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บริษัท ระยองเพยีวริฟายเออร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนา
ในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจาํหน่ายนํ้ ามนัเช้ือเพลิงและผลิตภณัฑปิ์โตร
เคมี ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯซ่ึงเป็นสํานักงานใหญ่ตั้ งอยู่ท่ีเลขท่ี 1010 อาคารชินวตัร       
ทาวเวอร์ 3 ชั้น 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร สาขาซ่ึงเป็นท่ีตั้ง
โรงงานตั้งอยู่ท่ีเลขท่ี 7/3 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตาํบลมาบตาพุด อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดั
ระยอง นอกจากน้ี บริษทัฯมีสาขาซ่ึงเป็นคลงัเก็บนํ้ ามนั 4 แห่งในจงัหวดันครสวรรค ์นครราชสีมา 
ชลบุรีและระยอง 

 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 คือ บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท ์จาํกดั ซ่ึง
เป็นบริษทัจาํกดัตามกฎหมายไทย โดยถือหุ้นในอตัราร้อยละ 29.87 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ของ
บริษทัฯ (2552: ร้อยละ 29.87 โดยคาํนวณก่อนหกัหุน้ทุนซ้ือคืน) 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิ 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 30 มกราคม 
2552 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีได้จัดทาํข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบาย         
การบญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

 ก) งบการเงินรวมน้ีได้จัดทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกัด 
(มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) 
ดงัต่อไปน้ี 

     ร้อยละของ 
    ร้อยละของ รายไดท่ี้รวมอยูใ่น 
    สินทรัพยท่ี์รวมอยู ่ รายไดร้วมสาํหรับปี 
  จดัตั้งข้ึน อตัราร้อยละ ในสินทรัพยร์วม ส้ินสุดวนัท่ี 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

   2553 2552 2553 2552 2553 2552 

   ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั เพียวไบโอดีเซล ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์        
   จาํกดั     นํ้ามนัไบโอดีเซล (B100)         
    และกลีเซอรีนดิบ ไทย 100 100 16.8 16.8 3.3 4.1 
บริษทั เพียวสมัมากร ใหเ้ช่าและบริการ        
   ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั    อสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 51 51 9.7 3.9 0.2 0.1 
บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํหน่ายนํ้ามนัเช้ือเพลิง        
   จาํกดั     ไทย 100 100 7.4 11.7 20.2 22.5 
บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํหน่ายนํ้ามนัเช้ือเพลิง        
   จาํกดั และบริษทัยอ่ย  ไทย 100 100 6.4 6.8 40.1 38.9 
บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์ จาํหน่ายอุปกรณ์เคร่ืองมือ        
   จาํกดั     สถานีบริการนํ้ามนั และ        
    ใหบ้ริการซ่อมบาํรุง ไทย 78 - 1.0 - 0.4 - 

ข) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีไดม้า (วนัท่ี
บริษทัฯมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย) จนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

 ค) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัเช่นเดียวกันกับของ
บริษทัฯ 

 ง) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออก
จากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 

 จ) ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วน
ท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนรวมและส่วน
ของผูถื้อหุน้ในงบดุลรวม 
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ฉ) เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2553 บริษทัฯไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นของบริษทั เอสซีที สหภณัฑ์ จาํกดั จากบริษทั       
เพียวพลงังานไทย จาํกดั (บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้อยูใ่นอตัราร้อยละ 100) ตามท่ีอนุมติัโดยท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2553 จาํนวน 25,500 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 100 บาท) ในราคาหุน้ละ 110 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 2.81 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 51 
ของทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ และในเดือนเมษายน 2553 บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นเพิ่มทุนใน
บริษทัย่อยอีกจาํนวน 130,500 หุ้นในราคาตามมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท รวมเป็นจาํนวน
เงิน 13.05 ลา้นบาท ทาํใหส้ดัส่วนการลงทุนของบริษทัฯในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 78 

2.3 บริษัทฯได้จัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนใน        
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 

3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชี
ใหม่ตามรายละเอียดขา้งล่างน้ี  

ก) มาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2554 (เวน้แต่แม่บทการบญัชีซ่ึงมีผลบงัคบัใชท้นัที) 

แม่บทการบญัชี (ปรับปรุง 2552)  
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณ

การทางบญัชี และขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19  ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26  การบญัชีและการรายงานโครงการ

ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ี     

เงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และ

สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2552) 

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2552) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการ
ดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 15 

สญัญาการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

ข) มาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2556 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12  ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และ

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
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ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการบญัชีขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ     
งบการเงินสําหรับปีท่ีเร่ิมใช้มาตรฐานการบญัชีดังกล่าว ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีดังต่อไปน้ีท่ี        
ฝ่ายบริหารคาดว่าจะมีผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีนาํมาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาถือปฏิบติั โดย
ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการรับรู้ผลประโยชน์ท่ีให้แก่พนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือ
กิจการไดรั้บบริการจา้งงานจากพนักงานแลว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการจะตอ้งประเมินและบนัทึก
หน้ีสินเก่ียวกับผลประโยชน์ของพนักงานเน่ืองจากเกษียณอายุ โดยใช้การคาํนวณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภยั ซ่ึงในปัจจุบนับริษทัฯรับรู้ผลประโยชน์ท่ีให้แก่พนักงานดงักล่าวเม่ือเกิด
รายการ  

มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการจดัประเภทอสังหาริมทรัพยท่ี์มีไวเ้พื่อหาประโยชน์จาก
รายไดค่้าเช่าหรือเพื่อหากาํไรจากราคาท่ีเพิ่มข้ึนในอนาคตเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและ
แสดงรายการได ้2 วิธี คือ วิธีราคาทุน (เปิดเผยมูลค่ายติุธรรมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน) หรือ
วิธีมูลค่ายติุธรรม (ผลต่างเขา้กาํไรหรือขาดทุน) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 เร่ือง ภาษีเงินได้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดใหกิ้จการระบุผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากความแตกต่างของมูลค่า
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหว่างเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์
หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด  

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และ   
การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัความช่วยเหลอืจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายไดแ้ละ
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย ์รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งตามหลกัเกณฑ์ท่ี
กาํหนด  
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4. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั  

4.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็น
สาระสาํคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาใน
ใบกาํกบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้จากการให้บริการขนส่ง 

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ 

รายได้ค่าบริการก่อสร้าง 

 รายได้ค่าบริการก่อสร้างรับรู้เ ม่ือได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้ นความสําเร็จของงาน                 
ขั้นความสําเร็จของงานก่อสร้างคาํนวณโดยการเปรียบเทียบตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจนถึงวนั     
ส้ินงวดกบัตน้ทุนงานก่อสร้างทั้งหมดท่ีคาดว่าจะใชใ้นการก่อสร้างตามสัญญาโดยจะตั้งสาํรองเผือ่ผล
ขาดทุนสําหรับโครงการก่อสร้างทั้งจาํนวนเม่ือทราบแน่ชัดว่าโครงการก่อสร้างนั้นจะประสบผล
ขาดทุน 

รายได้ค่าเช่าและบริการ 

 รายไดค่้าเช่าและบริการถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งตามอตัราท่ีระบุในสญัญาเช่าและบริการ 

 รายได้ค่าบริหารจัดการ 

 รายไดค่้าบริหารจดัการรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงท่ีระบุในสัญญาท่ี
เก่ียวขอ้ง  

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
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4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี
ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึง
โดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี  

4.4 สินค้าคงเหลอื 

 สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า 
ตน้ทุนของงานระหว่างทาํและสินคา้สําเร็จรูปท่ีผลิตข้ึนเองไดร้วมตน้ทุนของค่าวตัถุดิบ ค่าแรง
ทางตรงและค่าโสหุย้การผลิต 

4.5 เงินลงทุน 

 ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกเป็นกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุน 

 ข) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 ค) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี
ราคาทุน  

 มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

 เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 
จะถูกบนัทึกเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน  
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4.6 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม่หักค่า
เส่ือมราคาสะสม และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของท่ีดิน อาคารโรงงาน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน
ในราคาทุน ณ วนัท่ีได้สินทรัพยม์า หลงัจากนั้นบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัให้มีการประเมินราคา      
โดยผูป้ระเมินราคาอิสระและบนัทึกสินทรัพยด์งักล่าวในราคาท่ีตีใหม่ ทั้งน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดั
ใหมี้การประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวเป็นคร้ังคราวเพื่อมิใหร้าคาตามบญัชี ณ วนัท่ีในงบดุลแตกต่าง
จากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี  

 - บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการตีราคาใหม่ใน
บญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วนของผูถื้อหุน้ในงบดุล อยา่งไรก็ตาม หาก
สินทรัพย์นั้ นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับรู้ราคาท่ีลดลงเป็น
ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนแลว้ ส่วนท่ีเพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรายไดไ้ม่เกิน
จาํนวนท่ีเคยลดลง ซ่ึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนปีก่อนแลว้ 

 - บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่เป็น
ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาเพ่ิมข้ึนและยงัมี
ยอดคงคา้งของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ อยูใ่นส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนท่ี
ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกนาํไปหักออกจาก “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ไม่
เกินจาํนวนซ่ึงเคยตีราคาเพิ่มข้ึนของสินทรัพย์ชนิดเดียวกัน และส่วนท่ีเกินจะรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนหรือราคาท่ีตีใหม่โดยวิธีเส้นตรงตามอายกุาร
ใชง้านโดยประมาณดงัน้ี 

ส่วนปรับปรุงอาคาร - 5 - 30 ปี 
อาคาร - 20 - 40 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน - 5 - 20 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน - 3 - 5 ปี 
ยานพาหนะ - 5 ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 
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 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 

 บริษทัฯตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชีเม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุน
จากการจาํหน่ายสินทรัพย ์ (ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพยก์บั
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น) จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออก
จากบญัชี 

4.7 ต้นทุนการกู้ยมื 

 ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นการจดัหาหรือก่อสร้างสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการทาํให้
อยูใ่นสภาพพร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยูใ่น
สภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนการกูย้มือ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ 
ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น  

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจําหน่าย 

 บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม    
(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์จาํกดัอยา่งมีระบบตลอดอายกุารให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพยด์ังกล่าวเม่ือมี       
ขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้ นเกิดการด้อยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการ        
ตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
ในงบกาํไรขาดทุน 

 ซอฟทแ์วร์มีอายกุารใหป้ระโยชน์ 5 และ 10 ปี 

 ไม่มีการคิดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับซอฟทแ์วร์ระหวา่งติดตั้ง 

4.9    รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ 
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั
บริษทัฯ 
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 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ได้
โอนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่
มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว 
ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่า
การเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายุของสัญญาเช่าแลว้แต่
ระยะเวลาใดจะตํ่ากวา่ 

 จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอด
อายสุญัญาเช่า 

4.11 หุ้นทุนซ้ือคนื 

 หุน้ทุนซ้ือคืนแสดงมูลค่าในงบดุลดว้ยราคาทุนเป็นรายการหกัจากส่วนของผูถื้อหุน้ทั้งหมด หากราคา
ขายของหุ้นทุนซ้ือคืนสูงกว่าราคาซ้ือหุ้นทุนซ้ือคืน บริษทัฯจะรับรู้ผลต่างเขา้บญัชีส่วนเกินมูลค่า     
หุน้ทุนซ้ือคืน และหากราคาขายของหุน้ทุนซ้ือคืนตํ่ากว่าราคาซ้ือหุ้นทุนซ้ือคืน บริษทัฯจะนาํผลต่าง
หักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซ้ือคืนให้หมดไปก่อน แล้วจึงนําผลต่างท่ีเหลืออยู่ไปหักจากบัญชี           
กาํไรสะสม 

4.12 เงินตราต่างประเทศ 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบดุล  

 กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการคาํนวณผลการ
ดาํเนินงาน 
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4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัท่ีในงบดุล บริษทัฯจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์
ไม่มีตวัตนของบริษทัฯหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ย
ค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจาก
การใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่า
ปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของ  
เงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณาอยู่ ในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย บริษทัฯใช้แบบจาํลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึง
เหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจาํนวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพย์
หักด้วยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้นผูซ้ื้อกับผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการ
แลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน ยกเวน้ในกรณีท่ี ท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ซ่ึงใชว้ิธีการตีราคาใหม่และไดบ้นัทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้น 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีเคย
บนัทึกไว ้

4.14 ผลประโยชน์พนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและกองทุน
สาํรองเล้ียงชีพเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

4.15 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะ
เสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

4.16 ภาษีเงินได้ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดต้ามจาํนวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหแ้ก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษีของรัฐ 
โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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4.17 ตราสารอนุพนัธ์ 

 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  

 ลูกหน้ีและเจา้หน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จะถูกแปลงค่าตามอตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนัส้ินงวดบญัชี กาํไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดงักล่าวจะถูก
บนัทึกในงบกาํไรขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดท่ีเกิดข้ึนจากการทาํสัญญาจะถูกตดัจาํหน่ายดว้ยวิธี
เสน้ตรงตามอายขุองสญัญา 

 สัญญาซ้ือขายนํา้มันดิบและผลติภัณฑ์นํา้มันล่วงหน้า 

 สัญญาซ้ือขายนํ้ ามนัดิบและผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัล่วงหน้า ทาํข้ึนเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากการผนัผวน
ของราคานํ้ ามนั บริษทัฯบนัทึกกาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสัญญา
ซ้ือขายนํ้ามนัดิบและผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัล่วงหนา้ในงบกาํไรขาดทุน 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ               
งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพินิจและการ
ประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่าย
บริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษทัฯได้
โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 
อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 
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มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหา
ราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือ
ทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจาํลอง
ไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลาด โดยคาํนึงถึงสภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และ
การเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว 

 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารใช้
งานและมูลค่าซากเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการใชง้านและมูลค่า
ซากใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเช่นนั้นเกิดข้ึน 

 บริษทัฯแสดงมูลค่าของท่ีดิน อาคารโรงงาน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงานดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ซ่ึงราคา
ท่ีตีใหม่น้ีไดจ้ากการประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสําหรับ
สินทรัพยป์ระเภทท่ีดินและวิธีมูลค่าตน้ทุนทดแทนสุทธิสําหรับสินทรัพยป์ระเภทอาคารโรงงาน 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน ซ่ึงการประเมินมูลค่าดงักล่าวตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานและการประมาณ
การบางประการ 

  นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าใน
ภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์
หรือหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการคาํนวณหา
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 
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6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

เงินสด 22,759,845 21,485,813 314,476 558,923 
เงินฝากธนาคาร 160,622,019 453,087,520 44,252,872 322,776,950 
ตัว๋แลกเงิน 20,001,534 - 20,001,534 - 

รวม 203,383,398 474,573,333 64,568,882 323,335,873 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 เงินฝากออมทรัพยแ์ละตัว๋แลกเงินมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 
1.90 ต่อปี (2552: ร้อยละ 0.10 ถึง 0.85 ต่อปี) 

7. เงินลงทุนช่ัวคราว 
 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2553 2552 

 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

หน่วยลงทุนในกองทุนรวม 44,000,000 43,999,815 76,000,000 76,000,000 
หกั: ค่าเผือ่การปรับมูลค่า (185) - - - 

เงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ 43,999,815 43,999,815 76,000,000 76,000,000 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 

 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

หน่วยลงทุนในกองทุนรวม 11,000,000 10,999,815 - - 
หกั: ค่าเผือ่การปรับมูลค่า (185) - - - 

เงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ 10,999,815 10,999,815 - - 
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8. ลูกหนีก้ารค้า 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 แยกตามอายหุน้ีท่ีคงคา้งนบัจาก
วนัท่ีถึงกาํหนดชาํระไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
ไม่เกิน 3 เดือน 609,997,377 135,532,868 415,370,095 15,884,710 
3 - 6 เดือน 433,999 374,564 - - 
6 - 12 เดือน 615,871 201,108 - - 
มากกวา่ 12 เดือน 13,811,289 15,561,883 617,250 1,349,301 

รวม 624,858,536 151,670,423 415,987,345 17,234,011 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (11,217,632) (11,332,958) (617,250) (617,250) 

ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 613,640,904 140,337,465 415,370,095 16,616,761 

ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ไม่เกิน 3 เดือน 1,015,068 510,399 329,702,365 440,153,728 
3 - 6 เดือน - 330,608 - - 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,015,068 841,007 329,702,365 440,153,728 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ของบริษทัฯไดร้วมยอดลูกหน้ีซ่ึงนาํไป     
ขายลดให้กบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงิน 63.01 ลา้นบาท โดยธนาคารพาณิชยมี์สิทธิ
ติดตามการชาํระหน้ีกบับริษทัฯเป็นลาํดบัตน้ 

9. เงินฝากธนาคารทีมี่ภาระคํา้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากประจาํซ่ึงบริษทัฯไดน้าํไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจากธนาคาร 

10. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั (SCT) บริษทัยอ่ย 
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รายช่ือ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษทั เพียวอินเตอร์เทรด จาํกดั (เดิมช่ือ "บริษทั อิสาน
รุ่งเรือง ปิโตรเลียม จาํกดั") 

 
บริษทัยอ่ยของ SCT 

บริษทั มิตรสมัพนัธ์ ปิโตรเลียม จาํกดั บริษทัยอ่ยของ SCT 
บริษทั เมโทร ปิโตรเลียม จาํกดั บริษทัยอ่ยของ SCT 
บริษทั จตุจกัร ออยล ์จาํกดั บริษทัยอ่ยของ SCT 
บริษทั เบญจปิโตรเลียม จาํกดั บริษทัยอ่ยของ SCT 
บริษทั บูรพารุ่งโรจน์ ปิโตรเลียม จาํกดั บริษทัยอ่ยของ SCT 
บริษทั จตุรทิศขนส่ง จาํกดั บริษทัยอ่ยของ SCT 
บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (PSDC) บริษทัยอ่ย 
Thai Good Petroleum Co., Ltd. บริษทัร่วม 
บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท ์จาํกดั ถือหุน้ในบริษทัฯร้อยละ 29.87 
บริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ใน PSDC ร้อยละ 49 และมี

กรรมการร่วมกนั 
บริษทั แจ๊สซ่ีครีเอชัน่ จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บลูแพลนเน็ท ทราเวล จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั โกลบอลไลเซชัน่ อีโคโนมิค แอนด ์โปรโมชัน่  
     เนทเวอร์ค จาํกดั 

มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั อลัท ์เอน็เนอยี ่จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั วิลเลจฟาร์ม มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั วิลเลจฟาร์ม แอนด ์เฟรนด ์จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ฮิวมัน่ไคนด ์จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ศรีพฒัน์ จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั มงคงชยัพฒันา จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เวิลด ์เอนเตอร์เทนเมนท ์เทเลวิชัน่ จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
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(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย     
   (ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
 ขายสินคา้ - - 8,699,278,854 7,498,545,546 
 รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 14,340,494 71,470,723 
 เงินปันผลรับ - - 46,499,907 - 
 ดอกเบ้ียรับ - - 2,459,733 4,576,426 
 รายไดอ่ื้น - การใหบ้ริการอ่ืน - - 30,604,074 21,228,710 
 ขายอุปกรณ์ - - 195,816 1,109,919 
 ซ้ือสินคา้ - - 646,108,590 865,326,378 
 ค่าบริการจ่าย - - 14,416,645 - 
 ค่าขนส่งจ่าย - - 124,628,954 162,896,379 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน  - - 2,078,303 6,167,985 
 ซ้ืออุปกรณ์ - - - 1,591,410 
รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
 รายไดค้่าเช่าและบริการ 200,182 659,944 - - 
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 16,808,400 - - - 
 ดอกเบ้ียรับ 30,070 - 30,070 - 
 ซ้ืออุปกรณ์ - 2,500,000 - 500,000 
  ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,299,733 1,434,759 709,801 828,500 
 ค่าเช่าท่ีดิน  2,221,030 2,230,500 - - 
 รายจ่ายค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 91,000 228,800 91,000 228,800 
  ดอกเบ้ียจ่าย 8,561,938 1,962,242 7,846,065 - 

 นโยบายการกาํหนดราคาสําหรับรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
ขายสินคา้ ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีส่วนลดตามปริมาณคาํสัง่ซ้ือสาํหรับ

ธุรกิจคา้ส่งนํ้ามนั 
 ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีส่วนลดค่าการตลาดในอตัราคงท่ี

สาํหรับธุรกิจคา้ปลีกนํ้ามนั 
 ราคาขายอิงตามราคาตลาดสาํหรับธุรกิจขนส่งนํ้ามนั 
 ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีส่วนลดตามสญัญาสาํหรับธุรกิจ

ผลิตและจาํหน่ายไบโอดีเซล 
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รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 

รายไดค่้าบริหารจดัการ คาํนวณตามเกณฑป์ริมาณสินคา้ท่ีจาํหน่ายไดส้าํหรับธุรกิจคา้ส่ง
นํ้ามนั 

 ตามสญัญาและตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงสาํหรับธุรกิจคา้ปลีกนํ้ามนั 
ธุรกิจขนส่งนํ้ามนั ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไบโอดีเซล ธุรกิจใหเ้ช่า
และบริการอสงัหาริมทรัพย ์และธุรกิจขายอุปกรณ์เคร่ืองมือสถานี
บริการนํ้ามนัและใหบ้ริการซ่อมบาํรุง 

เงินปันผลรับ ตามท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียรับ อตัราร้อยละ 3.25 - 6.25 ต่อปี (2552: ร้อยละ 3.50 - 5.60 ต่อปี) 
รายไดอ่ื้น ราคาตามสญัญา 
 ค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนัอตัราร้อยละ 1 ต่อปี 
ขายและซ้ืออุปกรณ์ ใกลเ้คียงราคาทุน 
ซ้ือสินคา้ ราคาซ้ืออิงตามราคาตลาดโดยมีส่วนลดตามปริมาณคาํสัง่ซ้ือสาํหรับ

ธุรกิจคา้ส่งนํ้ามนั 
 ราคาซ้ืออิงตามราคาตลาดสาํหรับธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไบโอดีเซล

และธุรกิจขายอุปกรณ์เคร่ืองมือสถานีบริการนํ้ามนัและใหบ้ริการ
ซ่อมบาํรุง 

ค่าบริการจ่าย ราคาตามสญัญา 
ค่าขนส่งจ่าย ราคาตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราร้อยละ 4.50 - 5.75 ต่อปี (2552: ร้อยละ 4.50 - 9.00 ต่อปี) 

 สัญญาสําคญักบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

 สัญญาซ้ือขายผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีม 

 ในเดือนเมษายน 2553 บริษทัฯไดท้าํสญัญาซ้ือขายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมกบับริษทัยอ่ยสองแห่งเพื่อซ้ือ
ขายผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัต่างๆ ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีส่วนลดตามท่ีระบุในสญัญา สญัญาจะมีผล
ต่อเน่ืองจนกว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะแสดงความจาํนงในการยกเลิกสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 เดือน 
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สัญญารับจ้างบริหารและจัดการ 

 ในเดือนมกราคม 2553 บริษทัฯไดท้าํสัญญารับจา้งบริหารและจดัการกบับริษทัย่อยหลายแห่ง โดย
บริษทัฯจะให้บริการให้คาํปรึกษาในดา้นบริหารบุคคล ดา้นธุรการ ดา้นสารสนเทศ ดา้นกฎหมาย  
และประสานงานราชการ อตัราค่าบริการเป็นไปตามท่ีกาํหนดในสัญญา สัญญาดงักล่าวมีกาํหนด
ระยะเวลา 1 ปี ส้ินสุดเดือนธนัวาคม 2553 

 สัญญาคํา้ประกนั 

 ก) บริษทัฯไดท้าํสญัญาคํ้าประกนักบับริษทัยอ่ยหลายแห่งเพื่อคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจากธนาคาร
ของบริษทัยอ่ยในวงเงินรวม 82 ลา้นบาท การคํ้าประกนัน้ีมีผลผกูพนัต่อบริษทัฯนานเท่าท่ีภาระ
หน้ีสินท่ียงัไม่ไดช้าํระโดยบริษทัยอ่ยดงักล่าว โดยบริษทัคิดค่าธรรมเนียมในการคํ้าประกนัใน
อตัราร้อยละ 1 ต่อปี  

 ข) บริษทัฯไดท้าํสัญญาคํ้าประกนักบับริษทัย่อยแห่งหน่ึงเพื่อคํ้ าประกนัการจ่ายชาํระเงินให้แก่
เจา้หน้ีของบริษทัย่อยจาํนวนเงิน 30 ลา้นบาท โดยบริษทัฯจะหักเงินท่ีบริษทัย่อยพึงมีสิทธิ
ได้รับจากบริษทัฯจากการขายสินคา้และบริการเพื่อเป็นประกันการคํ้ าประกัน ซ่ึง ณ วนัท่ี       
31 ธนัวาคม 2553 มีจาํนวนเงิน 6.24 ลา้นบาท  

 สัญญาให้บริการเช่าถงั 

 ในเดือนสิงหาคม 2552 บริษทัฯได้ทาํสัญญาให้บริการเช่าถงักับบริษทัย่อยแห่งหน่ึง โดยมีอตัรา
ค่าบริการรายเดือนตามท่ีระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา 3 ปี (ตั้งแต่วนัท่ี 20 สิงหาคม 2552 ถึงวนัท่ี 
19 สิงหาคม 2555) และจะต่ออายุไดอี้กคราวละสามเดือนจนกว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะแสดง
ความจาํนงในการยกเลิกสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 เดือน 

 สัญญาซ้ือขายไบโอดีเซล 

 ในเดือนมกราคม 2553 บริษทัฯไดท้าํสัญญาซ้ือขายไบโอดีเซลกบับริษทัย่อยแห่งหน่ึงเพื่อซ้ือไบโอ
ดีเซล ราคาซ้ืออิงตามราคาตลาดโดยมีส่วนลดตามท่ีระบุในสัญญา สัญญาดงักล่าวมีกาํหนดระยะเวลา 
1 ปี ส้ินสุดเดือนธนัวาคม 2553 
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สัญญาบริการขนส่งน้ํามันเช้ือเพลงิ 

 ในเดือนมิถุนายน 2548 บริษทัไดท้าํสัญญาขนส่งนํ้ ามนัเช้ือเพลิงกบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง บริษทัย่อย
ดงักล่าวจะให้บริการขนส่งผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัต่างๆ โดยมีอตัราค่าบริการขนส่งนํ้ ามนัตามท่ีระบุใน
สัญญา สัญญามีระยะเวลา 3 ปี (ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2548 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2551) สัญญาจะมี
ผลต่อเน่ืองจนกว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะแสดงความจาํนงในการยกเลิกสัญญาเป็นลายลกัษณ์
อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั ต่อมา ในเดือนพฤษภาคม 2551 บริษทัฯไดต่้อสัญญาดงักล่าวอีก      
3 ปี (ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2551 ถึงวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2554) 

 สัญญาจ้างบริหารการขาย 

 ในเดือนเมษายน 2553 บริษทัฯไดท้าํสัญญาจา้งบริหารการขายกบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง เพื่อให้บริษทั
ยอ่ยดงักล่าวบริหารการขายและจดัหาลูกคา้ให้กบับริษทัฯ โดยมีอตัราค่าบริการตามท่ีระบุในสัญญา 
สญัญาจะมีผลต่อเน่ืองจนกวา่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะแสดงความจาํนงในการยกเลิกสัญญาเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 เดือน 

 สัญญาดําเนินการจัดหาทีด่ิน  

 ในเดือนธนัวาคม 2549 บริษทัฯไดท้าํสญัญากบั บริษทัโกลบอลไลเซชัน่ อีโคโนมิค แอนด ์โปรโมชัน่ 
เนทเวอร์ค จาํกดั (GEPN) เพื่อให้บริษทัย่อยแห่งหน่ึงของ GEPN ดาํเนินการในการจดัหาท่ีดินใน
ประเทศจีนเพื่อสร้างคลงัปิโตรเลียมตามราคาทุนท่ีตกลงร่วมกนัในสัญญา ซ่ึงไดรั้บอนุมติัการทาํ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2550 เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2550 
บริษทัฯไดจ่้ายเงินรวมจาํนวน 30 ลา้นบาทให้แก่ GEPN ล่วงหนา้ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดในสัญญา 
ในระหวา่งปี 2553 บริษทัฯไดย้กเลิกสญัญาดงักล่าวและไดรั้บเงินทดรองคืนจาก GEPN แลว้  
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัย่อย     

 บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั - - 186,242,118 336,641,308 
 บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั - - - 3,708,000 
 บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั - - 19,299,320 5,157,710 
 บริษทั เพียวอินเตอร์เทรด จาํกดั - - 229,395 23,687,410 
 บริษทั มิตรสัมพนัธ์ ปิโตรเลียม จาํกดั - - 3,027,462 11,896,070 
 บริษทั เมโทร ปิโตรเลียม จาํกดั - - 69,361,950 1,726,200 
 บริษทั จตุจกัร ออยล ์จาํกดั - - 24,143,020 40,374,930 
 บริษทั เบญจปิโตรเลียม จาํกดั - - - 12,899,870 
 บริษทั บูรพารุ่งโรจน์ ปิโตรเลียม จาํกดั - - 27,399,100 1,757,000 
 บริษทั จตุรทิศขนส่ง จาํกดั - - - 2,305,230 

รวมลกูหน้ีการคา้บริษทัยอ่ย - - 329,702,365 440,153,728 

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั 
 บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) 1,015,068 61,543 - - 
 บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท ์จาํกดั - 232,458 - - 
 บริษทั วลิเลจฟาร์ม แอนด ์เฟรนด ์จาํกดั - 498,041 - - 

รวมลกูหน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,015,068 792,042 - - 

บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั 
    กรรมการบริษทัฯ  - 48,965 - - 

รวมลกูหน้ีการคา้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 48,965 - - 

รวมลกูหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,015,068 841,007 329,702,365 440,153,728 
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(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553 2552 2553 2552 
ลูกหนีก้จิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัย่อย   
 บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั - - 753,919 4,160,924 
 บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั - - 5,693,646 4,288,149 
 บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั - - 150,885 6,365,536 
 บริษทั เพียวอินเตอร์เทรด จาํกดั - - 9,404 1,882,614 
 บริษทั มิตรสัมพนัธ์ ปิโตรเลียม จาํกดั - - 7,003 2,137,362 
 บริษทั จตุรทิศขนส่ง จาํกดั - - 50,201 1,850,646 
 บริษทั เมโทร ปิโตรเลียม จาํกดั - - - 624,185 
 บริษทั บูรพารุ่งโรจน์ ปิโตรเลียม จาํกดั - - - 535,802 
 บริษทั เบญจปิโตรเลียม จาํกดั - - - 237,754 
 บริษทั จตุจกัร ออยล ์จาํกดั - - - 817,480 
   บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั - - 495,246 441,944 
   บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั - - 172,670 1,064,723 
รวมลกูหน้ีบริษทัยอ่ย - - 7,332,974 24,407,119 
บริษทัร่วม     
   Thai Good Petroleum Co., Ltd. 2,312 394,369 2,312 394,369 
รวมลกูหน้ีบริษทัร่วม 2,312 394,369 2,312 394,369 
บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั     
 บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท ์จาํกดั 1,616,117 642,958 - - 
 บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) 60,831 - - - 
รวมลกูหน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,676,948 642,958 - - 
บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั     
   กรรมการบริษทัฯ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
รวมลกูหน้ีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
รวมลกูหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,679,260 2,037,327 8,335,286 25,801,488 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัย่อย     
    บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั - - 3,000,000 - 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย - - 3,000,000 - 
บริษทัร่วม     
    Thai Good Petroleum Co., Ltd. 1,498,520 - 1,498,520 - 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัร่วม 1,498,520 - 1,498,520 - 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,498,520 - 4,498,520 - 
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 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

กรรมการบริษทัย่อย     

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กรรมการบริษทัยอ่ย 1,767,759 - 1,767,759 - 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (408,815) - (408,815) - 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 1,358,944 - 1,358,944 - 

เงนิทดรองแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั     

 บริษทั โกลบอลไลเซชัน่ อีโคโนมิค     
    แอนด ์โปรโมชัน่ เนทเวอร์ค จาํกดั - 30,000,000 - 30,000,000 

รวมเงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 30,000,000 - 30,000,000 

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัย่อย     

 บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั - - 46,475,734 44,572,399 
 บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั - - - 8,012,300 
 บริษทั มิตรสัมพนัธ์ ปิโตรเลียม จาํกดั - - - 812,260 

รวมเจา้หน้ีการคา้บริษทัยอ่ย - - 46,475,734 53,396,959 

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั     

 บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) 544,464 10,274 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 544,464 10,274 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 544,464 10,274 46,475,734 53,396,959 

เจ้าหนีก้จิการทีเ่กีย่วข้องกนั   

บริษทัย่อย     

 บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั - - 31,570 944,795 
 บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั - - 148,256 - 
 บริษทั เพียวอินเตอร์เทรด จาํกดั - - 1,159,591 - 
 บริษทั จตุรทิศขนส่ง จาํกดั - - 7,989,950 12,691,098 
 บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั - - 149,800 76,547 

รวมเจา้หน้ีบริษทัยอ่ย - - 9,479,167 13,712,440 
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(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั     
 บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) 42,626 45,277 - - 
 บริษทั วลิเลจฟาร์ม แอนด ์เฟรนด ์จาํกดั - 5,000 - - 
 บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท ์จาํกดั 194,161 - 194,161 - 
 บริษทั มงคลชยัพฒันา จาํกดั 61,596 - 61,596 - 
 บริษทั เวลิด ์เอนเตอร์เทนเมนท ์เทเลวชิัน่ จาํกดั 16,068 - 16,068 - 

รวมเจา้หน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 314,451 50,277 271,825 - 

บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั     
    กรรมการบริษทัฯ 517,335 - 505,370 - 

รวมเจา้หน้ีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 517,335 - 505,370 - 

รวมเจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 831,786 50,277 10,256,362 13,712,440 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั     
    ผูบ้ริหารของบริษทัฯ - 300,000 - - 
    บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักรรมการบริษทัฯ - 31,000,000 - - 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 31,300,000 - - 

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั     
    บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท ์จาํกดั 72,500,000 -   72,500,000 - 
    บริษทั มงคลชยัพฒันา จาํกดั 23,000,000 - 23,000,000 - 
    บริษทั เวลิด ์เอนเตอร์เทนเมนท ์เทเลวชิัน่ จาํกดั 6,000,000 - 6,000,000 - 

รวมเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 101,500,000 - 101,500,000 - 

บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั     
    บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักรรมการบริษทัฯ 190,500,000 - 190,500,000 - 

รวมเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 190,500,000 - 190,500,000 - 

รวมเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 292,000,000 - 292,000,000 - 

เงนิประกนัการคํา้ประกนั - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัย่อย     
 บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั  - - 6,240,000 - 

รวมเงินประกนัการคํ้าประกนั - กิจการท่ี     
 เก่ียวขอ้งกนั - - 6,240,000 - 
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ในระหวา่งปี 2553 เงินใหกู้ย้มืแก่/เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ ในระหวา่งปี ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม   31 ธนัวาคม 
 2553 เพิ่มข้ึน ลดลง 2553 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     

บริษทัร่วม     

 Thai Good Petroleum Co., Ltd. - 1,498,520 - 1,498,520 

รวม - 1,498,520 - 1,498,520 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
กรรมการบริษทัยอ่ย - 1,900,000 (132,241) 1,767,759 

รวม - 1,900,000 (132,241) 1,767,759 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ ในระหวา่งปี ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม   31 ธนัวาคม 
 2553 เพิ่มข้ึน ลดลง 2553 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     

บริษทัย่อย     

 บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั - 338,000,000 (338,000,000) - 
 บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั - 862,000,000 (862,000,000) - 
 บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั - 18,000,000 (15,000,000) 3,000,000 
 บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั - 185,000,000 (185,000,000) - 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย - 1,403,000,000 (1,400,000,000) 3,000,000 

บริษทัร่วม     

 Thai Good Petroleum Co.,  Ltd. - 1,498,520 - 1,498,520 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัร่วม - 1,498,520 - 1,498,520 

รวม - 1,404,498,520 (1,400,000,000) 4,498,520 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
กรรมการบริษทัยอ่ย - 1,900,000 (132,241) 1,767,759 

รวม - 1,900,000 (132,241) 1,767,759 
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(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ ในระหวา่งปี ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม   31 ธนัวาคม 

 2553 เพิ่มข้ึน ลดลง 2553 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทัท่ีเกีย่วข้องกนั     
    บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท ์จาํกดั - 20,000,000 (20,000,000) - 
    บริษทั มงคลชยัพฒันา จาํกดั - 10,000,000 (10,000,000) - 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 30,000,000 (30,000,000) - 

บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั     

    กรรมการบริษทัฯ - 40,000,000 (40,000,000) - 
    ผูบ้ริหารของบริษทัฯ 300,000 - (300,000) - 
    บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักรรมการบริษทัฯ 31,000,000 136,000,000 (167,000,000) - 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31,300,000 176,000,000 (207,300,000) - 

รวม 31,300,000 206,000,000 (237,300,000) - 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ ในระหวา่งปี ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม   31 ธนัวาคม 

 2553 เพิ่มข้ึน ลดลง 2553 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     

บริษทัท่ีเกีย่วข้องกนั     

    บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท ์จาํกดั - 20,000,000 (20,000,000) - 
    บริษทั มงคลชยัพฒันา จาํกดั - 10,000,000 (10,000,000) - 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 30,000,000 (30,000,000) - 

บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั     

    กรรมการบริษทัฯ - 40,000,000 (40,000,000) - 
    บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักรรมการบริษทัฯ - 136,000,000 (136,000,000) - 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 176,000,000 (176,000,000) - 

รวม - 206,000,000 (206,000,000) - 
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  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ ในระหวา่งปี ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม   31 ธนัวาคม 

 2553 เพิ่มข้ึน ลดลง 2553 

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั   

บริษทัท่ีเกีย่วข้องกนั   

    บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท ์จาํกดั - 72,500,000 - 72,500,000 
    บริษทั มงคลชยัพฒันา จาํกดั - 23,000,000 - 23,000,000 
 บริษทั เวลิด ์เอนเตอร์เทนเมนท ์เทเลวชิัน่ จาํกดั - 6,000,000 - 6,000,000 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 101,500,000 - 101,500,000 

บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั     

    บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักรรมการบริษทัฯ - 190,500,000 - 190,500,000 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 190,500,000 - 190,500,000 

รวม - 292,000,000 - 292,000,000 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 เงินให้กูย้ืมระยะสั้ นแก่บริษทัย่อยแห่งหน่ึง เป็นตัว๋สัญญาใช้เงินท่ีไม่มี
หลกัประกนัอาย ุ1 เดือน จาํนวนเงิน 3.00 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.43 ต่อปี (2552: ไม่มี) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 เงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่บริษัทร่วมแห่งหน่ึง เป็นเงินให้กู้ยืมท่ีไม่มี
หลกัประกนัอาย ุ1 ปี จาํนวนเงิน 1.50 ลา้นบาท หรือ 0.05 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (2552: ไม่มี) โดยคิด
ดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้ ั้นตํ่าสาํหรับลูกคา้ชั้นดี (Prime rate) บวกร้อยละ 3 ต่อปี มีกาํหนด
ชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียทั้งหมดภายในเดือนพฤศจิกายน 2554 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมท่ีไม่มี
หลกัประกนัจาํนวนเงิน 1.77 ลา้นบาท (2552: ไม่มี) โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.50 ต่อปี และมี
กาํหนดชาํระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือนจาํนวน 52 เดือน เดือนละ 40,000 บาท ส้ินสุดเดือน
ธนัวาคม 2557  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันเป็นตัว๋สัญญาใช้เงินท่ีไม่มี
หลกัประกนัอาย ุ12 เดือน รวมจาํนวนเงิน 31.30 ลา้นบาทในงบการเงินรวม โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อย
ละ 4.50 - 5.00 ต่อปี (2553: ไม่มี) 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนั
อายุ  2 ปี รวมจาํนวนเงิน 292 ลา้นบาท (2552: ไม่มี) โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.75 ต่อปี ชาํระ
ดอกเบ้ียเป็นรายสามเดือนและมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั้งหมดภายในเดือนกนัยายน 2555 

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 ในปี 2553 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้ปรับโครงสร้างคณะผูบ้ริหารใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายสําหรับ
เงินเดือน โบนสัและค่าเบ้ียประชุมของกรรมการและผูบ้ริหาร เป็นจาํนวนเงิน 56.97 ลา้นบาท (เฉพาะ
ของกิจการ: 40.21 ลา้นบาท) (2552: งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ: 34.27 ลา้นบาท) 

 ภาระคํา้ประกนักบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการคํ้าประกนัให้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่งตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 39.6 

11.     สินค้าคงเหลอื 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

  ค่าเผือ่การลดลงของ  
 ราคาทุน มูลค่าสินคา้คงเหลือ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

สินคา้สาํเร็จรูป   932,236,392 697,357,366 (787,583) (507,992) 931,448,809 696,849,374 
วตัถุดิบ 445,858,222 344,396,851 - - 445,858,222 344,396,851 
วสัดุส้ินเปลือง 4,162,296 4,376,489 - - 4,162,296 4,376,489 

รวม 1,382,256,910  1,046,130,706 (787,583) (507,992) 1,381,469,327 1,045,622,714 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 

สินคา้สาํเร็จรูป  770,642,454 549,873,557 
วตัถุดิบ 411,915,601 336,806,139 
วสัดุส้ินเปลือง 4,162,296 4,355,789 

รวม 1,186,720,351 891,035,485 
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 สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 ไดร้วมนํ้ ามนัสํารองตามขอ้บงัคบัของกระทรวงพาณิชย์
จาํนวนเงิน 725.59 ลา้นบาท (2552: 662.84 ลา้นบาท) โดยส่วนหน่ึงจาํนวนเงิน 117.85 ลา้นบาท 
(2552: 102.99 ลา้นบาท) เป็นสินคา้ท่ีอยู่ภายใตส้ัญญาซ้ือขายนํ้ ามนัเพื่อใชเ้ป็นปริมาณสํารองตาม
กฎหมายท่ีบริษทัฯมีภาระผกูพนัตอ้งขายคืนใหแ้ก่ผูข้ายเม่ือครบกาํหนดตามอายขุองสญัญา 

12. เงินให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

                  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ     
 จากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 21,317,007 21,317,007 21,317,007 21,317,007 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (21,317,007) (21,317,007) (21,317,007) (21,317,007) 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ     
 จากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ - - - - 

เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2549 บริษทัฯไดท้าํสัญญา Petroleum Product Business Joint Venture กบั 
T.C.S. Oil Co., Ltd. (TCS) เพื่อร่วมลงทุนในธุรกิจนํ้ ามนัในประเทศกมัพชูา ซ่ึงสัญญามีผลบงัคบัเป็น
ระยะเวลา 15 ปีส้ินสุดในปี 2563 โดยบริษทัฯมีภาระในการจดัหานํ้ ามนัและใหเ้งินกูย้ืมแก่ TCS เป็น
เงินบาทจาํนวน 35 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีร้อยละ 5 ต่อปี โดยชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน 
และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา หลงัจากท่ีบริษทัฯไดรั้บชาํระเงินใหกู้ย้มื
ดงักล่าวเตม็จาํนวนแลว้ บริษทัฯจะไดรั้บส่วนแบ่งกาํไรจากผลการดาํเนินงานของ TCS ตามท่ีระบุ    
ในสญัญา  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 TCS เป็นหน้ีเงินให้กูย้ืมเกินกว่าหน่ึงปี บริษทัฯจึงหยุดรับรู้
รายไดด้อกเบ้ียและตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับเงินให้กูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับดงักล่าว
ทั้งจาํนวน 

13. เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

จาํนวนน้ีเป็นเงินให้กูย้ืมเพื่อชาํระหน้ีแทนลูกคา้ โดยลูกคา้โอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินให้บริษทัย่อยเป็น
หลกัประกนั ทั้งน้ี บริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินคืนให้แก่ลูกคา้เม่ือลูกคา้ชาํระเงินแก่
บริษทัย่อยครบถว้น โดยมีกาํหนดชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นรายเดือนจาํนวน 86 เดือน เดือนละ 
50,000 บาท ส้ินสุดเดือนธนัวาคม 2559 
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14. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 
                 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหนา้ 50,859,335 46,233,543 50,859,335 46,233,543 
ภาษีสรรพสามิตรอเรียกคืน - 2,973,461 - 2,973,461 
เงินชดเชยจากกองทุนนํ้ามนั     
 เช้ือเพลิงคา้งรับ 14,074,307 85,239,888 14,074,307 85,239,888 
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน 20,816,336 3,152,404 16,744,765 - 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 12,990,331 9,623,178 8,176,638 5,025,963 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินคา้ 49,196,512 52,011,307 - 10,000,000 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 21,904,973 14,961,436 10,108,564 8,434,853 
อ่ืน ๆ 33,477,643 20,955,644 8,401,376 6,245,718 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 203,319,437 235,150,861 108,364,985 164,153,426 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (3,412,818) (3,206,019) (3,412,818) (3,206,019) 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 199,906,619 231,944,842 104,952,167 160,947,407 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 เงินชดเชยจากกองทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิงคา้งรับจาํนวนเงิน 14.07 ลา้นบาท 
(2552: 85.24 ลา้นบาท) คือ เงินชดเชยคา้งรับจากกรมสรรพสามิตสาํหรับนํ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว B5  

15. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

บริษทั ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ             

รับระหวา่งปี 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

   ร้อยละ ร้อยละ     
บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั 280 ลา้นบาท 280 ลา้นบาท 100 100 279,999,200 279,999,200 - - 
บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์         
   จาํกดั 225 ลา้นบาท 101 ลา้นบาท 51 51 114,749,599 51,382,099 - - 
บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั 100 ลา้นบาท 50 ลา้นบาท 100 100 99,994,300 49,999,300 - - 
บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั         
   และบริษทัยอ่ย 10 ลา้นบาท 10 ลา้นบาท 100 100 9,999,965 9,999,965 46,499,907 - 
บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั 20 ลา้นบาท - 78 - 15,855,000 - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      520,598,064 391,380,564 46,499,907 - 
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 บริษัท เพยีวไบโอดีเซล จํากดั 

PBC ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสําหรับกิจการผลิตไบโอดีเซล 
ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1840(9)/2550 เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2550 ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนด
บางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีได้
จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการนั้น (ตั้งแต่วนัท่ี 12 มกราคม 2552 ถึงวนัท่ี 11 มกราคม 2560) 

รายไดข้อง PBC สาํหรับปี 2553 และ 2252 จาํแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้
รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม รวม 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

รายไดจ้ากการขายและบริการ       
ขายและบริการในประเทศ 962,320,483 954,817,770 49,338,831 16,226,695 1,011,659,314 971,044,465 

ขายส่งออก   19,598,242   17,387,125 1,372,031 -   20,970,273   17,387,125 

รวม 981,918,725 972,204,895 50,710,862 16,226,695 1,032,629,587 988,431,590 

 บริษัท เพยีวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

 เม่ือวนัท่ี  24  กุมภาพนัธ์ 2552 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัใหเ้พิ่มเงินลงทุนในบริษทั 
เพียวสัมมากร  ดีเวลลอปเมน้ท ์ จาํกดั  (PSDC) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้อยูใ่นอตัราร้อยละ 51 
โดย PSDC  จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ลา้นบาท  เป็น 225 ลา้นบาท  โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุน
จาํนวน 1.75 ลา้นหุน้  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100  บาท  รวมเป็นจาํนวนเงิน 175 ลา้นบาทในราคาหุน้ละ 
100 บาท  โดยออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในสัดส่วนเดิม  การเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในโครงการใหม่ของบริษทัยอ่ย
ดงักล่าว PSDC ไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2552 

 ในระหว่างปี 2552 และ 2553 PSDC.ไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นรวมจาํนวนเงิน 25.88 ลา้นบาทและ 63.37 
ลา้นบาท ตามลาํดบัและบริษทัฯไดจ่้ายชาํระเงินค่าหุน้แลว้  

 บริษัท เพยีวพลงังานไทย จํากดั 

 เม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2552 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้เพิ่มเงินลงทุนในบริษทั 
เพียวพลงังานไทย จาํกดั (PTEC) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้อยูใ่นอตัราร้อยละ 100 โดยจะเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนจาก 50 ลา้นบาทเป็น 140 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 0.9 ลา้นหุ้น 
(มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) ในราคาหุน้ละ 100 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 90 ลา้นบาท การเพ่ิมทุน
มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และขยายธุรกิจสถานีบริการนํ้ามนัของบริษทัยอ่ยดงักล่าว  
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 ในเดือนมกราคม 2553 PTEC ไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นเป็นจาํนวนเงิน 49.99 ลา้นบาท และบริษทัฯไดจ่้าย
ชําระเงินค่าหุ้นดังกล่าวแล้ว  PTEC ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เ ม่ือวันท่ี              
14 มกราคม 2553 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯมีภาระผกูพนัจากส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียก
ชาํระจาก PTEC จาํนวนเงิน 40 ลา้นบาท 

บริษัท เอสซีท ีสหภัณฑ์ จํากดั 

 เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2553 บริษทัฯไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นของบริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั (SAP) จากบริษทั 
เพียวพลงังานไทย จาํกัด (บริษทัย่อยท่ีบริษทัฯถือหุ้นอยู่ในอตัราร้อยละ 100) ตามท่ีอนุมติัโดยท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2553 จาํนวน 25,500 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
100 บาท) ในราคาหุ้นละ 110 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 2.81 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 51 ของทุน       
จดทะเบียนและชาํระแลว้ 

 เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้เพิ่มเงินลงทุนใน SAP 
โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวจะเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 5 ลา้นบาท (หุน้สามญั 50,000 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 
100 บาท) เป็น 20 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้นสามญั
เพิ่มทุนจาํนวน 150,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นในสัดส่วนเดิมในราคา     
หุน้ละ 100 บาท SAP ไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2553  

 ในเดือนเมษายน 2553 SAP ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้เพิ่มทุน บริษทัฯไดจ่้ายชาํระเงินค่าหุน้เป็นจาํนวนเงิน 
7.65 ลา้นบาท และซ้ือหุ้นเพิ่มทุนท่ีผูถื้อหุ้นรายย่อยสละสิทธิเป็นจาํนวนเงิน 5.40 ลา้นบาท ทาํให้
บริษทัฯมีสดัส่วนเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 78 ของทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้  

 บริษัท อาร์พซีี เอน็เนอร์ยี ่จํากดั  

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2553 มีมติอนุมัติให้จัดตั้ งบริษัท อาร์พีซี        
เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนระหว่างบริษทัฯและบริษทั พลงังานทดแทน จาํกดั โดยมีทุน   
จดทะเบียนจาํนวนเงิน 125 ลา้นบาท (หุน้สามญัจาํนวน 1.25 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) 
บริษทัร่วมทุนดงักล่าวดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัพลงังานทดแทน โดยบริษทัฯจะมีสัดส่วนการลงทุนใน
บริษทัดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 70 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษทัดงักล่าวอยู่ระหว่างการดาํเนิน      
การจดัตั้งบริษทั 
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16. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

16.1 รายละเอยีดของบริษัทร่วม 

(หน่วย: บาท) 

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวธีิราคาทุน 

   2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
   ร้อยละ ร้อยละ       

Thai Good 
Petroleum  

จาํหน่าย
นํ้ามนัหล่อล่ืน 

ฮ่องกง         

 Co., Ltd.   31.67 31.67 3,174,900 3,174,900 2,569,030 2,488,476 3,174,900 3,174,900 

16.2 ส่วนแบ่งขาดทุนและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงิน
ปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 

ส่วนแบ่งขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหวา่งปี 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ 

รับระหวา่งปี 

 2553 2552 2553 2552 

     
Thai Good Petroleum Co., Ltd. (1,396,824) (686,424) - - 

16.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม 

 ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมท่ีจดัทาํโดยฝ่ายบริหารโดยสรุปมีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั 

ทุนเรียกชาํระ 
ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 

สินทรัพยร์วม 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

หน้ีสินรวม 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

รายไดร้วม
สาํหรับ 

ปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

ขาดทุนสุทธิ 
สาํหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

Thai Good Petroleum Co., Ltd. 10,026 10,026 8,609 8,103 544 260 2,818 104 (4,411) (2,167) 
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17. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 สินทรัพยซ์ึ่งแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ สินทรัพยซ์ึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน 

  อาคารโรงงานและ เครื่องจกัร อาคารสาํนกังาน อาคารใหเ้ช่า  เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง    
  ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์ และส่วนปรับปรุง และส่วนปรับปรุง อุปกรณ์สถานี และเครื่องใช ้  งานระหวา่ง  
 ที่ดิน อาคารโรงงาน โรงงาน อาคารสาํนกังาน อาคารใหเ้ช่า บริการนํ้ ามนั สาํนกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน / ราคาที่ตใีหม่           
31 ธนัวาคม 2552 173,457,199 176,185,095 1,933,829,768 156,200,790 79,958,206 58,757,492 83,676,584 197,848,306 66,778,880 2,926,692,320 
ซื้อเพิ่ม - - 291,718 - 12,215 4,829,623 3,551,124 7,720,192 350,759,140 367,164,012 
จาํหน่าย - - (74,460) (26,476) - (67,369) (3,884,254) (1,760,225) - (5,812,784) 
โอน - 462,000 66,271,267 6,165,362 275,763,214 7,739,979 12,840,083 37,123,104 (406,365,009) - 

31 ธนัวาคม 2553 173,457,199 176,647,095 2,000,318,293 162,339,676 355,733,635 71,259,725 96,183,537 240,931,377 11,173,011 3,288,043,548 

ค่าเสื่อมราคาสะสม            
31 ธนัวาคม 2552 - 70,343,293 1,029,708,454 70,541,855 8,549,439 37,315,239 56,072,828 100,883,455 - 1,373,414,563 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 7,117,470 82,682,125 16,628,187 5,955,273 10,685,023 12,856,450 28,167,495 - 164,092,023 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับส่วนที่
จาํหน่าย - - (74,456) (243) - (64,234) (3,589,638) (1,399,232) - (5,127,803) 

31 ธนัวาคม 2553 - 77,460,763 1,112,316,123 87,169,799 14,504,712 47,936,028 65,339,640 127,651,718 - 1,532,378,783 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี            
31 ธนัวาคม 2552 173,457,199 105,841,802 904,121,314 85,658,935 71,408,767 21,442,253 27,603,756 96,964,851 66,778,880 1,553,277,757 

31 ธนัวาคม 2553 173,457,199 99,186,332 888,002,170 75,169,877 341,228,923 23,323,697 30,843,897 113,279,659 11,173,011 1,755,664,765 

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี           
2552 (107.62 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิตและตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 143,614,525 

2553 (123.41 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิตและตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 164,092,023 
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(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพยซ์ึ่งแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ สินทรัพยซ์ึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  

    อาคาร เครื่องตกแต่ง    
  อาคารโรงงานและ เครื่องจกัร สาํนกังานและ ติดตั้งและ    
  ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์ ส่วนปรับปรุง เครื่องใช ้  งานระหวา่ง  
 ที่ดิน อาคารโรงงาน โรงงาน อาคารสาํนกังาน สาํนกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่         
31 ธนัวาคม 2552 138,659,850 108,593,587 1,473,975,432 57,458,482 39,190,525 11,072,394 13,779,048 1,842,729,318 
ซื้อเพิ่ม - - 14,000 - 122,857 4,370,811 8,496,533 13,004,201 
จาํหน่าย - - (74,460) - (3,566,122) (421,000) - (4,061,582) 
โอน - - 14,526,666 230,000 1,348,330 - (16,104,996) - 
31 ธนัวาคม 2553 138,659,850 108,593,587 1,488,441,638 57,688,482 37,095,590 15,022,205 6,170,585 1,851,671,937 

ค่าเสื่อมราคาสะสม         
31 ธนัวาคม 2552 - 66,650,573 999,962,060 30,969,449 31,872,850 2,518,256 - 1,131,973,188 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 2,966,940 48,409,466 5,004,910 2,945,380 2,542,092 - 61,868,788 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับส่วนที่จาํหน่าย - - (74,456) - (3,393,024) (131,604) - (3,599,084) 
31 ธนัวาคม 2553 - 69,617,513 1,048,297,070 35,974,359 31,425,206 4,928,744 - 1,190,242,892 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี          
31 ธนัวาคม 2552 138,659,850 41,943,014 474,013,372 26,489,033 7,317,675 8,554,138 13,779,048 710,756,130 

31 ธนัวาคม 2553 138,659,850 38,976,074 440,144,568 21,714,123 5,670,384 10,093,461 6,170,585 661,429,045 

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี  
2552 (48.3 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 58,866,064 

2553 (52.0 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 61,868,788 
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ในระหว่างปี 2551 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพยต์ามรายกลุ่มของ
สินทรัพยซ่ึ์งราคาประเมินใหม่เป็นราคาท่ีสรุปผลในวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2551 เกณฑท่ี์ใชป้ระเมินราคา
สินทรัพยมี์ดงัน้ี  

ก) ท่ีดินและอาคารโรงงานประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 
(Market Approach) และมูลค่าตน้ทุนทดแทนสุทธิ (Depreciated Replacement Cost) ตามลาํดบั 

ข) เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงานประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใช้มูลค่าตน้ทุน
ทดแทนสุทธิ (Depreciated Replacement Cost) 

ผลของการประเมินแสดงมูลค่าท่ีดิน อาคารโรงงาน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงานเพิ่มข้ึนจากราคา
ตามบญัชีจาํนวนประมาณ 260.8 ลา้นบาท บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกส่วนท่ีเพิ่มข้ึนของมูลค่า
สินทรัพยด์งักล่าวไวใ้นส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยใ์นส่วนของผูถื้อหุน้  

หากบริษทัฯและบริษทัย่อยแสดงมูลค่าของท่ีดิน อาคารโรงงาน เคร่ืองจักรและอุปกรณ์โรงงาน 
ดงักล่าวดว้ยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 จะเป็นดงัน้ี  

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

ท่ีดิน 137,705,875 137,705,875 102,908,526 102,908,526 
อาคารโรงงานและส่วนปรับปรุง 94,555,690 100,617,378 34,345,432 36,718,590 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 711,971,595 707,362,110 264,113,992 277,254,168 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ญัญา
เช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 80.64 ลา้นบาท (2552: 52.66 ลา้นบาท) และใน
งบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวนเงิน 8.35 ลา้นบาท (2552: 6.02 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวในงบ
การเงินรวมมีจาํนวนเงิน 195.53 ลา้นบาท (2552: 179.00 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการ
จาํนวนเงิน 91.35 ลา้นบาท (2552: 81.25 ลา้นบาท) 

บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดัไดจ้าํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและจาํนาํเคร่ืองจกัรซ่ึงมีมูลค่าสุทธิ
ตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 รวมจาํนวนเงิน 420.25 ลา้นบาท (2552: 449.72 ลา้นบาท) เพื่อ   
คํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์
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บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั ไดจ้ดจาํนองสิทธิการเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีมีมูลค่า
ตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 จาํนวนเงิน 341.23 ลา้นบาท (2552: 71.41 ลา้นบาท) เพื่อค ํ้า
ประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ี
จะตอ้งโอนส่ิงปลูกสร้างใหผู้ใ้หเ้ช่าเม่ือครบกาํหนดอายสุญัญาเช่า 

18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  

  ซอฟทแ์วร์  
 ซอฟทแ์วร์ ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน    
1 มกราคม 2552 11,385,889 10,153,550 21,539,439 
ซ้ือเพิ่ม 3,048,492 1,113,144 4,161,636 
โอน 9,519,891 (9,519,891) - 

31 ธนัวาคม 2552 23,954,272 1,746,803 25,701,075 
ซ้ือเพิ่ม 1,269,903 121,589 1,391,492 
โอน 1,868,392 (1,868,392) - 

31 ธนัวาคม 2553 27,092,567 - 27,092,567 

การตัดจําหน่าย    
1 มกราคม 2552 6,914,957 - 6,914,957 
ค่าตดัจาํหน่าย 1,444,025 - 1,444,025 

31 ธนัวาคม 2552 8,358,982 - 8,358,982 
ค่าตดัจาํหน่าย 2,749,057 - 2,749,057 

31 ธนัวาคม 2553 11,108,039 - 11,108,039 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
31 ธนัวาคม 2552 15,595,290 1,746,803 17,342,093 

31 ธนัวาคม 2553 15,984,528 - 15,984,528 
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(หน่วย: บาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ซอฟทแ์วร์  
 ซอฟทแ์วร์ ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน    
1 มกราคม 2552 11,167,349 10,153,550 21,320,899 
ซ้ือเพิ่ม - 1,113,144 1,113,144 
จาํหน่าย (788,550) - (788,550) 
โอน 9,519,891 (9,519,891) - 

31 ธนัวาคม 2552 19,898,690 1,746,803 21,645,493 
ซ้ือเพิ่ม - 121,589 121,589 
โอน 1,868,392 (1,868,392) - 

31 ธนัวาคม 2553 21,767,082 - 21,767,082 

การตัดจําหน่าย    
1 มกราคม 2552 6,907,556 - 6,907,556 
ค่าตดัจาํหน่าย 1,081,431 - 1,081,431 

31 ธนัวาคม 2552 7,988,987 - 7,988,987 
ค่าตดัจาํหน่าย 2,254,594 - 2,254,594 

31 ธนัวาคม 2553 10,243,581 - 10,243,581 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
31 ธนัวาคม 2552 11,909,703 1,746,803 13,656,506 

31 ธนัวาคม 2553 11,523,501 - 11,523,501 
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19. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 

                 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

เงินชดเชยค่าปรับคุณภาพ 26,711,581 26,711,581 26,711,581 26,711,581 
สิทธิการเช่าท่ีดินและสถานีบริการ     
   นํ้ามนั 7,377,891 5,698,343 1,109,646  1,339,641 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 5,562,857 4,309,283 - - 
เงินมดัจาํ 4,436,893 3,560,627 2,155,682 2,155,682 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ีย     
   คา้งรับ 1,352,588 1,352,588 1,352,588 1,352,588 
อ่ืน ๆ 3,113,754 4,982,198 3,061,651 2,323,092 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 48,555,564 46,614,620 34,391,148 33,882,584 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,352,588) (1,352,588) (1,352,588) (1,352,588) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 47,202,976 45,262,032 33,038,560 32,529,996 

เงินชดเชยค่าปรับคุณภาพ คือ เงินชดเชยเน่ืองจากในไตรมาสท่ีสามของปี 2549 ผูข้ายวตัถุดิบไดส่้ง
วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพผดิไปจากท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบ โดยมีคุณสมบติัท่ีผิดไปจากท่ีเคย
ส่งมอบให้บริษทัฯ ตลอดระยะเวลาของสัญญาท่ีผา่นมาอยา่งกะทนัหัน มีผลทาํให้บริษทัฯตอ้งจ่าย
ตน้ทุนเพิ่มในการปรับคุณภาพสินคา้ตลอดจนค่าเสียหายดา้นอ่ืนๆ รวมทั้งส้ินประมาณ 136.45 ลา้น
บาท จากการเจรจากบัผูข้ายวตัถุดิบ ไดข้อ้สรุปว่าผูข้ายวตัถุดิบจะชดเชยค่าปรับคุณภาพใหแ้ก่บริษทัฯ 
รวม 52.7 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือเป็นค่าเสียหายท่ีเกิดจากการท่ีราคาของสินคา้และวตัถุดิบลดตํ่าลงมาก           
อยา่งต่อเน่ือง (Inventory Loss) และเน่ืองจากส่วนน้ีเป็นความเสียหายท่ีเกิดจากภาวะราคาตลาดโลกท่ี
ทั้งฝ่ายบริษทัฯ และฝ่ายผูข้ายวตัถุดิบต่างตอ้งแบกรับอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดเ้ช่นเดียวกนั ผูข้ายวตัถุดิบจึง
ขอให้ต่างฝ่ายต่างแบกรับภาระ Inventory Loss ของตนเอง บริษทัฯจึงไดบ้นัทึกบญัชีเงินชดเชย
ค่าปรับคุณภาพจาํนวนน้ีโดยลดตน้ทุนขายสาํหรับปี 2549 ทั้งจาํนวน ทั้งน้ี ผูข้ายวตัถุดิบไดอ้อกใบลด
หน้ีให้บริษทัฯ จาํนวนเงิน 26 ลา้นบาทในเดือนพฤศจิกายน 2549 ส่วนท่ีเหลือจาํนวนเงิน 26.71     
ลา้นบาท ผูข้ายแจง้วา่จะพิจารณาวิธีการชดเชยใหใ้นภายหลงั 
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20. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากธนาคาร 
(หน่วย: บาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละต่อปี) 2553 2552 2553 2552 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 1.75 - 104,215 - 104,215 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 1.75 - 5.12 475,625,312 911,890,000 213,625,312 850,000,000 

รวม  475,625,312 911,994,215 213,625,312 850,104,215 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารหลายแห่ง ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 

                 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 คํ้าประกนัโดย วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้

  2553 2552 

บริษทัฯ จดจาํนาํเงินฝากประจาํและขายลดลูกหน้ี
การคา้ของบริษทัฯ 

2,130 1,568 

บริษทั เพียวไบโอ
ดีเซล จาํกดั (PBC) 

จดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างรวมทั้ง
ส่ิงปลูกสร้างท่ีจะมีข้ึนในอนาคต จาํนาํ
เคร่ืองจกัรของ PBC และคํ้าประกนัโดย
บริษทัฯ 

147 348 

บริษทั เพียวสมัมากร 
ดีเวลลอปเมน้ท ์
จาํกดั (PSDC) 

สิทธิการเช่าท่ีดินของ PSDC และจาํนอง
ส่ิงปลูกสร้างในโครงการของ PSDC 

31 31 

บริษทั เอสซีที 
ปิโตรเลียม จาํกดั 

คํ้าประกนัโดยบริษทัฯ 10 - 

21. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

 จาํนวนน้ีเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยออกให้แก่บุคคลภายนอก ซ่ึงคิดดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 2.75 - 3.00 ต่อปี (2552: ร้อยละ 3.00 - 5.00 ต่อปี) และมีกาํหนดชาํระคืนภายในหน่ึงปี  

22. เงินกู้ยมืระยะยาวจากธนาคาร 
                 (หน่วย: บาท) 

  งบการเงินรวม 
   2553 2552 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร   357,633,914 283,307,978 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   (79,055,014) (54,504,000) 
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี   278,578,900 228,803,978 
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 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

  งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553  283,307,978 
บวก: กูเ้พิ่ม  128,829,936 
หกั: ชาํระคืนเงินกู ้  (54,504,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  357,633,914 

บริษัท เพยีวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

ก) เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2550  บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกัด (PSDC) ได้เขา้ทาํ
สัญญาสินเช่ือกบัธนาคารแห่งหน่ึงวงเงินรวม 55 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ยวงเงินกูร้ะยะยาว
จาํนวน 45 ลา้นบาทและวงเงินกูเ้บิกเกินบญัชีและหนงัสือคํ้าประกนัจาํนวน 10 ลา้นบาท เงิน
กูย้มืระยะยาวคิดดอกเบ้ียในอตัราไม่เกินอตัราดอกเบ้ียขั้นตํ่าสาํหรับเงินใหกู้ย้มืซ่ึงคิดกบัลูกหน้ี
ชั้นดี (MLR) โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน และชาํระคืนเงินตน้ทุกเดือนๆ ละ 542,000 
บาท เร่ิมชาํระเดือนกมุภาพนัธ์ 2551 ภายในเวลา 8 ปี (รวมระยะเวลาปลอดเงินตน้ 1 ปี)  

ข) เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2552 PSDC ไดเ้ขา้ทาํสัญญาสินเช่ือกบัธนาคารแห่งหน่ึงวงเงินรวม 255 
ลา้นบาท ซ่ึงประกอบด้วยวงเงินกู้ระยะยาวจาํนวน 250 ลา้นบาทและวงเงินกู้เบิกเกินบญัชี
จาํนวน 5 ลา้นบาท เงินกูย้มืระยะยาวคิดดอกเบ้ียในอตัราไม่เกินอตัรา MLR โดยมีกาํหนดชาํระ
ดอกเบ้ียทุกเดือนเป็นระยะเวลา 18 เดือนนบัตั้งแต่วนัเบิกเงินกูง้วดแรก (ระยะเวลาปลอดเงิน
ตน้) ชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียทุกเดือนรวมกนัไม่ตํ่ากวา่เดือนละ 2.7 ลา้นบาทในระหว่างปีท่ี
หน่ึงถึงปีท่ีสามนบัจากระยะเวลาปลอดเงินตน้ และชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียทุกเดือนรวมกนั
ไม่ตํ่ากวา่เดือนละ 2.85 ลา้นบาทในระหวา่งปีท่ีส่ีถึงปีท่ีสิบนบัจากระยะเวลาปลอดเงินตน้ โดยมี
กาํหนดชาํระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบ้ียทั้งหมดภายใน 11 ปี 6 เดือนนับตั้ งแต่วนัเบิกรับเงินกู ้
PSDC เร่ิมเบิกเงินกูง้วดแรกในเดือนธนัวาคม 2552 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู้ยืมขา้งตน้ได้ระบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกัดบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น      
การก่อภาระผกูพนัในทรัพยสิ์น และการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินใหเ้ป็นไปตามสญัญา เป็นตน้   

 วงเงินสินเช่ือขา้งตน้คํ้าประกนัโดยการใช้สิทธิการเช่าท่ีดินของบริษทัย่อยเป็นประกนัและจาํนอง     
ส่ิงปลูกสร้างในโครงการของบริษทัยอ่ย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 เงินกูย้ืมดงักล่าวมียอดคงคา้งจาํนวนเงิน 169.63 ลา้นบาท (2552: 47.31 
ลา้นบาท)  
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 PSDC มีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวน 
105.27 ลา้นบาท (2552: 234.10 ลา้นบาท) 

 บริษัท เพยีวไบโอดีเซล จํากดั 

 เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2550 บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั (PBC) ไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้มืเงินจากธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงในวงเงินจาํนวน 200 ลา้นบาท โดยเงินกูย้ืมดงักล่าวจะนาํไปใชใ้นการ
ก่อสร้างโรงงานและนาํเขา้เคร่ืองจกัรในโครงการผลิตไบโอดีเซล เงินกูย้มืคิดดอกเบ้ียในอตัราไม่เกิน
อตัราดอกเบ้ียขั้นตํ่าสาํหรับเงินให้กูย้ืมซ่ึงคิดกบัลูกหน้ีชั้นดี โดยชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนและมี
กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุกงวดสามเดือนงวดละ 8 ลา้นบาท เร่ิมตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2551 ถึงเดือน
ธนัวาคม 2556 และงวดละ 16 ลา้นบาท ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 เป็นตน้ไป และตอ้งจ่ายชาํระคืน  
เงินตน้ทั้งหมดภายในเดือนมิถุนายน 2557   

 เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 PBC ไดเ้ขา้ทาํสญัญากูย้มืเงินเพิ่มเติมจากธนาคารดงักล่าวในวงเงินจาํนวน 
80 ลา้นบาท โดยเงินกู้ยืมจะนําไปใช้ปรับปรุงโรงงานในโครงการผลิตไบโอดีเซลและลงทุนใน
เคร่ืองจกัร เงินกูย้ืมคิดดอกเบ้ียในอตัราไม่เกินอตัราดอกเบ้ียขั้นตํ่าสาํหรับเงินให้กูย้ืมซ่ึงคิดกบัลูกหน้ี
ชั้นดี โดยชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนและมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุกงวดสามเดือนงวดละ 4 ลา้นบาท 
เร่ิมตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2552 ถึงเดือนกนัยายน 2557  

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมขา้งตน้ได้ระบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกัดบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯในบริษทัย่อยดงักล่าวตอ้งไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 51 ขอ้จาํกดัในการจ่าย    
เงินปันผล การก่อภาระผกูพนัในทรัพยสิ์นและการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินให้เป็นไปตามสัญญา      
เป็นตน้ 

 สัญญาเงินกูย้ืมดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างท่ีจะมี
ข้ึนในอนาคตของบริษทัยอ่ยและการจาํนาํเคร่ืองจกัรของบริษทัยอ่ย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 เงินกูย้มืดงักล่าวมียอดคงคา้งจาํนวนเงิน 188.00 ลา้นบาท (2552: 236.00 
ลา้นบาท)  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 PBC ไม่มีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัไม่ไดเ้บิกใช้
คงเหลือ  
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23. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 81,669,983 55,787,535 8,815,829 6,909,966 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (4,740,217) (4,293,485) (982,856) (872,776) 

รวม 76,929,766 51,494,050 7,832,973 6,037,190 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (25,581,099) (12,412,533) (2,118,114) (1,525,707) 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 51,348,667 39,081,517 5,714,859 4,511,483 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะใชใ้นการดาํเนินงาน
ของกิจการโดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ     
4 ถึง 5 ปี  

 ณ วนัท่ี 3 1 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสญัญาเช่า
การเงินดงัน้ี  

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 28,019,255 53,650,728 81,669,983 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                    (2,438,156) (2,302,061) (4,740,217) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 25,581,099 51,348,667 76,929,766 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 2,561,982 6,253,847 8,815,829 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                    (443,868) (538,988) (982,856) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 2,118,114 5,714,859 7,832,973 
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24. หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 
                 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

เงินรับล่วงหนา้จากลกูคา้ 19,411,881 7,021,183 4,605,048 1,018,421 
ภาษีสรรพสามิตคา้งจ่าย 79,317,119 102,267,280 79,317,119 102,267,280 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมคา้งจ่าย 7,365,213 16,191,254 - 16,191,254 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 3,543,839 1,964,289 - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 14,595,899 24,798,610 2,716,025 14,476,903 
เงินประกนัผลงานคา้งจ่าย 18,197,462 5,765,055 - - 
เงินคํ้าประกนัการซ้ือสินคา้ 16,866,172 - 16,866,172 - 
อ่ืน ๆ 9,507,451 11,956,626 5,828,049 2,884,066 

รวม 168,805,036 169,964,297 109,332,413 136,837,924 

25. เงินกู้ยมืระยะยาวจากกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

 จาํนวนน้ีเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีบริษทัฯออกใหแ้ก่บุคคลภายนอก ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5.75
ต่อปีโดยชาํระดอกเบ้ียเป็นรายสามเดือนและมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ภายในเดือนกนัยายน 2555 

26. ทุนเรือนหุ้น 

 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2553 มีมติอนุมติั ดงัน้ี 

1) ขายหุน้สามญัท่ีซ้ือคืนมาจาํนวน 46,706,900 หุน้ โดยราคาเสนอขายจะไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาดเฉล่ียยอ้นหลงั 15 วนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัฯมีมติเสนอขายหุ้นสามญัท่ีซ้ือ
คืน โดยมอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษทัฯพิจารณากาํหนดรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เสนอขายดงักล่าว ทั้งน้ีให้ปฏิบติัตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศไทยและกฎกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 529.87 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 529.87  ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 
เป็น 802.87 ลา้นบาท (หุน้สามญั 802.87 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) โดยการออกจาํหน่ายหุน้
สามญัใหม่จาํนวน 273 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท  และจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยการ
ออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหุ้นสามญัของบริษทัฯ (TDR) ในประเทศไตห้วนั 
ทั้งน้ีการเพิ่มทุนให้ดาํเนินการไดต่้อเม่ือการจาํหน่ายหุ้นสามญัท่ีซ้ือคืนมาแลว้เสร็จ โดยราคา
เสนอขายจะไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดเฉล่ียยอ้นหลงั 15 วนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการ
บริษทัฯมีมติกาํหนดรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร การเพิ่มทุนมีวตัถุประสงคเ์พื่อขยาย
ธุรกิจของบริษทัฯ และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุน
กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2553 
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 รายการกระทบยอดจาํนวนหุน้สามญั 

                 (หน่วย: หุน้) 

 2553 2552 

หุน้สามญัจดทะเบียน   
 จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัตน้ปี 529,870,229 529,870,229 
 เพิ่มข้ึนจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน 273,000,000            - 

 จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัปลายปี 802,870,229 529,870,229 

หุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้   
 จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัตน้ปี 529,870,229 529,870,229 

 จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัปลายปี 529,870,229 529,870,229 

27. ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์คือส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน อาคารโรงงาน เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์โรงงาน ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวจะทยอยตดัจาํหน่ายโดยใช้วิธี
เสน้ตรงตามอายกุารใชง้านท่ีเหลืออยูข่องสินทรัพยน์ั้น และบนัทึกโอนไปยงักาํไรสะสมโดยตรง  

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 

ยอดคงเหลือตน้ปี 237,734,952 259,057,363 
หกั: ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี (21,322,411) (21,322,411) 

ยอดคงเหลือปลายปี 216,412,541 237,734,952 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถนาํมาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่าย
เป็นเงินปันผล 

28. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหัก
ดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผล 
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ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา  1202 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยข์องประเทศไทย บริษทัยอ่ย
ตอ้งจดัสรรทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ   5  ของจาํนวนผลกาํไรซ่ึงบริษทัย่อยทาํมาหาไดทุ้กคราวท่ี
จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสํารองนั้ นจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ   10  ของทุนจดทะเบียนของ      
บริษทัย่อย สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปหักกบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถนาํไป
จ่ายเงินปันผล 

29. สํารองหุ้นทุนซ้ือคนื 

ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กลต.ชส. (ว) 2/2548 
และหนงัสือสภาวิชาชีพบญัชีท่ี ส.สวบช. 016/2548 บริษทัมหาชนจาํกดัท่ีมีการซ้ือหุน้คืนตอ้งมีกาํไร
สะสมไม่นอ้ยกว่ามูลค่าหุ้นซ้ือคืนท่ียงัคงเหลืออยูใ่นบญัชี และในกรณีท่ีจะนาํกาํไรสะสมไปจ่ายเงิน
ปันผล กาํไรสะสมคงเหลือหลงัจากจ่ายเงินปันผลตอ้งมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าหุ้นซ้ือคืนท่ียงัคงเหลืออยู่
ในบญัชีดว้ยเช่นกนั ดงันั้น บริษทัฯไดถื้อปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าว โดยการจดัสรรกาํไรสะสมเป็น
สาํรองหุน้ทุนซ้ือคืนเท่ากบัจาํนวนเงินท่ีไดจ่้ายซ้ือหุน้คืน 

30. หุ้นทุนซ้ือคนื  

เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2551 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้ซ้ือคืนหุ้นสามญัของ
บริษทัฯเพ่ือการบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ก) วงเงินสูงสุดท่ีจะใชใ้นการซ้ือหุน้คืนไม่เกิน 220 ลา้นบาท 

 ข) จาํนวนหุ้นท่ีจะซ้ือคืนไม่เกิน 52,987,022 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
10 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด 

 ค) กาํหนดระยะเวลาท่ีจะซ้ือหุน้คืนตั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2551 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2551 

 ง) คณะกรรมการบริษทัฯจะพิจารณาวิธีการและระยะเวลาในการจาํหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืนภายหลงั 
จาก 6 เดือนนบัแต่การซ้ือหุน้คืนเสร็จส้ินแต่ไม่เกิน 3 ปี (ตั้งแต่วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2551 ถึงวนัท่ี 
21 มิถุนายน 2554) หากบริษทัฯไม่สามารถจาํหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืนทั้งหมดภายในระยะเวลาท่ี
กาํหนด บริษทัฯจะลดทุนชาํระแลว้โดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนท่ีซ้ือคืนและยงัมิได้จาํหน่าย
ทั้งหมด 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2553 มีมติอนุมติัให้จาํหน่ายหุ้นสามญัซ้ือคืน
จาํนวน 46,706,900 หุน้ โดยวิธีเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป (Public offering) ในราคา 2.55 บาทต่อ
หุน้ ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารกาํหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัซ้ือคืนท่ีไดรั้บอนุมติัโดยท่ีประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2553 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 26 
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ในเดือนกนัยายน 2553 บริษทัฯไดจ้าํหน่ายหุน้ทุนซ้ือคืนทั้งหมดจาํนวน 46.71 ลา้นหุ้น ซ่ึงมีราคาทุน 
220.55 ลา้นบาท ในราคา 2.55 บาทต่อหุน้ รวมเป็นจาํนวนเงิน 119.10 ลา้นบาท บริษทัฯไดบ้นัทึก
ผลต่างของราคาขายท่ีตํ่ากว่าราคาทุนของหุ้นทุนซ้ือคืนจาํนวนเงินประมาณ 101.45 ลา้นบาทและ
ค่าใชจ่้ายในการจาํหน่ายหุน้ทุนซ้ือคืนจาํนวนเงิน 5.51 ลา้นบาทไปหกัจากบญัชีกาํไรสะสมท่ียงัไม่ได้
จดัสรรและโอนกลบัสาํรองหุ้นทุนซ้ือคืนไปยงักาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร การจาํหน่ายหุ้นทุนซ้ือ
คืนดงักล่าวไดด้าํเนินการในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

หุน้ทุนซ้ือคืนประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงินรวม /               
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 

มูลค่าหุน้ทุนซ้ือคืน (บาท) - 220,549,808 
จาํนวนหุน้ทุนซ้ือคืน (หุน้) -   46,706,900 
ราคาทุนเฉล่ียหุน้ละ (บาท) -              4.72 
อตัราร้อยละของจาํนวนหุน้ทุนซ้ือคืนต่อจาํนวนหุน้ท่ีบริษทัฯออก -                8.81 

31. รายได้จากการขาย 

 รายไดจ้ากการขายสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 แสดงไดด้งัน้ี 

                  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

รายไดจ้ากการขาย 20,043,072,120 15,558,102,365 16,286,139,884 13,019,949,947 
หกั: รายการขายคืนนํ้ามนัตามสญัญา (498,579,190) (201,263,800) (498,579,190) (201,263,800) 

รายไดจ้ากการขาย - สุทธิ 19,544,492,930 15,356,838,565 15,787,560,694 12,818,686,147 

 บริษทัฯได้เขา้ทาํสัญญาซ้ือขายนํ้ ามนัเพื่อใช้เป็นปริมาณสํารองตามกฎหมายกบับริษทัผูค้า้นํ้ ามนั        
หลายแห่งโดยมีเง่ือนไขวา่บริษทัฯตอ้งขายคืนนํ้ามนัดงักล่าวใหแ้ก่บริษทัเหล่านั้นเม่ือครบกาํหนดตาม
อายขุองสัญญา และบริษทัฯเป็นผูรั้บผดิชอบเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ค่าเบ้ียประกนัภยั 
ค่าเช่าถงัเกบ็นํ้ามนั เป็นตน้ บริษทัฯบนัทึกรายการขายคืนนํ้ ามนัดงักล่าวเป็นรายการหกัจากรายไดจ้าก
การขายในงบกาํไรขาดทุน 
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32. รายได้อืน่ 
                  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 14,340,494 71,470,723 
เงินปันผลรับ - - 46,499,907 - 
โอนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยค่าของ     
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 40,484,114 
กาํไรจากสญัญาซ้ือขายนํ้ามนัดิบ     
 และผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัล่วงหนา้ - 5,734,106 - 5,734,106 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 11,861,451 1,099,255 11,513,622 1,099,255 
ดอกเบ้ียรับ 1,862,541 2,408,536 3,532,984 6,390,608 
รายไดอ่ื้น 19,165,874 10,892,494 40,548,380 29,784,183 

รวม 32,889,866 20,134,391 116,435,387 154,962,989 

33. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืน 
 ของพนกังาน 275,199,781 257,257,560 110,046,779 169,885,014 
ค่าเส่ือมราคา 164,092,023 143,614,525 61,868,788 58,866,064 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 11,827,940,730 9,436,051,551 10,963,887,646 8,483,194,429 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป (248,066,716) (196,594,576) (233,956,588) (115,009,875) 
ตน้ทุนสินคา้สาํเร็จรูปซ้ือมาเพื่อขาย 7,011,169,195 4,983,678,053 4,528,450,276 3,629,533,360 

34. ภาษีเงินได้นิติบุคคล  

บริษทัฯไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 2553 และ 2552 เน่ืองจากบริษทัฯมีผลขาดทุนทาง
ภาษียกมาจากปีก่อนมากกวา่กาํไรสุทธิสาํหรับปี 

35. กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสุทธิสําหรับปีดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้น
สามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีออกจาํหน่ายอยูใ่นระหว่างปี โดยสุทธิจากหุ้นสามญัซ้ือคืนท่ีถือโดย
บริษทัฯ 
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36. ข้อมูลทางการเงินจําแนกส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการใน 2 ส่วนงานหลกั คือ (1) ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ้ามนัเช้ือเพลิง
และผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีและ (2) ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัไบโอดีเซล และดาํเนินธุรกิจ
ในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศ ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีดงัต่อไปน้ี 
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    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ผลิตและจาํหน่ายนํ้ามนั
เชื้อเพลิงและ 

ผลิตและจาํหน่าย
ผลิตภณัฑ ์  การตดัรายการ  

 ผลิตภณัฑป์ิโตรเคมี นํ้ามนัไบโอดีเซล การดาํเนินงานอื่น ๆ บญัชีระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
รายไดจ้ากการขายและบริการจากภายนอก          
 ในประเทศ 15,805 13,202 635 615 140 94 - - 16,580 13,911 
 ต่างประเทศ 3,100 1,532 21 17 - - - - 3,121 1,549 
รวมรายไดจ้ากการขายและบริการจากภายนอก 18,905 14,734 656 632 140 94 - - 19,701 15,460 
รายไดจ้ากการขายและบริการระหวา่งส่วนงาน 9,019 8,010 377 356 223 204 (9,619) (8,570) - - 
รวมรายไดจ้ากการขายและบริการทั้งสิ้น 27,924 22,744 1,033 988 363 298 (9,619) (8,570) 19,701 15,460 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 121 302 40 (10) 4 1 55 90 220 383 
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที่ไม่ไดป้ันส่วน:           
 ดอกเบี้ยรับ         2 2 
 รายไดอ้ื่น         39 10 
 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         (1) (1) 
 ค่าใชจ้่ายทางการเงิน         (54) (60) 
 ภาษีเงินไดน้ิติบุคคล         (9) (5) 
ส่วนของผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ย          3 4 
กาํไรสุทธิ         200 333 

สินคา้คงเหลือ 1,258 975 128 71 1 1 (6) (1) 1,381 1,046 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 766 811 513 523 494 233 (17) (14) 1,756 1,553 
สินทรัพยอ์ื่น         1,227 1,114 
รวมสินทรัพย ์         4,364 3,713 
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 บริษทัฯและบริษทัย่อยใชเ้กณฑใ์นการกาํหนดราคาระหว่างกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 10 

37. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนกังานบริษทัฯและบริษทัย่อยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพข้ึน
ตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังานจ่ายสมทบเขา้
กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทั
หลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตาม
ระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่างปี 2553 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดจ่้ายเงินสมทบ
กองทุนเป็นจาํนวนเงิน 10.72 ลา้นบาท (2552: 10.15 ลา้นบาท) 

38. เงินปันผลจ่าย 

 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในปี 2553 ของบริษทัฯประกอบดว้ย 

(หน่วย: บาท) 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาลจากการ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   
 ดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม  วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2553    
 2553 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2553  42,378,138 0.08 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2553  42,378,138 0.08 

39. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

39.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเก่ียวกบัการก่อสร้าง
โครงการศูนยก์ารคา้ประชาคมครบวงจร และซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จาํนวนเงิน 5.55 ลา้นบาท 
(2552: 4.74 ลา้นบาท) 

39.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน 
อาคาร คลงันํ้ามนั สถานีบริการนํ้ามนั รถยนตแ์ละอุปกรณ์ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 30 ปี  
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้
สญัญาขา้งตน้ ดงัน้ี 

         (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
จ่ายชาํระภายใน 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

ภายใน 1 ปี 45.47 16.20 
2 ถึง 5 ปี 85.76 8.18 
มากกวา่ 5 ปี 186.73 9.12 

39.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัการจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีภาระผกูพนัเก่ียวเน่ืองกบัการจา้งผูรั้บเหมาก่อสร้าง  
เป็นจาํนวนเงิน 0.36 ลา้นบาท (2552: 13.39 ลา้นบาท) 

39.4 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือขายระยะยาว / ข้อพพิาททางการค้า 

 ก) เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2538 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสญัญาซ้ือขายวตัถุดิบคอนเดนเสทเรสซิดิวกบับริษทั 
ปตท. จาํกดั (มหาชน) (PTT) ซ่ึงวตัถุดิบดงักล่าวผลิตโดยบริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ 
จาํกดั (มหาชน)โดยปริมาณการซ้ือขายและราคาเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาดงักล่าวมี
ระยะเวลาช่วงแรก (Primary period) 15 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดปี 2555 โดยสามารถต่ออายุได ้และ
กาํหนดให้บริษทัฯตอ้งวางหนงัสือคํ้าประกนัธนาคารจาํนวนหน่ึงเพื่อเป็นหลกัประกนัการจ่าย
ชาํระค่าซ้ือสินคา้ บริษทัฯจะไดรั้บคืนหลกัประกนัดงักล่าวเม่ือครบกาํหนดอายสุญัญา 

  เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 PTT ไดส่้งจดหมายแจง้ขอยกเลิกสญัญาการซ้ือขายวตัถุดิบคอนเดน
เสทเรสซิดิวกบับริษทัฯ โดยจะขอยกเลิกสัญญาเม่ืออายสุัญญาครบ 15 ปีแรก (Primary period)
ในปี 2555 บริษทัฯ ไดร่้วมหารือกบั PTT เพื่อหาขอ้สรุปท่ียุติธรรมกบัทั้งสองฝ่าย แต่ไม่
สามารถหาขอ้สรุปไดเ้น่ืองจากทั้ง 2 ฝ่ายมีการตีความในสญัญาแตกต่างกนั ทั้งน้ี บริษทัฯ และท่ี
ปรึกษากฎหมายของบริษทัฯ เห็นว่า สัญญาดงักล่าวไม่สามารถยกเลิกได ้ เน่ืองจากเป็นสัญญา
ต่างตอบแทนระยะยาว โดยในสัญญาระบุให้บริษทัฯ ตอ้งสร้างโรงกลัน่ข้ึนมารองรับเพื่อแปร
รูปวตัถุดิบคอนเดนเสทเรสซิดิว ซ่ึงเป็นสเปกวตัถุดิบท่ีรับมาจาก PTT เท่านั้ น และบงัคบั    
บริษทัฯไม่ให้นาํวตัถุดิบมาขายต่อในสภาพเดิมท่ีรับมาได ้ดงันั้น ในสัญญาจึงมีการระบุว่าเป็น
สญัญาลกัษณะ Evergreen Basis คือ ไม่มีกาํหนดเวลาส้ินสุด สัญญาจะต่อโดยอตัโนมติัเม่ือครบ
กาํหนด 15 ปีแรก (Primary period) อีกทั้งการยกเลิกสัญญาจะกระทาํไดเ้ม่ือไดรั้บความยนิยอม
จากทั้ง 2 ฝ่ายหรือในกรณีท่ีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงทาํผิดสัญญา ซ่ึงบริษทัฯ ไม่เคยดาํเนินการใดๆ ผิด
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จากขอ้สัญญาท่ีกาํหนดไว ้  บริษทัฯ จึงมัน่ใจว่าสัญญาดงักล่าวไม่สามารถยกเลิกได ้ในขณะท่ี
ทาง PTT เห็นต่างออกไป ดงันั้น เพื่อรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้นให้ไดรั้บการรับรองและคุม้ครอง
ตามกฎหมาย      บริษทัฯ จึงไดใ้ชก้ระบวนการยติุธรรมเป็นผูต้ดัสินช้ีขาด โดยไดด้าํเนินการยืน่
คาํร้องต่ออนุญาโตตุลาการในวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2552 และเม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2553 บริษทัฯได้
ยืน่ฟ้องต่อศาลแพ่งเรียกร้องให้ PTT ปฏิบติัตามสัญญาดงักล่าวต่อไปโดยไม่กาํหนดระยะเวลา
ส้ินสุด 

  ขณะน้ี  ขอ้พิพาททางการคา้อยู่ภายใตก้ระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ และคดีฟ้องร้องอยู่
ภายใตก้ระบวนการพิจารณาคดีของศาล ซ่ึงผลของขอ้พิพาทและคดีฟ้องร้องยงัไม่สามารถระบุ
ไดแ้ละข้ึนอยู่กบักระบวนการยุติธรรมในอนาคต ผลของขอ้พิพาทอาจทาํให้มีผลกระทบต่อ
โครงสร้างตน้ทุนในอนาคต เน่ืองจาก PTT เป็นผูข้ายวตัถุดิบรายหลกั อยา่งไรก็ตาม ในระหว่าง
การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการและการพิจารณาคดีของศาล ธุรกิจต่างๆ ของบริษทัฯและ     
บริษทัยอ่ยจะยงัคงดาํเนินต่อไปตามปกติโดยไม่ไดรั้บผลกระทบใดๆ 

 ข)      ในเดือนพฤศจิกายน 2550 บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาซ้ือขายไอนํ้ ากบับริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั 
(PTTUT) โดยปริมาณการซ้ือขายและราคาเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาดังกล่าวมี
ระยะเวลา 15 ปีนับจากวันท่ีอุปกรณ์พร้อมใช้งานโดยกําหนดส่งมอบไอนํ้ าภายในวันท่ี              
1 ตุลาคม 2551 และสามารถต่ออายไุดอี้ก 5 ปี  

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 PTTUT ยงัไม่สามารถดาํเนินการติดตั้ งอุปกรณ์และวางท่อเพื่อ        
ส่งมอบไอนํ้าใหแ้ก่บริษทัยอ่ยไดต้ามสญัญา 

39.5 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาทีป่รึกษาทางการเงิน 

 ในระหว่างปี 2553 บริษทัฯไดท้าํสัญญาแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัสอง
แห่งเพื่อว่าจา้งให้เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินในการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยการออกใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหุ้นสามญัของบริษทัฯ (TDR) ในประเทศไตห้วนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 
บริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมบริการตามสัญญาขา้งตน้จาํนวนเงิน 15 ลา้นไตห้วนั
ดอลลาร์ 3 ลา้นบาท และอตัราร้อยละ 2 ของมูลค่าหลกัทรัพยข์องบริษทัฯท่ีจดัสรร 

39.6 การคํา้ประกนั 

 ก) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 มีหนังสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยเหลืออยูเ่ป็นจาํนวนเงิน 260.98 ลา้นบาท (2552: 274.82 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระ
ผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัย่อย ซ่ึงประกอบด้วย 
หนงัสือคํ้าประกนัเพื่อคํ้าประกนัการจ่ายชาํระเงินใหก้บัเจา้หน้ีจาํนวนเงิน 255.00 ลา้นบาท และ
เพื่อคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆ จาํนวนเงิน 5.98 ลา้นบาท 
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 ข)  บริษทัฯคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจากธนาคารของบริษทัยอ่ยหลายแห่งในวงเงินรวม 82 ลา้นบาท 
(2552: 60 ลา้นบาท)  

 ค)  บริษทัฯออกหนงัสือคํ้าประกนัในนามบริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั (บริษทัยอ่ย) จาํนวนเงิน 
30 ลา้นบาท (2552: ไม่มี) เพื่อค ํ้าประกนัการจ่ายชาํระเงินใหก้บัเจา้หน้ีของบริษทัยอ่ย  

39.7 คดีฟ้องร้อง  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดถู้กฟ้องร้องในคดีแพ่งเน่ืองจากการผดิสัญญาซ้ือขาย
นํ้ ามนัเป็นจาํนวนเงิน 300,000 บาท ขณะน้ีคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล ฝ่ายบริหารของ
บริษทัย่อยคาดว่าบริษทัย่อยจะไม่ไดรั้บผลเสียหายจากคดีฟ้องร้องดงักล่าว ดงันั้น จึงไม่มีการบนัทึก
ค่าเสียหายไวใ้นบญัชี 

40. เคร่ืองมือทางการเงิน 

40.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ีการคา้ เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและระยะยาว เงินลงทุน เงิน
กูย้ืมระยะสั้นและระยะยาว บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน
ดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ เงินใหกู้ย้ืม ลูกหน้ี
อ่ืนและตัว๋เงินรับ ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการ
ควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้น บริษทัฯและบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็น
สาระสาํคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี  การให้สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการกระจุก
ตวัเน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยูจ่าํนวนมากราย จาํนวนเงิน
สูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือ มูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้ 
เงินใหกู้ย้มื ลูกหน้ีอ่ืนและตัว๋เงินรับหกัดว้ยค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญตามท่ีแสดงอยูใ่นงบดุล 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร  เงินให้
กูย้มื เงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูย้มืท่ีมีดอกเบ้ีย อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการ
เงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบั
อตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัตํ่า  
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัรา
ดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ี   
ครบกาํหนด หรือวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่       
ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน มากกวา่ 1 มากกวา่ ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

 (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 20.00 - - 114.89 68.49 203.38 0.10 - 1.90 
เงินลงทุนชัว่คราว - - - - 44.00 44.00 - 
ลูกหน้ีการคา้ - - - - 614.66 614.66 - 
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 2.68 2.68 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 1.50 - 1.50 6.25 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 90.00 - - - - 90.00 1.00 - 1.50 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีไม่        
   เก่ียวขอ้งกนั 0.43 2.59 - - - 3.02 5.89 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.41 1.36 - - - 1.77 4.50 

 110.84 3.95 - 116.39 729.83 961.01  

หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะ        
   สั้นจากธนาคาร 475.63 - - - - 475.63 1.75 - 5.12 
เจา้หน้ีการคา้  - - - - 1,407.75 1,407.75 - 
เจา้หน้ีกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - - - - 48.96 48.96 - 
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 0.83 0.83 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีไม่        
   เก่ียวขอ้งกนั 2.59 - - - - 2.59 2.75 - 3.00 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - - - 357.63 - 357.63 ไม่เกิน MLR 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 25.58 51.35 - - - 76.93 2.88 - 7.60 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีไม่        
   เก่ียวขอ้งกนั - 24.00 - - - 24.00 5.75 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ี        
   เก่ียวขอ้งกนั - 292.00 - - - 292.00 5.75 

 503.80 367.35 - 357.63 1,457.54 2,686.32  

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขาย
สินคา้ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดต้กลงทาํสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุ
สญัญาไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน อตัราแลกเปล่ียน  
สกลุเงิน ทางการเงิน ทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

 (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 13,353 2,100 30.01 - 30.30 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงจะครบกาํหนดภายใน 
3 เดือน คงเหลือจาํนวน 11.12 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในอตัราแลกเปล่ียน 30.00 - 30.19 บาทต่อ 1 
เหรียญสหรัฐฯ (2552: ไม่มี)  

 ความเส่ียงจากตลาด 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากราคาตลาดของนํ้ ามนัท่ีมีการเคล่ือนไหวค่อนขา้งมาก ฝ่าย
บริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการควบคุมระยะเวลาการผลิตเพื่อให้ช่วงเวลาระหว่างวนัรับมอบ
วตัถุดิบและวนัขายสินคา้สําเร็จรูปเหลือน้อยท่ีสุด นอกจากนั้น บริษทัฯอาจตกลงทาํสัญญาซ้ือขาย
นํ้ามนัดิบและผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัล่วงหนา้เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯไม่มีสญัญาซ้ือขายนํ้ามนัดิบและผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัล่วงหนา้คงเหลือ 

40.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัและบริษทัยอ่ยฯจดัอยูใ่นประเภทระยะ
สั้น เงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
จึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงใน
งบดุล 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ีทั้งสอง
ฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระใน
ลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมือทาง
การเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑ์การวดัมูลค่าท่ี
เหมาะสม  

41. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคห์ลกัของบริษทัฯในการบริหารจดัการทุน คือ การจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ี
เหมาะสมและการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 
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 บริษทัฯบริหารจดัการสถานะของทุนโดยใชอ้ตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ตาม      
งบดุล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.97:1 (2552: 2.26:1) 
และบริษทัฯมีอตัราส่วนเท่ากบั 1.46:1 (2552: 1.78:1) 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษทัฯไม่ได้เปล่ียนแปลงวตัถุประสงค ์
นโยบาย หรือกระบวนการในการบริหารจดัการทุน 

42. เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงิน 

 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2554 เพื่อจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของปี 2553 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใน
อตัราหุน้ละ 0.12 บาท ซ่ึงไดจ่้ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในระหว่างปี 2553 ในอตัราหุน้ละ 
0.08 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 42.38 ลา้นบาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายงวดสุดทา้ยในอตัราหุน้ละ 0.04 
บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 21.19 ลา้นบาท  

43. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษทัฯไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 
ใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในปีปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิ
หรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีเคยรายงานไว ้การจดัประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ีจดั   
ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย 
รายงานไว ้

ตามท่ีจดั   
ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย 
รายงานไว ้

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี
ไม่เก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงกาํหนด
ชาํระภายในหน่ึงปี 

 
 

500,000 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี
ไม่เก่ียวขอ้งกนั 

 
2,900,000 

 
- 

 
- 

 
- 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,553,277,757 1,556,988,896 - - 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17,342,093 17,130,954 - - 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 169,964,297 170,064,297 - - 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 107,112,014 104,032,522 - - 
รายไดอ่ื้น 20,134,391 23,213,883 - - 

44. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2554 


