวา ปรับขึ้นลงตาม ไมมีอัตรา  ดอกเบี้ย 
 1 ป ถึง 5 ป 5 ป ราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ที่แทจริง 

 (ลานบาท) (รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - - 61 51 112 0.5 - 1.5 
เงินลงทุนชั่วคราว - - - - 46 46 - 
ลูกหนี้การคา -  กิจการที่ไมเกี่ยวของกนั - - - - 512 512 - 
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน - - - - 3 3 - 
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระ        
   ค้ําประกัน - - - 120 - 120 2.25 - 2.5 
เงินใหกูยืมระยะสัน้อื่น 17 - - - - 17 5.0 

 17 - - 181 612 810  

หนี้สินทางการเงิน        
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะ        
   สั้นจากสถาบันการเงิน 110 - - 110 - 220 3.25 - 3.75 
เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกนั - - - - 1,597 1,597 - 
เงินกูยืมระยะสั้นอืน่ 52 - - - - 52 4.0 - 5.0 
เจาหนี้อื่น - - - - 45 45 - 
เงินกูยืมระยะยาว - - - 130 - 130 LIBOR + 1.875, 

MLR - 0.5  
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 1 - - - - 1 3.99 - 7.55 

 163 - - 240 1,642 2,045  

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขาย
สินคา และการกูยืมหรือใหกูยืมเงินเปนเงินตราตางประเทศ บริษัทฯและบริษัทยอยไดตกลงทําสัญญาขาย
เงินตราตางประเทศลวงหนา ซึ่งสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกินหนึ่งปเพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหาร
ความเสี่ยง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินทางการ
เงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศดังนี้ 

 สินทรัพย หนี้สิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย  
สกุลเงิน ทางการเงิน ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

 (ลาน) (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ) 
ดอลลารสหรัฐฯ 10.5 2.9 33.77 



 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมีสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือจํานวนเงิน 
10.2 ลานดอลลารสหรัฐฯ อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของจํานวนที่ขายเทากับ  33.53 - 33.85 บาทตอ                
1 ดอลลารสหรัฐฯ 

32.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของบริษัทและบริษัทยอยฯจัดอยูในประเภท
ระยะสั้น เงินใหกูยืมและเงินกูยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและ       
บริษัทยอยจึงประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีท่ี
แสดงในงบดุล 

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่ท้ังสอง
ฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะที่
ไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลคา
ยุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลคาท่ีเหมาะสม  

33. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 

ก)  เมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2551 PTEC ไดเขาซื้อหุนของบริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด (“SAP”) จากผูถือหุน
เดิมจํานวน 15,300 หุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท) คิดเปนรอยละ 51 ของทุนจดทะเบียนและชําระ
แลวเปนจํานวนเงิน 1.53 ลานบาท ตอมา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2551 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนมีมติให 
SAP เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 3 ลานบาท (หุนสามัญ 30,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท) เปน 5 ลาน
บาท (หุนสามัญ 50,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท) โดยการออกจําหนายหุนสามัญใหมจํานวน 20,000 
หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท ใหแกผูถือหุนในสัดสวนเดิมในราคาหุนละ 125 บาท และในเดือน
กุมภาพันธ 2551 PTEC ไดจายชําระเงินคาหุนจํานวน 1,275,000 บาทแลว ซึ่ง SAP ไดจดทะเบียนการเพิ่ม
ทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2551 

ข) ในเดือนมกราคม 2551 VTN-P ไดรับเงินคาขายสินทรัพยงวดท่ี 2 ในอัตรารอยละ 65 ของมูลคาตาม
สัญญาเปนจํานวน 5.43 ลานดอลลารสหรัฐฯ และบันทึกในบัญชีหนี้สินหมุนเวียนอื่น ตอมา VTN-P ได
จายชําระเงินกูยืมระยะยาวทั้งจํานวนใหแกธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ซึ่งธนาคาร
ไดดําเนินการยกเลิกภาระผูกพันในการค้ําประกันตางๆ ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ
ท่ี 19 แลว 



 

ค) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2551 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหซื้อคืนหุนสามัญของบริษัทฯ
เพื่อการบริหารสภาพคลองสวนเกินในวงเงินไมเกิน 220 ลานบาท และจํานวนหุนไมเกิน 52,987,022 หุน 
ซึ่งคิดเปนรอยละ 10 ของหุนที่จําหนายแลวท้ังหมด โดยมีระยะเวลาซื้อหุนคืนตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 
2551 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทฯจะพิจารณาวิธีการและระยะเวลาในการจําหนาย
หุนทุนซื้อคืนภายหลังจาก 6 เดือนนับแตการซื้อหุนคืนเสร็จสิ้นแตไมเกิน 3 ป  

ง) ในเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ 2551 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด ไดเรียกชําระคาหุนสวนที่เหลือ
รวมจํานวน 76 ลานบาท และบริษัทฯไดจายชําระเงินคาหุนจํานวน 47.5 ลานบาทแลว 

จ)   ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 2/2551 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2551 ไดมีมติเสนอขออนุมัติตอ     
ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ในวันที่ 3 เมษายน 2551 ดังนี้ 

 1)  เสนอขออนุมัติเพื่อจายเงินปนผลงวดสุดทายสําหรับผลประกอบการของป 2550 เปนเงินสดใน
อัตราหุนละ 0.3 บาท 

 2) เสนอขออนุมัติเพื่อดําเนินการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 530,048,171 บาทเปน 529,870,229 บาท 
โดยการตัดหุนสามัญที่ยังไมไดออกจําหนายคงเหลือจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อ
หุนสามัญจํานวน 177,942 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

34. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 นอกจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4.1 ซึ่งมี
ผลกระทบตอกําไรสุทธิและสวนของผูถือหุนตามที่ไดรายงานไปแลว บริษัทฯไดมีการจัดประเภทรายการบัญชี
บางรายการในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภท
รายการบัญชีในปปจจุบัน ซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวนของผูถือหุนนอกเหนือไปจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว 

35. การอนุมัติงบการเงิน 

  งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2551  
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