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บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ขอมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดต้ังขึ้นเปนบริษัทมหาชนจํากัดและมี

ภูมิลําเนาในประเทศไทย  ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจําหนายนํ้ามันเชื้อเพลิงและ

ผลิตภัณฑปโตรเคมี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2551 บริษัทฯไดจดทะเบยีนยาย ที่อยูบริษัทฯ กับกระทรวง

พาณิชยจากอยูที่เลขที่  19 อาคารไทยพาณิชยปารค พลาซาอีสต ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขต

จตุจักร กรุงเทพมหานคร  เปนอยูที่เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร 3 ชั้น 14 ถนนวิภาวดีรังสติ 

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  สาขาซึ่งเปน ที่ต้ังโรงงานต้ังอยู ณ เลขที่ 7/3 ถนนปกรณ

สงเคราะหราษฎร ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีคลังน้ํามัน

กระจายอยูในภูมิภาคตางๆ ของประเทศรวม 4 แหง 

 ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 คือ บริษัท เพทโทร -อินสตรูเมนท 

จํากัด ซึ่งเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย โดยถือหุนในอัตรารอยละ 29.87 ของทุนที่ออกและชําระ

แลวของบริษัทฯ  

1.2 วิกฤตการณทางเศรษฐกิจ 

 วิกฤตการณทางการเงินที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาในชวงปที่ผานมาไดสงผลกระทบตอสภาวะ

เศรษฐกจิโลกอยางรุนแรง โดยจะเห็นไดจากการลดลงอยางมากของราคาหุนทั่วโลก ภาวะการตึงตัวของ

ตลาดสินเชื่อรวมทั้งการกูยืมระหวางธนาคาร การลมละลายของสถาบันการเงินขนาดใหญ และความ

เชื่อมั่นของผูบริโภคที่ลดลง วิกฤตการณดังกลาวไดสงผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอแผนการดําเนิน

ธุรกิจและการเงินรวมถึงมูลคาของสินทรัพยของผูประกอบการในประเทศไทยเปนจํานวนมาก ถึงแมวา

รัฐบาลของประเทศตาง  ๆ ไดใชความพยายามในการที่จะแกไขปญหาเหลานี้ แตยังคงมีความไมแนนอน

วาสภาวะเศรษฐกิจของโลกจะกลับคืนสูสภาวะปกติเมื่อใด งบการเงินนี้จัดทําบนพื้นฐานขอเท็จจริงของ

สภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในปจจุบัน และประมาณการและขอสมมติฐานตาง  ๆที่บริษัทฯพิจารณาแลววา

เหมาะสมในสถานการณปจจุบัน อยางไรก็ตาม งบการเงินนี้อาจไดรับผลกระทบในทางลบจากเหตุการณ

ตาง  ๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
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2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ .ศ. 2547 และ

การแสดงรายการในงบการเงินไดทําขึ้นเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ

การคาลงวันที่ 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงิ นฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว 

 งบการเงินน้ีไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบายการ

บัญชี 

2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 ก) งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําขึ้ นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร  จํากัด 

(มหาชน ) (ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “บริษัทฯ ”) และบริษัทยอย (ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “บริษัทยอย ”) 

ดังตอไปน้ี 

     รอยละของ 

    รอยละของ รายไดที่รวมอยูใน 

    สินทรัพยที่รวมอยู รายไดรวมสําหรับป 

  จัดต้ังขึ้น อัตรารอยละ ในสินทรัพยรวม สิ้นสุดวันที่ 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

   2551 2550 2551 2550 2551 2550 

   รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 

บริษัท เพียวพลังงานไทย จําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง        

   จํากัด และบริษัทยอย    และอุปกรณเคร่ืองมือ        

    สถานีบริการน้ํามัน และ        

    ใหบริการซอมบํารุง ไทย 100 100 8.6 8.9 17.3 13.5 

บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง        

   จํากัด และบริษัทยอย  ไทย 100 100 6.5 7.7 32.3 39.6 

บริษัท เพียวไบโอดีเซล ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ        

   จํากัด     ปโตรเลียมและปโตรเคมี ไทย 100 100 17.4 3.4 - - 

VTN-P Petrochemical ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ        

   Joint Venture Co., Ltd.    ปโตรเคมี เวียตนาม - 60 - 5.4 0.4 - 

บริษัท เพียวสัมมากร ใหเชาและบริการ        

   ดีเวลลอปเมนท จํากัด    อสังหาริมทรัพย ไทย 51 51 3.0 2.3 0.1 0.1 
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ข) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมต้ังแตวันที่ไดมา (วันที่

บริษัทฯมีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย) จนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยน้ัน   

 ค) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใชนโยบายการบัญชีที่

สําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ 

 ง) งบการเงินของบริษัทยอยซึ่งจัดต้ังในตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา

แลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุลสําหรับรายการที่เปนสินทรัพยและหน้ีสินและใชอัตราแลกเปลี่ยน

ถัวเฉลี่ยรายเดือนสําหรับรายการที่เปนรายไดและคาใชจาย ผลตางซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงคา

ดังกลาวไดแสดงไวเปนรายการ “ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน” ในสวนของผูถือหุน 

 จ) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย ราย การคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถูกตัดออก

จากงบการเงินรวมนี้แลว 

 ฉ) สวนของผูถือหุนสวนนอย คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวน

ที่ไมไดเปนของบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบกําไรขาดทุนรวมและสวน

ของผูถือหุนในงบดุลรวม 

 ช) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 8/2550  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 ไดมีมติอนุมัติ

ใหบริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด  (PTEC) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนอยูในอัตรา      

รอยละ 100 เขาซื้อหุนของบริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด  ซึ่งประกอบกิจการขายอุปก รณ

เคร่ืองมือสถานีบริการนํ้ามันและใหบริการซอมบํารุงในสัดสวนรอยละ 51 โดยซื้อจากผูถือหุน

เดิม PTEC ไดเขาซื้อหุนดังกลาวในวันที่ 1 มกราคม 2551 จํานวน 15,300 หุน (มูลคาที่ตราไว

หุนละ 100 บาท) เปนจํานวนเงนิ 1.53 ลานบาท 

 ซ) ในเดือนกรกฎาคม 2551 VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. ไดจายเงนิคนืทนุแก     

ผูถือหุนทุกรายและอยูในระหวางการดําเนินการจดทะเบียนชําระบัญชี ดังน้ัน งบการเงินรวมน้ี

ไดรวมเฉพาะงบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของบริษัทดังกลาวสําหรับงวดหกเดือน

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 

2.3 บริษัทฯไดจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณ ะ ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอย

ตามวิธีราคาทุน 
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3. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 

3.1 มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

 สภาวิชาชีพบั ญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 9/2550 ฉบับที่  38 /2550 และ ฉบับที่ 

62/2550 ใหใชมาตรฐานการบัญชีใหมดังตอไปนี้ 

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) งบกระแสเงนิสด 

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) สญัญาเชา 

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) การรวมธรุกจิ 

ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) สญัญากอสราง 

ฉบับที่ 51 สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชีขางตนถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่     

1 มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวา มาตรฐานการบัญชีฉบับ

ดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปปจจุบัน  

3.2 มาตรฐานการบัญชีท่ียังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

สภาวิชาชีพบัญชี ไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 86/2551 ใหใชมาตรฐานการบัญชีใหม

ดังตอไปน้ี 

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) การดอยคาของสินทรัพย 

ฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไว เพื่อขายและการดําเนินงานที่

ยกเลิก 

มาตรฐานการบัญชีขางตนถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่         

1 มกราคม 2552 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับ

ดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญ ตองบการเงินสําหรับปที่เร่ิมใชมาตรฐานการบัญชี

ฉบับดังกลาว 
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4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีท่ีดิน อาคารโรงงาน เคร่ืองจักร และ

อุปกรณโรงงาน 

ในป 2551 บริษัทฯและบริษัทยอย ไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี ที่ดิน 

อาคารโรงงาน เคร่ืองจักร และอุปกรณโรงงานจากวิธีราคาทุนเปนราคาที่ตีใหม ทั้งน้ี เพื่อใหสินทรัพย

ดังกลาวสะทอนมูลคายุติธรรมและใหเปนไปในทิศทางเดีย วกันกับบริษัทในกลุมอุตสาหกรรม

ปโตรเลียมในประเทศไทย  ผลของการประเมินราคาโดยผูประเมินราคาอิสระแสดงมูลคา สินทรัพย

ดังกลาวเพิ่มขึ้นจากราคา ตามบัญชี จํานวนประมาณ 260.8 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ : 260.8         

ลานบาท) บริษัทฯและบริษัทยอย บันทึกสวนที่เพิ่มขึ้นของมูลคาสินทรัพยดังกลาวไวในสวนเกินทุน

จากการตีราคาสินทรัพยในสวนของผูถือหุน การเปลี่ยนแปลงน้ีทําใหบริษัทฯและบริษัทยอยมีขาดทุน

สุทธิในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เพิ่มขึ้นเปนจํานวน 1.8 ลานบาท หรือ 

0.004 บาทตอหุน (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1.8 ลานบาท หรือ 0.004 บาทตอหุน) 

5. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  

5.1 การรับรูรายได 

 ขายสินคา 

 รายไดจ ากการขายสินคารับรูเมื่อบริษัทฯ และบริษัทยอย ไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปน

สาระสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว  รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาใน

ใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว 

 รายไดจากการใหบริการขนสง 

 รายไดจากการใหบริการถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยจะรับรูเปนรายไดเมื่อไดใหบริการแลว 

 รายไดคาบริการกอสราง 

 รายไดคาบริการกอสรางรับรูเมื่อไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน  ขั้น

ความสําเร็จของงานกอสรางคํานวณโดยการเปรียบเทียบตนทุนงานกอสรางที่เกิดขึ้นจนถึงวันสิ้นงวด

กับตนทุนงานกอสรางทั้งหมดที่คาดวาจะใชในการกอสรางตามสัญญาโดยจะต้ังสํารองเผื่อผลขาดทุน

สําหรับโครงการกอสรางทั้งจํานวนเมื่อทราบแนชัดวาโครงการกอสรางนั้นจะประสบผลขาดทุน 
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รายไดคาเชาและบริการ 

 รายไดคาเชาและบริการถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางตามอัตราที่ระบุในสัญญาเชาและบริการ 

 รายไดคาบริหารจัดการ 

 รายไดคาบริหารจัดการรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคางตามเงื่อนไขและขอตกลงที่ระบุในสัญญาที่

เกี่ยวของ  

 ดอกเบี้ยรับ 

 ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง 

 เงินปนผลรับ 

 เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

5.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี

สภาพคลองสูง ซึ่งถึงกําหนดจ ายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับ จากวันที่ไดมา และไมมี

ขอจํากัดในการเบิกใช 

5.3 ลูกหน้ีการคา 

 ลูกหน้ีการคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกคาเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกห น้ีไมได ซึ่งโดยทั่วไป

พิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้  

5.4 สินคาคงเหลือ 

 สินคาคงเหลือแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก ) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแต

ราคาใดจะตํ่ากวา ตนทุนของ งานระหวางทําและ สินคาสําเร็จรูปที่ผลิตขึ้ นเองไดรวม ตนทนุของ คา

วัตถุดิบ คาแรงทางตรงและคาโสหุยการผลิต 
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5.5 เงินลงทุน 

 ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม บริษัทฯบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคา

ของหลักทรัพยเปนรายการกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน  

 ข) เงินลงทุน ในตราสารหนี้ท่ีจะครบกําห นดชาํระในหน่ึง ป และทีจ่ะถอืจนครบกาํหนดแสดง

มูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย บริษัทฯตัดบัญชีสวนเกิน /สวนตํ่ากวามูลคาตราสารหน้ีตาม

อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซึ่งจํานวนที่ตัดจําหนายน้ีจะแสดงเปนรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ  

 ค) เงินลงทุนในบริษัทยอยที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน  

 มูลคายุติธรรมของตราสารหนี้ถือพื้นฐานจากการคํานวณอัตราผลตอบแทนหรือราคาจากสมาคมตลาด

ตราสารหน้ีไทยแลวแตกรณี มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิ  

  บริษัทฯและบริษัทยอยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน  

5.6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา 

 ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาที่ตีใหม  อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุน /ราคาที่ตีใหมหักคา

เสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)  

 บริษัทฯและบริษัทยอย บันทึกมูลคาเร่ิมแ รกของที่ดิน อาคารโรงงาน  เคร่ืองจักรและอุปกรณโรงงาน

ในราคาทุน ณ วันที่ไดสินทรัพยมา หลังจากน้ันบริษัทฯ และบริษัทยอย จัดใหมีการประเมินราคา       

โดยผูประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพยดังกลาวในราคาที่ตีใหม ทั้งน้ี บริษัทฯและบริษัทยอย จัด

ใหมีการประเมินราคาสินทรัพยดังกลาวเปนคร้ังคราวเพื่อมิใหราคาตามบัญชี ณ วันที่ในงบดุลแตกตาง

จากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 

 บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกสวนตางซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพยดังตอไปน้ี  

 - บริษัทฯ และบริษัทยอย บันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นจากก ารตีราคาใหมใน

บัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” ในสวนของผูถือหุนในงบดุล อยางไรก็ตาม หาก

สินทรัพยน้ันเคยมีการตีราคาลดลงและบริษัทฯ และบริษัทยอย ไดรับรูราคาที่ลดลงเปน

คาใชจายในงบกําไรขาดทุนแลว สวนที่เพิ่มจากการตีราคาใหมน้ีจะถูกรับรูเปนรายได ไมเกิน

จํานวนที่เคยลดลง ซึ่งรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนปกอนแลว 
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 - บริษัทฯ และบริษัทยอย รับรูราคาตามบัญชีของสินทรัพยที่ลดลงจากการตีราคาใหมเปน

คาใชจายในงบกําไรขาดทุน อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยน้ันเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมี

ยอดคงคางของบัญ ชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ” อยูในสวนของผูถือหุน สวนที่

ลดลงจากการตีราคาใหมจะถูกนําไปหักออกจาก “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ” ไม

เกินจํานวนซึ่งเคยตีราคาเพิ่มขึ้นของสินทรัพยชนิดเดียวกัน และสวนที่เกินจะรับรูเปน

คาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

 คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนหรือราคาที่ตีใหมโดยวิธีเสนตรงตามอายุการ

ใชงานโดยประมาณดังนี ้

สวนปรับปรุงอาคาร - 5 - 30 ป 

อาคาร - 20 - 40 ป 

เคร่ืองจักรและอุปกรณโรงงาน - 5 - 20 ป 

เคร่ืองตกแตง ติดต้ังและเคร่ืองใชสํานักงาน - 3 - 5 ป 

ยานพาหนะ - 5 ป 

 คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

 ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและงานระหวางกอสราง 

5.7 ตนทุนการกูยืม 

 ตนทุนการกูยืมของเงินกูที่ใชในการจัดหาหรือกอสรางสินทรัพยที่ตองใชระยะเวลานานในการแปลง

สภาพใหพรอมใชหรือขาย ไดถูกนําไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพยน้ันจะอยูใน

สภาพพรอมที่จะใชไดตามที่มุงประสงค  สวนตนทุนการกูยืมอ่ืนถือเปนคาใชจายในงวดที่เกิดรายการ 

ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบี้ยและตนทุนอ่ืนที่เกิดขึ้นจากการกูยืมน้ัน  

5.8 สินทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจําหนาย 

 ณ วันที่ไดมา บริษัทฯวัดมูลคาเร่ิมแรกสินทรัพยไมมีตัวตนดวยราคาทุน และภายหลังการรับรูรายการ

คร้ังแรก สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคา

สะสม (ถามี) ของสินทรัพยน้ัน 
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 บริษัทฯตัดจําหนายสิ นทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการให

ประโยชน เชิงเศรษฐกิจ ของสินทรัพยน้ัน และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมี        

ขอบงชี้วาสินทรัพยน้ันเกิดการดอยคา บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการ         

ตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจาย

ในงบกําไรขาดทุน 

 ซอฟทแวรมีอายุการใหประโยชน 5 และ 10 ป 

5.9    รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษั ทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุม บริษัทฯ 

หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกัน

กับบริษัทฯ 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยางเปน

สาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผน

และควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 

5.10 สญัญาเชาระยะยาว 

 สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญได

โอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สั ญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคา

ยุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแต

มูลคาใดจะตํ่ากวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว 

สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชา

การเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา หรืออายุของสัญญาเชา แลวแต

ระยะเวลาใดจะต่ํากวา 

5.11 หุนทุนซื้อคืน 

 หุนทุนซื้อคืนแสดงมูลคาในงบดุลดวยราคาทุนเปนรายการหักจากส วนของผูถือหุนทั้งหมด  หากราคา

ขายของหุนทุนซื้อคืนสูงกวาราคาซื้อหุนทุนซื้อคืน บริษัทฯจะรับรูผลตางเขาบัญชีสวนเกินมูลคาหุน

ทุนซื้อคืน  และหากราคาขายของหุนทุนซื้อคืนตํ่ากวาราคาซื้อหุนทุนซื้อคืน บริษัทฯจะนําผลตางหัก

จากสวนเกินมูลคาหุนทุนซื้อคืนใหหมด ไปกอน แลวจึงนําผลตางที่เหลืออยูไปหักจากบัญชี            

กําไรสะสม 
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5.12 เงินตราตางประเทศ 

 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน  ณ วันที่เกิดรายการ  

สินทรัพยและหน้ีสินที่เปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเ ปนเงินบาทโดยใช

อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันทีใ่นงบดุล  

 กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการ

ดําเนินงาน 

5.13 การดอยคาของสินทรัพย 

 ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯจะทําการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณหรือสินทรัพยที่

ไมมีตัวตนของบริษัทฯหากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯรับรูขาดทุนจากการดอย

คาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยน้ัน ทั้งน้ี

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการ ขายของสินทรัพยหรือมูลคาจาก

การใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย บริษัทฯประมาณ

การกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและคํานวณคิดลดเปนมูลคา

ปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีที่สะทอนถึงการประเมินความเสี่ ยงในสภาพตลาดปจจุบันของ   

เงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่กําลังพิจารณาอยู ในการ

ประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย บริษัทฯใชแบบจําลองการประเมินมูลคาที่ดีที่สุดซึ่ง

เหมาะสมกับสินทรัพย ซึ่งสะทอนถึงจํานวนเงินที่กิจการสามาร ถจะไดมาจากการจําหนายสินทรัพย

หักดวยตนทุนในการจําหนาย โดยการจําหนายน้ันผูซื้อกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการ

แลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน 

 บริษัทฯจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาด ทุน ยกเวนในกรณีที่ ที่ดิน อาคารและ

อุปกรณซึ่งใชวิธีการตีราคาใหมและไดบันทึกสวนเกินทุนจากการตีราคาใหมไวในสวนของผูถือหุน 

ขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูในสวนของผูถือหุนไมเกินไปกวาสวนเกินทุนจากการตีราคาที่เคย

บนัทกึไว 

5.14 ผลประโยชนพนักงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอย รับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ 
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5.15 ประมาณการหน้ีสิน 

 บริษัทฯ และบริษัทยอย จะบันทึกประมาณการหน้ีสินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจาก

เหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้ นแลว และมคีวามเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษทัฯ และบริษัทยอย จะ

เสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันน้ัน และบริษัทฯ และบริษัทยอย สามารถ

ประมาณมูลคาภาระผูกพันน้ันไดอยางนาเชื่อถือ  

5.16 ภาษเีงินได 

 บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดโดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร 

5.17 ตราสารอนุพันธ 

 สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา  

 ลูกหนี้และเจาหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจะถูกแปลงคาตามอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันสิ้นงวดบัญชี กําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการแปลงคาเงินตรา ตางประเทศดังกลาวจะถูก

บันทึกในงบกําไรขาดทุน สวนเกินหรือสวนลดที่เกิดขึ้นจากการทําสัญญาจะถูกตัดจําหนายดวยวิธี

เสนตรงตามอายุของสัญญา 

 สัญญาซื้อขายนํ้ามันดิบและผลิตภัณฑนํ้ามันลวงหนา 

 สัญญาซื้อขายนํ้ามันดิบและผลิตภัณฑนํ้ามันลวงหนา ทําขึ้นเพื่อปองกันความเสี่ ยงจากการผันผวน

ของราคาน้ํามัน บริษัทฯบันทึกกําไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรมของสัญญา

ซื้อขายนํ้ามันดิบและผลิตภัณฑนํ้ามันลวงหนาในงบกําไรขาดทุน 

6. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ ายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและ

การประมาณการในเร่ืองที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวน้ี

สงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว  การใชดุลยพินิจและการ

ประมาณการที่สําคัญมีดังนี ้

 สญัญาเชา  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝาย

บริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทฯได

โอนหรือรับโอนความเสีย่งและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม 
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 คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี 

 ในการประมาณคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณ

การผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดี ต 

อายุของหน้ีที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะน้ัน เปนตน 

 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินที่ไมมีการซื้อขายในตลาดและไมสามารถหา

ราคาไดในตลาดซื้อขายคลอง ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือ

ทางการเงินดังกลาว โดยใชเทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลคา ซึ่งตัวแปรที่ใชในแบบจําลอง

ไดมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูในตลาด โดยคํานึงถึงสภาพคลอง ขอมูลความสัมพันธ และ

การเปลี่ยนแปลงของมูลคาของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา 

 ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใช

งานและมูลคาซากเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใชงานและมูลคา

ซากใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเชนน้ันเกิดขึ้น 

 บริษัทฯแสดงมูลคาของที่ดิน อาคารโรงงาน เคร่ืองจักรและอุปกรณโรงงาน ดวยราคาที่ตีใหม ซึ่งราคา

ที่ตีใหมน้ีไดจาก การประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ โดยใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสําหรับ

สินทรัพยประเภทที่ดินและวิธีมูลคาตนทุนทดแทนสุทธิสําหรับสินทรัพยประเภทอาคารโรงง าน 

เคร่ืองจักรและอุปกรณโรงงาน ซึ่งการประเมินมูลคาดังกลาวตองอาศัยขอสมมติฐานและการประมาณ

การบางประการ 

  นอกจากน้ี  ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลา

และบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนตํ่า กวามูลคาตามบัญชีของ

สินทรัพยน้ัน ในการน้ีฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและ

คาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเน่ืองกับสินทรัพยน้ัน 

 สินทรัพยไมมีตัวตน 

 ในการบันทึกและวัดมูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ไดมา ตลอดจนการทด สอบการดอยคาใน

ภายหลัง ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพย 

หรือ หนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหา

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดน้ันๆ 
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7. เงินลงทุนชัว่คราว 

                                                                                                                                   (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2551 2550 

 ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม 

หนวยลงทุนในกองทุนรวม - - 45,538,176 45,570,516 

บวก: คาเผื่อการปรับมูลคา - - 32,340 - 

สุทธิ - - 45,570,516 45,570,516 

8. ลูกหน้ีการคา 

 ยอดคงเหลอืของ ลูกหน้ีการคา ณ วันที่  31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 แยกตามอายุหนี้ที่คงคางนับจาก

วันที่ถึงกําหนดชําระไดดังน้ี  

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 

 ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน    

ไมเกิน 3 เดอืน 116,455,975 490,740,032 46,667,731 377,873,821 

3 - 6 เดอืน 854,703 14,474,286 - - 

6 - 12 เดอืน 3,726,533 4,239,175      2,341,805 - 

มากกวา 12 เดอืน 15,409,097 12,780,280 1,349,301 1,081,751 

รวม 136,446,308 522,233,773 50,358,837 378,955,572 

หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (12,424,780) (9,684,768) (617,250) (617,250) 

ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน, สุทธิ 124,021,528 512,549,005 49,741,587 378,338,322 

 ลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน    

ไมเกิน 3 เดอืน 453,586 12,897 309,619,424 497,124,198 

3 - 6 เดอืน - 93,016 - - 

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 453,586 105,913 309,619,424 497,124,198 

9. เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระค้ําประกัน 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากประจําซึ่งบริษัทฯไดนําไปค้ําประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 
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10. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 ลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัทฯกับกิจการที่เกี่ยวของกันสรุปไดดังน้ี 

รายชื่อ ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด (PTEC) บริษัทยอย 

บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด  บริษัทยอยของ PTEC 

บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด  บริษัทยอย 

VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd.  บริษัทยอย 

บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด (SCT) บริษัทยอย 

บริษัท อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม จํากัด บริษัทยอยของ SCT 

บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด บริษัทยอยของ SCT 

บริษัท เมโทร ปโตรเลียม จํากัด บริษัทยอยของ SCT 

บริษัท จตุจักร ออยล จํากัด บริษัทยอยของ SCT 

บริษัท เบญจปโตรเลียม จํากัด บริษัทยอยของ SCT 

บริษัท บูรพารุงโรจน ปโตรเลียม จํากัด บริษัทยอยของ SCT 

บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด บริษัทยอยของ SCT 

บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (PSDC) บริษัทยอย 

บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท จํากัด ถือหุนในบริษัทฯรอยละ 29.87 

บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) ถือหุนใน PSDC รอยละ 49 และมี

กรรมการรวมกนั 

บริษัท แจสซี่ครีเอชั่น จํากัด มกีรรมการรวมกนั 

บริษัท บลูแพลนเน็ท ทราเวล จํากัด มกีรรมการรวมกนั 

บริษัท แบค บราเดอร จํากัด มกีรรมการรวมกนั 

บริษัท โกลบอลไลเซชั่น อีโคโนมิค แอนด โปรโมชั่น  

     เนทเวอรค จํากัด 

มกีรรมการรวมกนั 

บริษัท อัลท เอ็นเนอยี่ จํากัด มกีรรมการรวมกนั 

บริษัท วิลเลจฟารม มารเก็ตต้ิง จํากัด มกีรรมการรวมกนั 

บริษัท วิลเลจฟารม แอนด เฟรนด จํากัด มกีรรมการรวมกนั 

 ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  

รายการธรุกจิดั งกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและ

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลาน้ัน ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังน้ี  



 15   

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2551 2550 2551 2550  

 รายการธุรกิจกับบริษัทยอย     

   (ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      

 ขายสินคา - - 8,806,592,407 8,693,053,418 หมายเหตุ 1 

 รายไดคาบริหารจัดการ - - 70,740,739 41,009,685 หมายเหตุ 2 

 ดอกเบี้ยรับ - - 1,395,698 1,025,937 อัตรารอยละ 4.85 - 5.75 

ตอปและ LIBOR 1 

เดือนบวกรอยละ 2  

ตอป 

 รายไดอ่ืน - การใหบริการอ่ืน - - 7,790,901 6,721,373 ราคาตามสัญญา 

 ซื้อสินคา - - 817,281,129 1,318,577,384 ราคาทุน 

 คาขนสงจาย - - 206,445,016 176,911,406 ราคาตามสัญญา 

 คาใชจายอ่ืน  - - 5,519,449 831,978 ตามตนทุนที่เกิดขึ้นจริง 

 ขายที่ดิน - - - 26,000,000 ราคาตามสัญญาซึ่ง

ใกลเคียงกับราคาทุน 

 ขายอุปกรณ - - 2,054,506 - ใกลเคียงราคาทุน 

 ซื้ออุปกรณ - - 822,182 - ใกลเคียงราคาทุน 

รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน      

 รายไดคาเชาและบริการ 958,024 - - - ราคาตามสัญญา 

 รายไดคาบริหารจัดการ - 4,090,601 - 4,090,601 หมายเหตุ 2 

 ซื้อสินทรัพยถาวร 10,614,000 6,474,854 10,614,000 - ราคาตามสัญญา 

  คาใชจายอ่ืน 1,754,770 2,911,474 1,187,496 1,471,068 ตามตนทุนที่เกิดขึ้นจริง 

 คาเชาที่ดิน  1,823,850 1,122,125 - - ราคาตามสัญญา 

 คาเชาอุปกรณ - 6,800,787 - - ราคาตามสัญญา 

 รายจายคาโฆษณาและสงเสริมการขาย 708,540 688,700 701,540 688,700 ราคาตามสัญญา 

 ดอกเบี้ยรับ - 64,726 - 64,726 อัตรารอยละ 7.5 ตอป 

  ดอกเบี้ยจาย 835,027 - - - อัตรารอยละ 7.5 - 9.0   

ตอป 

หมายเหตุ 1 - ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีสวนลดตามปริมาณคําส่ังซ้ือสําหรับธุรกิจคาสงนํ้ามัน 

 - ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีสวนลดคาการตลาดในอัตราคงท่ีสําหรับธุรกิจคาปลีกนํ้ามัน 

 - ราคาขายอิงตามราคาตลาดสําหรับธุรกิจขนสงนํ้ามัน 

หมายเหตุ 2 - คาํนวณตามเกณฑปริมาณสินคาท่ีจําหนายไดสําหรับธุรกิจคาสงนํ้ามัน 

 - ตามตนทุนท่ีเกิดขึ้นจริงสําหรับธุรกิจคาปลีกนํ้ามัน ธุรกิจขนสงนํ้ามัน ธุรกิจใหเชาและบริการอสังหาริมทรัพย และธุรกิจขายอุปกรณ 

     เคร่ืองมือสถานีบริการนํ้ามันและใหบริการซอมบํารุง 
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    ในเดื อนธนัวาคม 2549 บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญากับ บริษัทโกลบอลไลเซชั่น อีโคโนมิค แอนด 

โปรโมชั่น เนทเวอรค จํากัด (GEPN) เพื่อใหบริษัทยอยแหงหน่ึงของ  GEPN ดําเนินการในการจัดหา

ที่ดินในประเทศจีนเพื่อสรางคลังปโตรเลียมตามราคาทุนที่ตกลงรวมกันในสัญญา ซึ่งไดรับอนุมัติก าร

ทํารายการที่เกี่ยวโยงกันจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯคร้ังที่ 1/2550 เมื่อวันที่  22 กุมภาพันธ 

2550 บริษัทฯไดจายเงินรวมจํานวน 30 ลานบาทใหแก GEPN ลวงหนาภายใตเ งื่อนไขที่กําหนดใน

สัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ยอดคงคางดังกลาวแสดงภายใตหัวขอ     “เงนิทดรองแก

กิจการที่เกี่ยวของ” ในงบดุล 

 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่  31 ธนัวาคม  2551 และ  2550 มี

รายละเอียดดังน้ี 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 

ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน     

บริษัทยอย     

 บรษิทั เพียวพลังงานไทย จาํกัด - - 199,431,636 303,552,897 

 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด - - 3,525,640 8,513,480 

 บริษัท อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม จํากัด - - 30,366,489 59,373,831 

 บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด - - 40,335,489 36,282,860 

 บริษัท เมโทร ปโตรเลียม จํากัด - - 22,707,440 71,745,670 

 บริษัท จตุจักร ออยล จํากัด - -       7,765,060 - 

 บริษัท เบญจปโตรเลียม จํากัด - - 1,747,910 15,832,000 

 บริษัท บูรพารุงโรจน ปโตรเลียม จํากัด - - 1,587,300 - 

 บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด - - 2,152,460 1,823,460 

รวมลูกหนี้การคา - บริษัทยอย - - 309,619,424 497,124,198 

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน     

 บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 45,845 93,016 - - 

 บริษัท วิลเลจฟารม แอนด เฟรนด จํากัด  407,741 12,897 - - 

รวมลูกหนี้การคา - บริษัทที่เก่ียวของกัน 453,586 105,913 - - 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 453,586 105,913 309,619,424 497,124,198 
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 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 

ลูกหนี้กิจการท่ีเกี่ยวของกัน     

บริษัทยอย     

 บริษทั เพียวพลังงานไทย จาํกัด - - 6,618,529 1,010,717 

 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด - -      3,057,453 - 

 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด - - 744,494 191,476 

 บริษัท อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม จาํกัด - - 511,227 640,361 

 บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด - - 987,896 374,848 

 บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด - - 2,117,716 1,263,466 

 บริษัท เมโทร ปโตรเลียม จํากัด - - 351,736 507,287 

 บริษัท บูรพารุงโรจน ปโตรเลียม จํากัด - - 319,235 13,696 

 บริษัท เบญจปโตรเลียม จํากัด - - 111,601 157,772 

 บริษัท จตุจักร ออยล จาํกัด - - 327,741 8,774 

 VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. - - - 1,619,567 

   บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด - - 985,972 642,193 

   บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด - - 1,194,729 - 

รวมลูกหนี้บริษัทยอย - - 17,328,329 6,430,157 

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน     

 บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด - 2,563,980 - 2,563,980 

 บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 15,000 94,119 - - 

รวมลูกหนี้บริษัทที่เก่ียวของกัน 15,000 2,658,099 - 2,563,980 

รวมลูกหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน 15,000 2,658,099 17,328,329 8,994,137 

เงินทดรองแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน     

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน     

 บริษัท โกลบอลไลเซช่ัน อีโคโนมิค     

    แอนด โปรโมช่ัน เนทเวอรค จํากัด 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 

รวมเงินทดรองแกกิจการที่เก่ียวของกัน 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน     

บรษิทัยอย     

    บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด - - 78,000,000 - 

    บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด - - 7,981,500 - 

รวมเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เก่ียวของกัน - - 85,981,500 - 
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 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 

เจาหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน     

บรษิทัยอย     

 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด - - 853,650 - 

 บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด - - 3,368,340 92,400 

 บริษัท อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม จํากัด - - 7,401,714 9,285,400 

รวมเจาหนี้การคา - บริษัทยอย - - 11,623,704 9,377,800 

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน     

 บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 641,725 - - - 

รวมเจาหนี้การคาบริษัทที่เก่ียวของกัน 641,725 - - - 

รวมเจาหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน 641,725 - 11,623,704 9,377,800 

เจาหนี้กิจการท่ีเกี่ยวของกัน     

บรษิทัยอย     

 บรษิทั เพียวพลังงานไทย จาํกัด - - 1,197,634 76,248 

 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด - - 4,104,080 674,090 

 บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด - - 9,840,684 26,015,247 

 บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด - - - 274 

 บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด - - 379,234 - 

รวมเจาหนี้บริษัทยอย                     - - 15,521,632 26,765,859 

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน     

 บริษัท แจสซ่ีครีเอช่ัน จาํกัด 19,474 - 19,474 - 

 บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท จํากัด 10,207,532 - 10,207,532 - 

 บริษัท บลูแพลนเน็ท ทราเวล จํากัด - 89,400 - 79,200 

 บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 40,037 40,499 - - 

รวมเจาหนี้บริษัทที่เก่ียวของกัน 10,267,043 129,899 10,227,006 79,200 

รวมเจาหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน 10,267,043 129,899 25,748,638 26,845,059 
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(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 

เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน     

   ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป     

ผูบริหารของบริษัทฯ           500,000 - - - 

ผูถือหุนของบริษัทยอย        1,000,000 - - - 

กรรมการของบริษัทยอย        1,500,000 - - - 

บุคคลที่เก่ียวของกันกับกรรมการของบริษัทฯ 6,000,000 - - - 

รวมเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวของกัน     

   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 9,000,000 - - - 

เงินมัดจําคาเชา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน     

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน     

 บริษัท วิลเลจฟารม แอนด เฟรนด จํากัด  218,088 218,088 - - 

รวมเงินมัดจําคาเชา - กิจการที่เก่ียวของกัน 218,088 218,088 - - 

 ในระหวางป 2551 เงินกูยืมจาก/เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกันมีการเคลื่อนไหวดังน้ี 

    (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ ในระหวางป ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม ซื้อบริษัทยอย   31 ธันวาคม 

 2551 ระหวางป เพ่ิมขึ้น ลดลง 2551 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน      

บุคคลที่เกี่ยวของกันกับกรรมการของบริษัทฯ - 2,000,000 - (2,000,000) - 

รวม - 2,000,000 - (2,000,000) - 

เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวของกัน      

   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป      

ผูบริหารของบริษัทฯ - 500,000 - - 500,000 

ผูถือหุนของบริษัทยอย - 1,000,000 - - 1,000,000 

กรรมการของบริษัทยอย - 1,500,000 - - 1,500,000 

บุคคลที่เกี่ยวของกันกับกรรมการของบริษัทฯ - 6,000,000 - - 6,000,000 

รวม - 9,000,000 - - 9,000,000 
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  (หนวย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ ในระหวางป ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม   31 ธันวาคม 

 2551 เพ่ิมขึ้น ลดลง 2551 

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน    

 บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด - 1,500,000 (1,500,000) - 

 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด - 103,000,000 (25,000,000) 78,000,000 

 บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด - 7,981,500 - 7,981,500 

รวม - 112,481,500 (26,500,000) 85,981,500 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันเปนต๋ัวสัญญาใชเงินที่ไมมีหลักประกันอายุ 12 เดือน รวม

จํานวน 2 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ  9.0 ตอป ในระหวางป  บริษัทยอยไดจายชําระเงินกูยืม

ระยะสั้นดังกลาวทั้งจํานวนแลว 

เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกันเปนต๋ัวสัญญาใชเงินที่ไมมีหลักประกันอายุ 24 เดือน รวม

จํานวน 9 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.5 - 9.0 ตอป 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด เปนต๋ัวสัญญาใชเงินที่ไมมีหลักประกันอายุ 3 - 6 

เดือน รวมจํานวน 78 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.85 - 5.60 ตอป 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด  เปนต๋ัวสัญญาใชเงินที่ไมมี

หลักประกันอายุ 12 เดือน จํานวน 7.98 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.75 ตอป 

 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 ในป 2551 บริษัทฯและบริษัทยอ ยไดจายเงินเดือน  โบนัส  คาเบี้ยประชุมและ สวัสดิการอ่ืน ใหแก 

กรรมการและผูบริหารเปนจํานวนเงนิ 55 ลานบาท (2550: 66 ลานบาท) 

 ภาระค้ําประกันกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 บริษัทฯมีภาระจากการค้ําประกันใหกับกิจการที่เกี่ยวของกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ             

งบการเงินขอ 35.4 
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11.     สินคาคงเหลือ 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

   คาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคา   

  คงเหลือ - ลดราคาทุนลงให  

 ราคาทุน เทากับมูลคาสุทธิที่จะไดรับ สินคาคงเหลือ-สุทธ ิ

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 

สินคาสําเร็จรูป   495,048,136 1,213,334,969 (16,153,150) - 478,894,986 1,213,334,969 

วัตถุดิบ 300,914,801 392,057,435 - - 300,914,801 392,057,435 

วัสดุสิ้นเปลือง 4,310,787 4,865,942 - - 4,310,787 4,865,942 

รวม 800,273,724 1,610,258,346 (16,153,150) - 784,120,574 1,610,258,346 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   คาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคา   

  คงเหลือ - ลดราคาทุนลงให  

 ราคาทุน เทากับมูลคาสุทธิที่จะไดรับ สินคาคงเหลือ-สุทธ ิ

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 

สินคาสําเร็จรูป  429,083,431 1,082,525,449 (15,226,833) - 413,856,598 1,082,525,449 

วัตถุดิบ 284,331,540 389,049,975 - - 284,331,540 389,049,975 

วัสดุสิ้นเปลือง 4,310,787 4,436,361 - - 4,310,787 4,436,361 

รวม 717,725,758 1,476,011,785 (15,226,833) - 702,498,925 1,476,011,785 

 สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ไดรวมน้ํามันสํารองตามขอบังคับของกระทรวงพาณิช ย

จํานวนเงนิ  502 ลานบาท (2550: 871 ลานบาท) โดยสวนหน่ึงจํานวนเงนิ 136 ลานบาท (2550: 100 

ลานบาท) เปนสินคาที่อยูภายใตสัญญาซื้อขายนํ้ามันเพื่อใชเปนปริมาณสํารองตามกฎหมายที่บริษัทฯมี

ภาระผูกพันตองขายคืนใหแกผูขายเมื่อครบกําหนดตามอายุของสัญญา 

12. เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับจากกิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 

                  (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 

เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคางรบั 18,683,932 17,613,949 18,683,932 17,613,949 

 จากกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน     

หัก: คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (18,683,932) - (18,683,932) - 

เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคางรับ     

 จากกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน - สุทธิ - 17,613,949 - 17,613,949 
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เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2549 บริษัทฯไดทําสัญญา  Petroleum Product Business Joint Venture กับ 

T.C.S. Oil Co., Ltd. (TCS) เพื่อรวมลงทุนในธุรกิจนํ้ามันในประเทศกัมพูชา ซึ่ งสัญญามีผลบังคับเปน

ระยะเวลา 15 ปสิ้นสุดในป 2563 โดยบริษัทฯมีภาระในการจัดหานํ้ามันและใหเงินกูยืมแก TCS เปน

เงินบาทจํานวน  35 ลานบาท คิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่รอยละ 5 ตอป โดยชําระดอกเบี้ยเปนรายเดือน  

และมีกําหนดชําระคืนเงินตนตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญา หลังจากที่บริษัทฯไดรับชําระเงินใหกูยืม

ดังกลาวเต็มจํานวนแลว บริษทัฯจะไดรับสวนแบงกาํไรจากผลการดําเนินงานของ  TCS ตามที่ระบุ     

ในสญัญา  

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2551 TCS เปนหน้ีเงินใหกูยืมเกินกวาหน่ึงป บริษัทฯจึงหยุดรับรูรายไดดอกเบี้ย

และต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับเงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับดังกลาวทัง้จํานวน 

13. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 

                 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 

ภาษีสรรพสามิตจายลวงหนา 24,347,951 74,609,502 24,347,951 74,609,502 

ภาษีสรรพสามิตรอเรียกคืน 98,398,633 - 98,398,633 - 

เงินชดเชยจากกองทุนน้ํามัน     

 เชื้อเพลิงคางรับ 40,232,752 24,651,015 40,232,752 24,651,015 

ภาษีมูลคาเพิ่มรอเรียกคืน 48,882,374 125,925,333 32,208,904 116,695,919 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลจายลวงหนา 96,788,943 16,699,621 94,693,302 15,909,834 

เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา 52,068,941 55,631,635 13,000,000 20,000,000 

อ่ืน ๆ 37,180,926 40,042,735 19,350,833 21,173,011 

รวมสนิทรัพยหมนุเวียนอ่ืน 397,900,520 337,559,841 322,232,375 273,039,281 

หัก: คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (3,206,019) (3,206,019) (3,206,019) (3,206,019) 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 394,694,501 334,353,822 319,026,356 269,833,262 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ภาษีสรรพสามิตรอเรียกคืนจํานวน 98.4 ลานบาท เปนภาษีที่ไดรับอนุมัติ

คืนภาษีสรรพสามิตนํ้ามนัและผลิตภัณฑนํ้ามันจากกรมสรรพสามิต 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ภาษีเงินไดนิติบุคคลจายลวงหนาจํานวน 96.8 ลานบาท เปนภาษีเงินไดนิติ

บุคคลที่บริษัทฯและบริษัทยอย ไดจายไป ในป 2551 ซึ่งจะขอคืนในป 2552 มูลคาที่จะไดรับคืนของ

ภาษีเงินไดดังกลาวขึ้นอยูกับผ ลการตรว จสอบภาษีโดยเจาหนาที่กรมสรรพากร อย างไรก็ตาม ฝาย

บริหารเชื่อวาบริษัทฯ และบริษัทยอย จะไดรับคืนเงินภาษีทั้งจํานวนในอนาคต  ในระหวางป 2551 

บริษัทฯและบริษัทยอยไดรับคืนภาษีเงินไดจายลวงหนาของป 2549 จํานวน 15.9 ลานบาทจาก

กรมสรรพากร 
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14. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 (หนวย: บาท) 

บริษัท ทุนชําระแลว สดัสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปนผลท่ีบริษัทฯ          

รับระหวางป 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 

   รอยละ รอยละ     

VTN-P Petrochemical Joint Venture  - 3.5 ลาน       

   Co., Ltd.  ดอลลารสหรัฐฯ - 60 - 86,589,330 - - 

บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด         

   และบริษัทยอย 50 ลานบาท 50 ลานบาท 100 100 49,999,300 49,999,300 - - 

บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท         

   จํากัด 50 ลานบาท 50 ลานบาท 51 51 25,499,600 25,499,600 - - 

บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด         

   และบริษัทยอย 10 ลานบาท 10 ลานบาท 100 100 9,999,965 9,999,965 - - 

บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด 200 ลานบาท 124 ลานบาท 100 100 199,999,200 123,999,200 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอย      285,498,065 296,087,395   

หัก: คาเผ่ือการดอยคา     (40,484,114) (95,502,767)   

เงินลงทุนในบริษทัยอย - สุทธ ิ     245,013,951 200,584,628   

 VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. 

ในเดือนเมษายน 2550 VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. (VTN-P) ไดทําสัญญาขาย

สินทรัพยกับผูซื้อในประเทศเวียตนามซึ่งไมเปนบุคคลที่เกี่ยวของกันโดยมีมูลคาตามสัญญา 8.35 ลาน

ดอลลารสหรัฐฯ VTN-P ไดรับเงินมัดจํารอยละ 30 ของมูลคาตามสัญญาเปนจํานวน 2.5 ลานดอลลาร

สหรัฐฯซึ่งบันทึกอยูในบัญชีหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 21 และ VTN-P 

จะไดรับเงินสวนที่เหลือเมื่อสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ตามสัญญา เชน VTN-P และผูซื้อไดรับ

อนุมัติที่จําเปนจากทางราชการเกี่ยวกับรายการซื้อขาย และโอนสินทรัพยดังกลาว ผูซื้ อไดรับอนุมัติ

และใบอนุญาตที่จําเปนในการดําเนินธุรกิจและไดรับสัญญาเชาที่ดินและสิทธิในการใชที่ดินจากทาง

ราชการ และการทดลองการผลิตเปนผลสําเร็จ เปนตน 

 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการของ VTN-P ไดมีมติให VTN-P เลิกกิจการและ

ชําระบัญชี  โดยที่ป ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 8/2550 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 ไดมีมติ

เห็นชอบในการเลิกกิจการและชําระบัญชีดังกลาวใหแลวเสร็จภายในป 2551 

ในเดือนมกราคม 2551 VTN-P ไดรับเงินคาขายสินทรัพยงวดที่ 2 ในอัตรารอยละ 65 ของมูลคาตาม

สญัญาเปนจํานวน 5.43 ลานดอลลารสหรัฐฯ และบันทึกในบัญชีหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ตอมา VTN-P 

ไดจายชําระเงินกูยืมระยะยาวทั้งจํานวนใหแกธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  ซึ่ง

ธนาคารไดดําเนินการยกเลิกภาระผูกพันในการค้ําประกันตางๆ  



 24   

ในเดือนพฤษภาคม 2551 VTN-P ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ต ามสัญญาดังกลาวและรับรูกําไรจาก

การขายสินทรัพยจํานวน 2.27 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคม 2551 VTN-P ไดรับเงินคาขาย

สินทรัพยงวดสุดทายในอัตรารอยละ 5 ของมูลคาตามสัญญาเปนจํานวน 0.42 ลานดอลลารสหรัฐฯ  

ตอมา VTN-P ไดจายเงนิคนืทนุใหแกบริษทัฯจํานวน 1.65 ลานดอลลารสหรัฐฯ  โดยบริษัทฯไดรับรู

กําไรสุทธิจากการคืนทุนของบริษัทยอยจํานวน 22.62 ลานบาท (สุทธิจากการโอนกลับคาเผื่อการดอย

คาจํานวน 55.02 ลานบาท ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 VTN-P อยูในระหวางการดําเนินการจด

ทะเบียนชําระบัญชี 

 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด 

 ก) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯคร้ังที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2550 ไดมีมติอนุมัติใหเปลี่ยน

ชื่อบริษัท อาร พี ซี เอเชีย จํากัด เปน บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด และมีมติอนุมัติใหเพิ่มเงิน

ลงทุนในบริษัท อาร พี ซี เอเชีย จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯถื อหุนอยูในอัตรารอยละ  100 

โดยบริษัท อาร พี ซี เอเชีย จํากัด มีทุนจดทะเบียน  10 ลานบาท เพิ่มเปน  200 ลานบาท โดยการ

ออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน  1.9 ลานหุน มูลคาหุนละ  100 บาท รวมเปนจํานวนเงิน  190 ลาน

บาท โดยบริษัทฯเปนผูซื้อหุนเพิ่มทุนคร้ังน้ีทั้งหมด การ เพิ่มทุนของบริษัทยอยดังกลาวเพื่อ

ลงทุนในโครงการไบโอดีเซลที่จังหวัดระยอง บริษัทยอยไดจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อบริษัท

และการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยในเดือนพฤษภาคม 2550 

  บริษัทยอยเรียกชําระคาหุนเปนจํานวน 114  ลานบาทในระหวางป 2550 และไดเรียกชําระคา

หุนสวนทีเ่หลอืรวมจํานวน 76 ลานบาท ในระหวางไตรมาสที่ 1 ป 2551 โดยบริษัทฯไดจาย

ชําระเงินคาหุนทั้งจํานวนแลว  

  ในระหวางป 2550 บริษัทยอยไดซื้อที่ดินจากบริษัทฯมูลคา 26 ลานบาท เพื่อใชในการดําเนิน

โครงการ โดยบริษัทยอยไดกอสรางโรงงานแลวเสร็จและเร่ิมจําหนายในเดือนมกราคม 2552 
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 ข) บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัดไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

สําหรับกิจการผลิตไบโอดีเซล ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1840 (9)/2550 เมื่อวันที่          

30 สิงหาคม 2550 ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวประกอบดวย 

  1) ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับ

การสงเสริมเปนระยะเวลา 8 ปนับแตวันที่เร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการน้ัน  

   ในกรณีที่บริษัทยอยมีผลขาดทุนเกิดขึ้นในระหวางเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงิน ไดนิติ

บุคคลน้ี อนุญาตใหบริษัทยอยนําผลขาดทุนดังกลาวมาหักกลบกับผลกําไรที่เกิดขึ้น

ภายหลังระยะเวลาที่ไดรับยกเวนภายในเวลาหาป นับแตวันที่พนกําหนดที่ไดรับยกเวน 

  2) ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงิน

ไดนติิบุคคลไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินได

นิติบุคคลน้ัน  

  3) ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ โดย

เคร่ืองจักรน้ันจะตองนําเขามาภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2553 

  ในป 2551 และ 2550 บริษัทยอยยังไมมีรายไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริม 

บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด 

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2551 บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด (PTEC) (บริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนอยูใน

อัตรารอยละ 100) ไดเขาซื้อหุนของบริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด (SAP) (ประกอ บกิจการขาย

อุปกรณเคร่ืองมือสถานีบริการนํ้ามันและใหบริการซอมบํารุง ) จากผูถือหุนเดิมจํานวน 15,300 หุน 

(มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท) คิดเปนรอยละ 51 ของทนุจดทะเบยีนและชาํระแลวเปนจํานวนเงนิ 

1.53 ลานบาท  ตอมา เมื่อวันที่  16 มกราคม 2551 ที่ประชุมวิสามัญผู ถือหุนมีมติให  SAP เพิ่มทุน         

จดทะเบียน จากเดิม 3 ลานบาท  (หุนสามัญ 30,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท ) เปน 5 ลานบาท        

(หุนสามัญ 50,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท) โดยการออกจําหนายหุนสามญัใหมจํานวน 20,000 หุน 

มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท ใหแ กผูถือหุนในสัดสวนเดิมในราคาหุนละ 125 บาท และในเดือน

กุมภาพันธ 2551 PTEC ไดจายชําระเงินคาหุนจํานวน 1,275,000 บาทแลว ซึ่ง SAP ไดจดทะเบยีนการ

เพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2551 



 26   

15. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 สินทรัพยซึ่งแสดงมูลคาตามราคาท่ีตีใหม สินทรัพยซึ่งแสดงมูลคาตามราคาทุน 

  อาคารโรงงานและ เคร่ืองจักร อาคารสํานักงาน อาคารใหเชา  เคร่ืองตกแตง ติดต้ัง    

  สวนปรับปรุง และอปุกรณ และสวนปรับปรุง และสวนปรับปรุง อปุกรณสถานี และเคร่ืองใช  งานระหวาง  

 ท่ีดิน อาคารโรงงาน โรงงาน อาคารสํานักงาน อาคารใหเชา บริการนํ้ามัน สาํนักงาน ยานพาหนะ กอสราง รวม 

ราคาทุน / ราคาท่ีตีใหม           

31 ธันวาคม 2550 137,364,930 189,862,494 861,534,957 121,453,939 77,309,224 29,847,784 74,742,717 84,309,565 77,099,684 1,653,525,294 

ซื้อเพิ่ม - - 634,013 26,500 - 2,674,697 2,870,933 10,454,847 553,689,730 570,350,720 

จําหนาย - (101,220,560) (108,344,323) (1,834,229) - (1,269,137) (6,955,741) (4,189,668) - (223,813,658) 

โอน 340,945 3,323,489 19,385,839 11,590,370 2,466,317 1,494,444 7,700,142 60,723,451 (107,024,997) - 

ตีราคา 35,751,324 19,882,654 659,355,249 - - - - - - 714,989,227 

ซื้อบริษัทยอยระหวางป - - - - - 21,075,177 63,748 - - 21,138,925 

31 ธันวาคม 2551 173,457,199 111,848,077 1,432,565,735 131,236,580 79,775,541 53,822,965 78,421,799 151,298,195 523,764,417 2,736,190,508 

คาเสื่อมราคาสะสม            

31 ธันวาคม 2550 - 57,018,097 479,113,220 41,596,302 1,763,541 15,166,816 43,188,562 65,703,919 - 703,550,457 

คาเสื่อมราคาสําหรับป - 5,620,808 57,210,831 15,120,541 3,339,477 9,710,113 10,147,847 20,266,167 - 121,415,784 

คาเสื่อมราคาสําหรับสวนท่ี

จําหนาย - (12,713,743) (19,658,893) (1,447,685) - (1,211,267) (5,472,591) (2,209,411) - (42,713,590) 

คาเสื่อมราคา สะสมสาํหรับ

สวนท่ีตีราคา - 14,014,966 440,140,031 - - - - - - 454,154,997 

ซื้อบริษัทยอยระหวางป - - - - - 3,766,845 11,135 - - 3,777,980 

31 ธันวาคม 2551 - 63,940,128 956,805,189 55,269,158 5,103,018 27,432,507 47,874,953 83,760,675 - 1,240,185,628 

มูลคาสุทธิตามบัญชี            

31 ธันวาคม 2550 137,364,930 132,844,397 382,421,737 79,857,637 75,545,683 14,680,968 31,554,155 18,605,646 77,099,684 949,974,837 

31 ธันวาคม 2551 173,457,199 47,907,949 475,760,546 75,967,422 74,672,523 26,390,458 30,546,846 67,537,520 523,764,417 1,496,004,880 

คาเสื่อมราคาสําหรับป           

2550 (75.9  ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร ) 124,102,257 

2551 (78.3 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 121,415,784 
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(หนวย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพยซึ่งแสดงมูลคาตามราคาท่ีตีใหม สินทรัพยซึ่งแสดงมูลคาตามราคาทุน  

    อาคาร เคร่ืองตกแตง    

  อาคารโรงงานและ เคร่ืองจักร สาํนักงานและ ติดต้ังและ    

  สวนปรับปรุง และอปุกรณ สวนปรับปรุง เคร่ืองใช  งานระหวาง  

 ท่ีดิน อาคารโรงงาน โรงงาน อาคารสํานักงาน สาํนักงาน ยานพาหนะ กอสราง รวม 

ราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม         

31 ธันวาคม 2550 102,908,526 88,641,934 746,792,611 29,330,659 43,318,069 2,632,207 18,051,425 1,031,675,431 

ซื้อเพิ่ม - -   12,000 - 190,015    8,065,121 68,524,977 76,792,113 

จําหนาย - -       (476,371) - (6,688,881) (2,155,147) - (9,320,399) 

โอน - 68,999 21,057,575 3,931,143 1,792,895 - (26,850,612) - 

ตีราคา 35,751,324 19,882,654 659,355,249 - - - - 714,989,227 

31 ธันวาคม 2551 138,659,850 108,593,587 1,426,741,064 33,261,802 38,612,098 8,542,181 59,725,790 1,814,136,372 

คาเสื่อมราคาสะสม         

31 ธันวาคม 2550 - 44,304,355 456,756,845 21,759,754 34,557,270 2,162,368 - 559,540,592 

คาเสื่อมราคาสําหรับป - 5,464,312 58,106,297 3,691,933 2,857,724 708,157 - 70,828,423 

คาเสื่อมราคาสําหรับ

สวนท่ีจําหนาย - - (85,635) - (5,304,596) (908,694) - (6,298,925) 

คาเสื่อมราคา สะสม

สําหรับสวนท่ีตีราคา - 14,014,966 440,140,031 - - - - 454,154,997 

31 ธันวาคม 2551 - 63,783,633 954,917,538 25,451,687 32,110,398 1,961,831 - 1,078,225,087 

มูลคาสุทธิตามบัญชี          

31 ธันวาคม 2550 102,908,526 44,337,579 290,035,766 7,570,905 8,760,799 469,839 18,051,425 472,134,839 

31 ธันวาคม 2551 138,659,850 44,809,954 471,823,526 7,810,115 6,501,700 6,580,350 59,725,790 735,911,285 

คาเสื่อมราคาสําหรับป  

2550 (62.4 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 73,039,759 

2551 (60.6 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 70,828,423 

 

ในระหวางป  2551  บริษัทฯและบริษัทยอยไดจัดใหมีการประเมินราคาสินทรัพยตามรายกลุมของ

สินทรัพยซึ่ง ราคาประเมินใหมเปนราคาที่สรุปผลในวันที่ 4 ธันวาคม 2551 เกณฑที่ใชประเมินร าคา

สินทรัพยมีดังน้ี  

ก) ที่ดินและอาคารโรงงานประเมินราคาโดยผูประเมินราคาอิสระโดยใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 

(Market Approach) และมูลคาตนทุนทดแทนสุทธิ (Depreciated Replacement Cost) ตามลําดับ 

ข) เคร่ืองจักรและอุปกรณ โรงงาน ประเมินราคาโดยผูประเมินราคาอิสระโ ดยใชมูลคาตนทุน

ทดแทนสทุธ ิ(Depreciated Replacement Cost) 

ผลของการประเมินแสดงมูลคาที่ดิน  อาคารโรงงาน  เคร่ืองจักรและอุปกรณ โรงงานเพิ่มขึ้นจากราคา

ตามบัญชี จํานวนประมาณ 260.8 ลานบาท บริษัทฯ และบริษัทยอย บันทึกสวนที่เพิ่มขึ้นของมูลคา

สินทรัพยดังกลาวไวในสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยในสวนของผูถือหุน  
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หากบริษัทฯ และบริษัทยอย แสดงมูลคาของที่ดิน อาคาร โรงงาน  เคร่ืองจักรและอุปกรณ โรงงาน  

ดังกลาวดวยวิธีราคาทุน มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จะเปนดังน้ี  

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ที่ดิน 137,705,875 102,908,526 

อาคารและสิ่งปลูกสราง 42,089,743 38,991,748 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ 258,272,714 254,335,694 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทยอยแหงหนึ่งมียอดคงเหลือของงานระหวางกอสรางโรงงานแหงใหม

จํานวนประมาณ 461.0 ลานบาท (2550: 50.9 ลานบาท) ซึ่งบริษัทยอยไดใชเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน

แหงหน่ึงเพื่อใชในการกอสรางโรงงานดังกลาว ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทยอย

ไดรวมตนทนุการ กูยืมเขาเปนราคาทุนของโครงการ จํานวน 9.8 ลานบาท (2550: 0.78 ลานบาท) โดย

คาํนวณจากอัตราการต้ังขึ้นเปนทุนในอัตรารอยละ 1.02 (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไมมี) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งไดมาภายใต

สัญญาเชาการเงิน โดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนเงิน  5 ลานบาท (2550: 3.8 ลานบาท) และใน

งบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 3.6 ลานบาท (2550: ไมมี) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอาคารและอุปกรณจํานวนหน่ึงซึ่งตัดคาเสื่อมราคา

หมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนของสินทรัพยดังกลาวในงบการเงินรวมมีจํานวนเงิน 98 ลานบาท 

(2550: 84 ลานบาท) และในงบการเงินเฉพาะกจิการจํานวน 59 ลานบาท (2550: 79 ลานบาท) 

บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัดไดจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางซึ่งมีมูลคาตามบัญชีจํานวน  65      

ลานบาท  (2550: 33 ลานบาท ) เพื่อค้ําประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากธนาคารพาณิชย  ณ วันที่          

31 ธันวาคม 2551 บริษัทยอยดังกลาวอยูระหวางการดําเนินการจดทะเบียนจํานําเคร่ืองจักร ที่มีมูลคา

ตามบัญชีจํานวน 339 ลานบาท 

บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด ไดจดจํานองสิทธิการเชาที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่มีมูลคา

ตามบัญชีจํานวน 74.6 ลานบาท  (2550: 75.5 ลานบาท ) เพื่อค้ํา ประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจาก

ธนาคารพาณิชย นอกจากน้ี บริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาที่จะตองโอนสิ่งปลูกสรางใหผูให

เชาเมื่อครบกําหนดอายุสัญญาเชา 
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16. สินทรัพยไมมีตัวตน 

 สินทรัพยไมมีตัวตนที่เปนซอฟแวรมีรายละเอียดดังน้ี 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  ซอฟทแวร  

 ซอฟทแวร ระหวางติดตั้ง รวม 

ราคาทุน    

31 ธันวาคม 2550 11,257,749 6,875,874 18,133,623 

ซ้ือเพ่ิม 484,120 3,277,676 3,761,796 

จาํหนาย (574,520) - (574,520) 

31 ธันวาคม 2551 11,167,349 10,153,550 21,320,899 

คาตัดจําหนายสะสม    

31 ธันวาคม 2550 6,484,325 - 6,484,325 

คาตดัจาํหนายสําหรับป 997,750 - 997,750 

คาตัดจําหนายสวนที่จําหนาย (574,519) - (574,519) 

31 ธันวาคม 2551 6,907,556 - 6,907,556 

มูลคาสุทธิตามบัญชี    

31 ธันวาคม 2550 4,773,424 6,875,874 11,649,298 

31 ธันวาคม 2551 4,259,793 10,153,550 14,413,343 

คาตัดจําหนายสําหรับป    

2550 (รวมอยูในคาใชจายในการบรหิาร)   1,228,268 

2551 (รวมอยูในคาใชจายในการบรหิาร)   997,750 

17. สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 

                 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 

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 

เงินจายลวงหนาคาซื้อเคร่ืองจักร - 42,912,848 - - 

คาสิทธิในการใชประโยชนบนทีด่นิ - 21,818,678 - - 

สิทธิการเชาที่ดินและสถานีบริการ     

   นํ้ามัน 6,408,707 6,563,089     1,569,636 1,271,774 

อ่ืน ๆ 7,101,552 9,507,803 4,754,134 6,441,261 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 41,468,503 108,760,662 34,282,014 35,671,279 

หัก: คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (1,246,663) (1,246,663) (1,246,663) (1,246,663) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 40,221,840 107,513,999 33,035,351 34,424,616 
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 เงินชดเชยคาปรับคุณภาพ คือ เงินชดเชยเนื่องจากในไตรมาสที่สามของป  2549 ผูขายวัตถุดิบไดสง

วัตถุดิบที่มีคุณภาพผิดไปจากที่กําหนดไวในสัญญาซื้อขายวัตถุดิบ โดยมีคุณสมบัติที่ผิดไปจากที่เคยสง

มอบใหบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาของสัญญาที่ผานมาอยางกะทันหัน  มีผลทําใหบริษัทฯตองจายตนทุน

เพิ่มในการปรับคุณภาพสินคาตลอดจนคาเสียหายดานอ่ืนๆ  รวมทั้งสิ้นประมาณ  136.45 ลานบาท จาก

การเจรจากับผูขายวัตถุดิบ ไดขอสรุปวาผูขายวัตถุดิบจะชดเชยคาปรับคุณภาพใหแกบริษัทฯ  รวม 52.7 

ลานบาท  สวนที่เหลือเปนคาเสียหายที่เกิดจากการที่ราคาของสินคาและวัตถุดิบลดตํ่าลงมาก            

อยางตอเน่ือง  (Inventory Loss) และเน่ืองจากสวนน้ีเปนความเสียหายที่เกิ ดจากภาวะราคาตลาดโลกที่

ทั้งฝายบริษัทฯ และฝายผูขายวัตถุดิบตางตองแบกรับอยางหลีกเลี่ยงไมไดเชนเดียวกัน  ผูขายวัตถุดิบจึง

ขอใหตางฝายตางแบกรับภาระ Inventory Loss ของตนเอง บริษัทฯจึงไดบันทึกบัญชีเงินชดเชยคาปรับ

คุณภาพจํานวนน้ีโดยลดตนทุนขายสําหรับป  2549 ทั้งจํานวน  ทั้งน้ี ผูขายวัตถุดิบไดออกใบลดหน้ีให

บริษัทฯ จํานวน 26 ลานบาทในเดือนพฤศจิกายน 2549 สวนทีเ่หลอืจํานวน  26.7 ลานบาท ผูขายแจงวา

จะพิจารณาวิธีการชดเชยใหในภายหลัง 

18. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

(หนวย: บาท) 

 อตัราดอกเบี้ย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (รอยละตอป) 2551 2550 2551 2550 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 3.00 - 7.00 153,907,527 110,233,504 153,688,388 110,233,504 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3.96 - 5.50 978,000,000 110,000,000 970,000,000 110,000,000 

รวม  1,131,907,527 220,233,504 1,123,688,388 220,233,504 

 บริษทัฯ 

 บริษัทฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและสินเชื่อหมุนเวียนจากสถาบันการเงินหลายแหง ซึ่งค้ําประกันโดย

การจดจํานําเงินฝากประจํา 

 บริษัทยอย 

 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด มีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเ งินแหงหน่ึง ซึ่งค้ําประกันโดย

บริษัทฯ 

19. เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 

 จํานวนน้ีเปนต๋ัวสัญญาใชเงินที่บริษัทฯและบริษัทยอยออกใหแกบุคคลภายนอก ซึ่งคิดดอกเบี้ยใน

อัตรารอย 4.0 - 5.5 ตอป (2550: รอยละ 4.0 - 5.0 ตอป) และมีกําหนดชําระคืนภายในหน่ึงป  
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20. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

                 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 327,908,669 130,224,784 120,000,000 - 

หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (119,504,000) (73,499,453) (80,000,000) - 

สวนที่ถึงกําหนดชําระเกินกวาหนึ่งป 208,404,669 56,725,331 40,000,000 - 

 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2551 มีรายละเอียดดังน้ี 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 130,224,784 - 

บวก: รับเงินกู 390,863,006 200,000,000 

หัก: จายคืนเงินกู (193,179,121) (80,000,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2551 327,908,669 120,000,000 

 บริษทัฯ 

 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2550 บริษัทฯไดเขาทํา สัญญากูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหน่ึง

ในวงเงนิจํานวน  200 ลานบาท โดยเงินกูยืมดังกลาวจะนําไปใชในการเพิ่มทุนของบริษัท เพียวไบโอ

ดีเซล จํากัด เงินกูยืมคิดดอกเบี้ยในอัตราไมเกินอัตราดอกเบี้ยขั้นตํ่าสําหรับเงินใหกูยืมซึ่งคิดกับลูกหน้ี

ชั้นดี โดยชําระดอกเบีย้เปนรายเดือนและมกีาํหนดชาํระคนืเงนิตนทกุงวดหกเดือนงวดละ 40 ลานบาท 

และตองจายชําระคืนเงินตนทั้งหมดภายในเดือนมิถุนายน 2553 โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในเดือน

มถินุายน 2551 เงินกูยืมดังกลาวไมมีหลักประกัน ในระหวาง ป 2551 บริษัทฯไดเบิกใชเงินกูยืม         

ทั้งจํานวนแลว 

ภายใตสัญญาเงินกูยืมขางตนไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ ตามที่ระบุในสัญญา  เชน การ

กอภาระผูกพันในทรัพยสินและการดํารงอัตราสวนทางการเงินใหเปนไปตามสัญญา เปนตน   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เงินกูยืมดังกลาวมียอดคงคางจํานวน 120 ลานบาท (2550: ไมมี) 

 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาสินเชื่อกับสถาบันการเงินหลายแหง  ซึ่ง ณ วันที่  31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมี

วงเงินสินเชื่อที่ยังไมไดเบิกใชเปนจํานวน 2,788 ลานบาท (2550: 2,343 ลานบาท) ซึ่งวงเงินดังกลาว

ค้ําประกันโดยการจดจํานําเงินฝากประจํา 
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 VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. 

 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2547 VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. (VTN-P) ไดเขาทําสัญญา

เงินกูกับธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทยในวงเงินจํานวน 3.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ 

โดยเงินกูยืมดังกลาวจะนําไปใชในการกอสรางโร งกลั่นของบริษัท เงินกูยืมน้ีมีกําหนดเบิกใชตามที่

ระบใุนสญัญาโดยเร่ิมงวดแรกในเดือนตุลาคม 2547 และสิน้สดุในเดือนกรกฎาคม 2548 มีระยะเวลา

ปลอดเงินตนสิบสองเดือนนับจากวันที่เบิกเงินกูงวดแรกหรือหกเดือนหลังจากวันที่เร่ิมดําเนินกิจการ

แลวแตอยางใดจะถึงกอนและมีกําห นดชาํระคนืเงนิตนทกุงวดหกเดือนงวดละ 0.35 ลานดอลลาร

สหรัฐฯ เร่ิมต้ังแตเดือนตุลาคม 2549 และสิน้สดุในเดือนตุลาคม 2553 โดยมีอัตราดอกเบี้ยเทากับ 

LIBOR บวกรอยละ 1.875 ตอป และมีกําหนดชําระดอกเบี้ยในวันที่ 30 เมษายน และ 31 ตุลาคมของ

ทุกป 

 สัญญาเงินกูขางตนไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการตามที่ระบุในสัญญา เชน สัดสวนการถือ

หุนของบริษัทฯในบริษัทยอยดังกลาวตองไมตํ่ากวารอยละ 50 ขอจํากัดในการจายเงินปนผล  และ

ขอจํากัดในการกอหน้ี เปนตน 

สัญญาเงินกูดังกลาวค้ําประกันโดยบริษัทฯและสัญญาใหความสนับสนุนทางการเ งินจากผูถือหุนของ

บริษัทยอย รวมทั้งยกผลประโยชนในกรมธรรมประกันภัยทรัพยสินใหแกผูใหกู  

ในเดือนมกราคม 2551 VTN-P ไดจายชําระเงินกูยืมระยะยาวทั้งจํานวนใหแกธนาคารเพื่อการสงออก

และนําเขาแหงประเทศไทย ซึ่งธนาคารไดยกเลิกภาระผูกพันในการค้ําประกันตางๆ ทั้ งหมดแลว              

(2550: เงินกูยืมมียอดคงคางจํานวน 99.2 ลานบาท หรือ 2.9 ลานดอลลารสหรัฐฯ) 

 บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2550  บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด  ไดเขาทําสัญญาสินเชื่อกับ

สถาบนัการเงนิแหงหน่ึงวงเงินรวม 55 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยวงเงินกูระยะยาวจํานวน 45 ลานบาท

และวงเงินกูเบิกเกินบัญชีและหนังสือค้ําประกันจํานวน 10 ลานบาท เงินกูยืมระยะยาวคิดดอกเบี้ยใน

อัตราไมเกินอัตราดอกเบี้ยขั้นตํ่าสําหรับเงินใหกูยืมซึ่งคิดกับลูกหน้ีชั้นดี โดยมีกําหนดชําระดอกเบี้ย

ทุกเดือน และชําระคืนเงินตนทุกเดือนๆ ละ 542,000 บาทเร่ิมชําระเดือนกุมภาพันธ 2551 ภายในเวลา 

8 ป (รวมระยะเวลาปลอดเงนิตน 1 ป)  
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ภายใตสัญญาเงินกูยืมขางตนไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ ตามที่ระบุในสัญญา  เชน การ

กอภาระผูกพันในทรัพยสิน และการดํารงอัตราสวนทางการเงินใหเปนไปตามสัญญา เปนตน   

 วงเงินสินเชื่อขางตนค้ําประกันโดยการใชสิทธิการเชาที่ดินของบริษัทยอยเปนประกันและจํานอง            

สิ่งปลูกสรางในโครงการของบริษัทยอย 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เงินกูยืมดังกลาวมียอดคงคางจํานวน 38 ลานบาท (2550: 31 ลานบาท)  

 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด 

 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2550 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด ไดเขาทําสัญญากูยืมเงินจากธนาคารพาณิชย

ในประเทศแหงหน่ึงในวงเงนิจํานวน  200 ลานบาท โดยเงินกูยืมดังกลาวจะนําไปใชในการกอสราง

โรงงานและนําเขาเคร่ืองจักรในโค รงการผลิตไบโอดีเซล เงินกูยืมคิดดอกเบี้ยในอัตราไมเกินอัตรา

ดอกเบี้ยขั้นตํ่าสําหรับเงินใหกูยืมซึ่งคิดกับลูกหน้ีชั้นดี โดยชําระดอกเบี้ยเปนรายเดือนและมีกําหนด

ชาํระคนืเงนิตนทกุงวดสามเดือนงวดละ 8 ลานบาท เร่ิมต้ังแตเดือนธันวาคม  2551 ถงึเดือนธนัวาคม  

2556 และงวดล ะ 16 ลานบาท ต้ังแตเดือนมีนาคม 2557 เปนตนไป และตองจายชําระคืนเงินตน

ทัง้หมดภายในเดือนมถินุายน 2557   

ภายใตสัญญาเงินกูยืมขางตนไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ ตามที่ระบุในสัญญา  เชน 

สดัสวนการถอืหุนของ บริษัทฯในบริษัทยอยดังกลาวตองไมตํ่ากวาร อยละ 51 ขอจํากัดในการจายเงิน

ปนผล การกอภาระผูกพันในทรัพยสินและการดํารงอัตราสวนทางการเงิน ใหเปนไปตามสัญญา       

เปนตน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เงินกูยืมดังกลาวมียอดคงคางจํานวน 169 ลานบาท (2550:ไมมี)  

 สัญญาเงินกูยืมดังกลาวค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ ดินพรอมสิ่งปลูกสรางรวมทั้งสิ่งปลูกสรางที่จะ

มีขึ้นในอนาคตของบริษัทยอย นอกจากน้ัน บริษัทยอยจะตองดําเนินการจดทะเบียนจํานําเคร่ืองจักร

ใหแลวเสร็จไมเกนิเดือนธนัวาคม 2551  โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทยอยอยูระหวาง

ดําเนินการจดทะเบียนจํานําเคร่ืองจักร 
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21. หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 

                 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 

เงินรับลวงหนาจากลูกคา 13,524,967 17,525,913 2,536,914 4,906,738 

เงินรับลวงหนาจากการขายสินทรัพย - 84,503,929 - - 

ภาษีสรรพสามิตคางจาย 28,196,462 56,475,231 28,196,462 56,475,231 

ภาษีมูลคาเพ่ิมคางจาย 20,846,608 - 20,846,608 - 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 1,637,259 72,796,122 - 69,049,703 

คาใชจายคางจาย 21,573,507 58,889,981 14,326,988 53,183,614 

อ่ืน ๆ 11,831,070 15,969,629 2,491,192 4,722,509 

รวม 97,609,873 306,160,805 68,398,164 188,337,795 

22. ทุนเรือนหุน 

 ในเดือนพฤศจิกายน  2550 บริษัทฯไดรับเงินเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุน

สามัญ (RPC-W1) จํานวน 3,609,796 หุน ราคาหุนละ  1 บาท รวมเปนเงิน  3,609,796 บาท ทําใหทุนที่

ออกและชําระแลวของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2550 เพิ่มขึ้นเปน 529,870,229 บาท บริษัทฯไดจด

ทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2550 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2551 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯดําเนินการ

ลดทนุจดทะเบยีนจากเดิม 530,048,171 บาทเปน 529,870,229 บาท โดยการตัดหุนสามัญที่ยังไมได

ออกจําหนายคงเหลือจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญจํานวน  177,942 หุน             

มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  ทั้งน้ี บริษัทฯไดจ ดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 17 

เมษายน 2551 

 รายการกระทบยอดจํานวนหุนสามัญ 

                 (หนวย: หุน) 

 2551 2550 

หุนสามัญจดทะเบียน   

 จํานวนหุนสามัญ ณ วันตนป 530,048,171 530,048,171 

 ลดลงจากการลดทนุจดทะเบยีน              (177,942) - 

 จํานวนหุนสามัญ ณ วันปลายป 529,870,229 530,048,171 

หุนสามัญที่ออกและชําระแลว   

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

 เพิ่มขึ้นจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ - 3,609,796 

 จํานวนหุนสามัญ ณ วันปลายป 529,870,229 529,870,229 
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23. ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 

 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2548 บริษัทฯไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯชนิดระบุ ชื่อผู

ถือและเปลีย่นมือไมได (RPC-W1) ใหแกกรรมการ ทีป่รึกษา  ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯและ

บริษัทยอยจํานวน  8,490,000 หนวย โดยแบงออกเปน 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 จํานวน 2,830,108 หนวย 

ฉบับที่ 2 จํานวน 2,829,987 หนวย และฉบับที่ 3 จํานวน 2,829,905 หนวย ในราคาเสนอขาย 0 บาทตอ

หนวย ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุไมเกิน 36 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 โดยมอีัตรา

การใชสิทธิคือ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในราคาใชสิทธิ 1 บาทตอ 1 

หุนสามัญ (เวนแตจะมีการปรับราคาและอัตราการใชสิทธิ) และมีระยะเวลาการใชสิทธิดังน้ี 

- ฉบับที่ 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 

- ฉบับที่ 2 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 

- ฉบับที่ 3 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 

 ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมิไดจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง        

ประเทศไทย 

 ตอมาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2549 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงการใช

สิทธิในโครงการ ESOP คร้ังที่ 1 โดยสาระสําคัญของการแกไขการใชสิทธิดังกลาวสรุปไดดังนี้ 

 อัตราการใชสิทธิเดิม ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย: หุนสามัญ 1 หุน 

 อัตราการใชสิทธิใหม ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย: หุนสามัญ 1.25 หุน 

 วันที่เร่ิมมีผลบังคับใช วันที่ 31 มีนาคม 2549 

 จํานวนหุนรองรับเดิมคงเหลอื  8,490,000 หุน 

 จํานวนหุนรองรับเพิ่มเติม 1,415,000 หุน 

 จํานวนหุนรองรับรวม ณ วันที่อนุมัติ 9,905,000 หุน 

 รายการเคลื่อนไหวของใบสําคัญแสดงสิทธิมีรายละเอียดดังนี้ 

  หนวย 

ใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2549  3,024,131* 

ใชสิทธิซื้อหุนสามัญในระหวางป   (2,889,092) 

หมดอายใุนระหวางป  (135,039) 

ใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550  - 

 * ใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2549 รวมใบสําคัญแสดงสิทธิที่โอนใหผูรับชวง

ซื้อหลักทรัพยจํานวน 194,226 หนวย 
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24. สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 

 สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย คือสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคาร โรงงาน เคร่ืองจักร  

และอุปกรณ โรงงาน  สวนเกนิทุ นจากการตีราคาสินทรัพยดังกลาว จะทยอยตัดจําหนายโดยใชวิธี

เสนตรงตามอายุการใชงานที่เหลืออยูของสินทรัพยน้ัน และบันทึกโอนไปยังกําไรสะสมโดยตรง  

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 

ยอดคงเหลอืตนป - - 

บวก: ตีราคาสินทรัพยระหวางป 260,834,230 - 

หัก: การตัดจําหนาย (1,776,867) - 

ยอดคงเหลือปลายป 259,057,363 - 

 สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยดังกลาวไมสามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไมสามารถจาย

เปนเงินปนผล 

25. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบทบัญญัติของ มาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ .ศ. 2535 บริษัทฯตอง

จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอย ละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหัก

ดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจด

ทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผล 

26. สํารองหุนทุนซื้อคืน 

ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่  กลต .ชส. (ว) 2/2548 

และหนังสือสภาวิชาชีพบัญชีที่ ส .สวบช. 016/2548 บริษัทมหาชนจํากัดที่มีการซื้อหุนคืนตองมีกําไร

สะสมไมนอยกวามูลคาหุนซื้อคืนที่ยังคงเหลืออยูในบัญชี และในกรณีที่จะนํากําไรสะสมไปจายเงิน

ปนผล กําไรสะสมคงเหลือหลังจากจายเงินปนผลตองมีจํานวนไม นอยกวาหุนซื้อคืนที่ยังคงเหลืออยู

ในบัญชีดวยเชนกัน ดังน้ัน บริษัทฯไดถือปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว โดยการจัดสรรกําไรสะสมเปน

สํารองหุนทุนซื้อคืนเทากับจํานวนเงินที่ไดจายซื้อหุนคืน 
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27. หุนทุนซื้อคืน  

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯไดมีมติอนุมัติใหซื้อคืนหุนสามัญของ

บริษัทฯเพื่อการบริหารสภาพคลองสวนเกิน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 ก) วงเงินสูงสุดที่จะใชในการซื้อหุนคืนไมเกิน 220 ลานบาท 

 ข) จํานวนหุนที่จะซื้อคืนไมเกิน 52,987,022 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท หรือคิดเปนรอยละ 

10 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด 

 ค) กําหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุนคืนต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2551 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 

 ง) คณะกรรมการบริษัทฯจะพิจารณาวิธีการและระยะเวลาในการจําหนายหุนทุนซื้อคืนภายหลัง  

จาก 6 เดือนนับแตการซื้อหุนคืนเสร็จสิ้นแตไมเกิน 3 ป 

หุนทุนซื้อคืนประกอบดวยรายละเอียดดังน้ี 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 

มูลคาหุนทุนซื้อคืน (บาท) 220,549,808 - 

จํานวนหุนทุนซื้อคืน (หุน) 46,706,900 - 

ราคาทุนเฉล่ียหุนละ (บาท) 4.72 - 

อัตรารอยละของจํานวนหุนทุนซื้อคืนตอจํานวนหุนท่ีบรษิทัฯออก 8.81 - 

28. รายไดจากการขาย 

 รายไดจากการขายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 แสดงไดดังน้ี 

                  (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 

รายไดจากการขาย 23,142,152,820 21,031,373,934 20,662,200,620 18,722,014,052 

หัก: รายการขายคืนน้ํามันตามสัญญา (635,249,560) (305,308,700) (635,249,560) (305,308,700) 

รายไดจากการขาย - สุทธิ 22,506,903,260 20,726,065,234 20,026,951,060 18,416,705,352 
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 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาซื้อขายนํ้ามันเพื่อใชเปนป ริมาณสํารองตามกฎหมายกับบริษัทผูคานํ้ามัน        

หลายแหงโดยมีเงื่อนไขวาบริษัทฯตองขายคืนนํ้ามันดังกลาวใหแกบริษัทเหลาน้ันเมื่อครบกําหนดตาม

อายุของสัญญา และบริษัทฯเปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับคาใชจายตางๆที่เกี่ยวของ เชน คาเบี้ยประกันภัย 

คาเชาถังเก็บนํ้ามัน เปนตน บริษัทฯบันทึกรายการขายคืนน้ํามันดังกลาวเปนรายการหักจากรายไดจาก

การขายในงบกําไรขาดทุน 

29. คาใชจายตามลักษณะ 

รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สําคัญดังตอไปนี้ 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 

เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอื่น     

 ของพนักงาน 256,730,129 271,398,693 179,526,625 212,031,519 

คาเสื่อมราคา 121,415,784 122,873,989 70,828,425 73,039,759 

คาตัดจําหนาย 997,750 1,228,268 997,750 1,228,268 

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 16,670,476,517 13,511,169,399 16,685,077,726 13,511,169,399 

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป 678,381,328 (327,844,684) 609,842,458 (259,901,769) 

ตนทุนสินคาสําเร็จรูปซื้อมาเพ่ือขาย 4,844,762,417 6,182,387,580 2,655,295,443 4,006,374,992 

30. ภาษเีงินไดนิติบุคคล  

 บริษัทฯไมมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 2551 เนื่องจากบริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิทางภาษี 

31. กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปดวยจํานวนถวัเฉลีย่ถวงนํ้าหนัก

ของหุนสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ ออกจําหนายอยูในระหวาง ป โดยสุทธิจากหุนสามัญซื้อคืน     

ที่ถือโดยบริษัทฯ 

32. ขอมูลทางการเงินจําแนกสวนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมและปโตรเคมี และดําเนินธุรกิจในสวนงานภูมิศาสตรหลักคื อในประเทศไทย ดังน้ัน 

รายได กําไร (ขาดทุน) และสินทรัพยที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงาน

ภูมิศาสตรตามที่กลาวไว ในระหวางป 2551 รายไดจากการขายจํานวน  6,705 ลานบาท (2550: 3,514 

ลานบาท) เปนการขายโดยสงออกตางประเทศ  
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33. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 บริษัทฯ  บริษัทยอยและพนักงานบริษัทฯและบริษัทยอยไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้น

ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ .ศ. 2530 บริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานจายสมทบเขา

กองทนุเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 5 - 10 ของเงนิเดือน กองทนุสาํรองเลีย้งชีพนี้บริหารโดยธนาคาร

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวา

ดวยกองทุนของบริษัทฯ  ในระหวางป 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินสมทบกองทุนเปน

จํานวนเงนิ 9.9 ลานบาท (2550: 8.6 ลานบาท) 

34. เงินปนผลจาย 

 เงินปนผลที่ประกาศจายในป 2551 และ 2550 ของบริษัทฯประกอบดวย 

(หนวย: บาท) 

   เงินปนผลจาย 

เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย ตอหุน 

เงินปนผลจายงวดสุดทายประกาศ ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน   

 จากกําไรของป 2549  วันที่ 5 เมษายน 2550 52,626,043 0.10 

เงินปนผลจายระหวางกาลจากการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ   

 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 ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน   

 จากกําไรของป 2550  วันที่ 3 เมษายน 2551 154,619,709 0.30 

เงนิปนผลจายระหวางกาลจากการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ   

 ดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม  วันที่ 8 สิงหาคม 2551   

 2551 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551  82,137,477 0.17 

รวมเงินปนผลสําหรับป 2551  236,757,186 0.47 
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35. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

35.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันรายจายฝายทุนเกี่ยวกับการกอสรางโรงงาน  สถานีบริการนํ้ามัน

เชื้อเพลิงและรานคาภายในสถานี  และซือ้เคร่ืองจักรจํานวนเงิน  18.3 ลานบาท และ 0.6 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ (2550: 41 ลานบาทและ 5 ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

35.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน 

 ก) บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการที่เกี่ยวของกับการเชา

ที่ดิน พื้นที่ในอาคาร คลังนํ้า มัน สถานีบริการนํ้ามัน รถยนตและอุปกรณ อายุของสัญญามี

ระยะเวลาต้ังแต 1 ถึง 26 ป  

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้น

ภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน ดังน้ี 

จายชําระภายใน ลานบาท 

ภายใน 1 ป 32.4 

1 ถึง 5 ป 71.6 

มากกวา 5 ป 94.8 

  ในระหวางป 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายจายตามสัญญาเชา และสัญญาบริการ ดังกลาวที่

รับรูแลวในงบกาํไรขาดทนุเปนจํานวนเงนิ 50.6 ลานบาท  

 ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทยอยแหงหน่ึงมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาที่ดินซึ่งมีระยะเวลา  

25 ป สิ้นสุดป  2575 โดยมีการปรับอัตราคาเชาทุก ๆ 5 ป คิดเปนจํานวนเงิน  55 ลานบาท            

ในระหวางป 2551 บริษัทยอยมีรายจายตามสัญญาเชาที่ดินดังกลาวที่รับรูแลวในงบกําไรขาดทุน

เปนจํานวนเงนิ 1.7 ลานบาท 
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35.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายระยะยาว 

 ก) ในป 2538 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาซื้อขายวัตถุดิบกับบริษัท ปตท . จํากัด (มหาชน) โดยปริมาณ

การซื้อขายและราคาเปนไปตามที่ระบุไวในสัญญา สัญญาดังกลาวมีระยะเวลา 15 ปสิ้นสุดป 

2555 โดยสามารถตออายุได และกําหนดใหบริษัทฯตองวางหนังสือค้ําประกันธนาคารจํานวน

หน่ึงเพื่อเปนหลักประกันการจายชําระคาซื้อสินคา บริษัทฯจะไดรับคืนหลักประกันดังกลาวเมื่อ

ครบกําหนดอายสุญัญา 

 ข)      ในเดือนพฤศจิกายน 2550 บริษัทยอยไดเขาทําสัญญาซื้อขายไอนํ้ากับบริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด  

(PTTUT) โดยปริมาณการซื้อขายและราคาเปนไปตามที่ระบุไวในสัญ ญา สัญญาดังกลาวมี

ระยะเวลา 15 ปนับจากวันที่อุปกรณพรอมใชงานซึ่งจะถูกกําหนดโดย PTTUT แตภายในวันที่         

1 ตุลาคม 2551 โดยสามารถตออายุไดอีก 5 ป 

35.4 การค้ําประกัน 

 ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและบริษัทยอย

เหลืออยูเปนจํานวนเงิน  267.3 ลานบาท  (2550: 125.0 ลานบาทและ 13.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ ) 

ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย    

ซึ่งประกอบดวย หนังสือค้ําประกันเพื่อค้ําประกันการจายชําระเงินใหกับเจาหน้ีจํานวน 263   

ลานบาท เพื่อค้ําประกันการใชไฟฟาและอ่ืนๆ จํานวน 4.3 ลานบาท 

 ข)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯไดออกหนังสือค้ําประกันเปนจํานวนเงิน 10 ลานบาท (2550: 

120 ลานบาท ) ใหแกธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) เพื่อค้ําประกันวงเงินกูและวงเงิน

สินเชื่อของบริษัท เพียว ไบโอดีเซล จํากัด (บริษัทยอย ) การค้ําประกันน้ีมีผลผูกพันตอบริษัทฯ

นานเทาที่ภาระหน้ีสินที่ยังไมไดชําระโดยบริษัทยอยดังกลาว บริษัทฯคิดคาธรรมเนียมในการ

ค้ําประกันในอัตรารอยละ 1 ตอป 
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36. เคร่ืองมือทางการเงิน 

36.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 เคร่ืองมือทางการเ งินที่สําคัญของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 

48 “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน ” ประกอบดวย เงนิสดและ

รายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา เจาหน้ีการคา เงินใหกูยืมระยะสั้น เงินลงทุน  เงินกูยืมระยะสั้ น

และระยะยาว บริษัทฯ และบริษัทยอย มีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว และมี

นโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 

 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเน่ืองกับลูกหน้ีการคา เงินใหกูยืม ลู กหน้ี

อ่ืนและต๋ัวเงินรับ ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงน้ีโดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการ

ควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปน

สาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากน้ี  การใหสินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการกระจุกตัว

เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยมีฐานของลูกคาที่หลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย จํานวนเงิน

สูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือ มูลคาตามบัญชีของลูกหน้ี การคา 

เงินใหกูยืม ลูกหน้ีอ่ืนและต๋ัวเงินรับหักดวยคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามที่แสดงอยูในงบดุล 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเน่ืองกับเงินฝากสถาบันการเงิน 

เงินใหกูยืม เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมที่มีดอกเบี้ย  อยางไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสิน

ทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียง

กับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทยอยจึงอยูในระดับตํ่า  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจั ดตามประเภทอัตรา

ดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่    

ครบกําหนด หรือวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันทีม่กีารกาํหนดอัตราดอกเบีย้ใหม        

ถึงกอน) ไดดังน้ี 
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 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย    

 ภายใน มากกวา 1 มากกวา ปรับขึ้นลงตาม ไมมีอัตรา  อัตราดอกเบี้ย 

 1 ป ถึง 5 ป 5 ป ราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ที่แทจริง 

 (ลานบาท) (รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - - 70 22 92 0.125 - 1.5 

ลูกหนี้การคา -  กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน - - - - 124 124 - 

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระ        

   ค้ําประกัน 120 - - - - 120 1.75 - 2.75 

 120 - - 70 146 336  

หนี้สินทางการเงิน        

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะ        

   สั้นจากสถาบันการเงิน 970 - - 162 - 1,132 3.0 - 7.0 

เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน - - - - 567 567 - 

เจาหนี้กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน - - - - 77 77 - 

เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน - - - - 10 10 - 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม        

   เกี่ยวของกัน 70 - - - - 70 4.0 - 5.5 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - - 328 - 328 ไมเกิน MLR  

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 1 4 - - - 5 6.60 - 7.60 

 1,041 4 - 490 654 2,189  

  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเน่ืองจากการซื้ อหรือขาย

สินคา บริษัทฯและบริษัทยอยไดตกลงทําสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซึ่งสวนใหญมีอายุ

สัญญาไมเกินหน่ึงปเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่

เปนสกุลเงินตราตางประเทศดังนี้ 

 สินทรัพย หน้ีสิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย  

สกุลเงิน ทางการเงิน ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 

 (ลาน) (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.27 0.62 34.94 

ยโูร - 0.05 49.27 
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 ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2551 บริษัทฯมีสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือจํานวนเงิน 1,812 

เหรียญสหรัฐฯ อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของจํานวนที่ขายเทากับ 34.58 บาทตอ 1 เหรียญสหรัฐฯ 

 ความเสี่ยงจากตลาด 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากราคาตลาดของน้ํามันที่มีการเคลื่อนไหวคอนขางม าก ฝาย

บริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการควบคุมระยะเวลาการผลิตเพื่อใหชวงเวลาระหวางวันรับมอบ

วัตถุดิบและวันขายสินคาสํา เร็จรูปเหลือนอยที่สุด นอกจากน้ั น บริษัทฯ อาจตกลงทําสัญญาซื้อขาย

นํ้ามันดิบและผลิตภัณฑนํ้ามันลวงหนาเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยง 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯไมมีสัญญาซื้อขายนํ้ามันดิบและผลิตภัณฑนํ้ามันลวงหนาคงเหลอื 

36.2 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญของบริษัทและบริษัทยอยฯจัดอยูในประเภทระยะ

สั้น เงินใหกูยืมและเงินกูยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทยอย

จึงประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงใน

งบดุล 

 มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่ทั้งสอ ง

ฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน

ลักษณะที่ไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเคร่ืองมือทาง

การเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลค าที่

เหมาะสม  

37. การบริหารจดัการทุน  

 วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทฯคือการจัดใหมีซึ่งโครงสรางทางการเงินที่

เหมาะสมและการดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง 

 ตามงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 กลุม บริษัทมีอัตราสวนหน้ีสิ นตอทุนเทากับ 2.94:1              

(2550: 1.57:1) และบริษัทฯมีอัตราสวนเทากับ 2.57:1 (2550: 1.43:1) 
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38. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติใหเพิ่มเงินลงทุนในบริษัท 

เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (PSDC) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนอยูในอัตรารอยละ  51 

โดย PSDC จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ลานบาท เปน  225 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน

จํานวน 1.75 ลานหุน มูลค าที่ตราไวหุนละ 100 บาท รวมเปนจํานวนเงิน  175 ลานบาทในราคาหุนละ 

100 บาท โดยออกใหแกผูถือหุนในสัดสวนเดิม การเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในโครงการใหมของบริษัทยอย

ดังกลาว 

39. การจดัประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษัทฯไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2550 ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัด ประเภทรายการบัญชีในปปจจุบัน ซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไร

สุทธิหรือสวนของผูถือหุน การจัดประเภทรายการใหมมีดังตอไปน้ี 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ตามที่จัด

ประเภทใหม 

ตามที่เคย 

รายงานไว 

ตามที่จัด

ประเภทใหม 

ตามที่เคย 

รายงานไว 

เงินใหกูยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยคางรับ     

 จากกิจการที่ไมเก่ียวของกัน 17,613,949 16,622,224 17,613,949 16,622,224 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน  334,353,822 335,345,547 269,833,262 270,824,987 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  949,974,837 961,624,135 472,134,839 483,784,137 

สินทรัพยไมมีตัวตน  11,649,298 28,381,767 11,649,298 1,271,774 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน  107,513,999 79,132,232 34,424,616 33,152,842 

กําไรจากการขายสินทรพัยถาวร 1,125,897 - 147,130 - 

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 2,088,866 - - - 

รายไดอ่ืน 35,307,541 36,286,307 68,253,631 68,400,761 

คาใชจายในการบริหาร 430,340,249 428,104,252 - - 

40. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2552 
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