
 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2549 และ 2548 

1. ขอมูลทั่วไป 

1.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 41 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล
โดยเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม ไดมีการขยายรายการในงบดุล งบกําไร     
ขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดเพิ่มเติมเชนเดียวกับงบการเงิน
ประจําป 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอครั้งลาสุด 
ดังนั้น งบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ และสถานการณใหมๆ เพื่อ
ไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงินระหวางกาล
นี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

  งบการเงินรวมนี้จัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย  และไดจัดทําข้ึนโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่               
31 ธันวาคม 2548 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเกี่ยวกับบริษัทยอยในระหวางงวดปจจุบัน 

  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งท่ี 1/2549 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2549 มีมติใหบริษัท โยธิน
ปโตรเลียม จํากัดซึ่งเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งเปลี่ยนชื่อเปน “บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด” โดยไดจด
ทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549  

1.3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

  งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใช
ในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 โดยมีนโยบายการบัญชีท่ีเปดเผยเพิ่มเติมคือกําไร  
ตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับงวดดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่
ออกอยูในระหวางงวด โดยไดมีการปรับจํานวนหุนตามสัดสวนที่เปลี่ยนไปของจํานวนหุนสามัญที่เกิด
จากการออกหุนปนผลตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 13 บริษัทฯไดคํานวณกําไรตอหุนสําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2548 ใหมโดยไดปรับปรุงจํานวนหุนสามัญที่ใชในการคํานวณเสมือนวาการออก
หุนปนผลไดเกิดขึ้นตั้งแตวันเริ่มตนของงวดแรกที่เสนอรายงาน  
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1.4 ขอมูลอื่น 

  ในระหวางไตรมาสปจจุบัน บริษัทฯ ไดหยุดการผลิตเพื่อซอมบํารุงเครื่องจักรประจําปตั้งแตวันที่ 
12-31 มีนาคม 2549 รวมเปนระยะเวลาทั้งสิ้น 20 วัน  ซึ่งในชวงเวลาดังกลาว บริษัทไมไดซื้อวัตถุดิบจาก
ผูขาย จึงมีผลทําใหเจาหนี้การคาลดลง 

2. ลูกหนี้และต๋ัวเงินรับการคา 

  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 จําแนกตามอายุหนี้ได       
ดังนี้:  

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา - บริษัทอื่น     
ไมเกิน 3 เดือน 178,998 206,961 99,140 135,703 
มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน 206 2,007 - 203 
มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน 5,821 2,200 203 - 
มากกวา 12 เดือน 10,704 14,151 617 643 

รวม 195,729 225,319 99,960 136,549 
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (10,744) (10,235) (617) (617) 

ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา - บริษัทอื่น, สุทธิ 184,985 215,084 99,343 135,932 

ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน     
ไมเกิน 3 เดือน - - 309,714 241,389 

ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน - - 309,714 241,389 

3. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน 

  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯไดนําเงินฝากประจําธนาคารจํานวนนี้ไปวางเปน
หลักประกันวงเงินสินเชื่อท่ีบริษัทฯไดรับจากสถาบันการเงินหลายแหง 
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4. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

  ลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกันสามารถสรุปไดดังนี้:  

รายช่ือ ลักษณะความสัมพันธ
บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด 
   (เดิมชื่อ “บริษัท โยธินปโตรเลียม จํากัด”) 

 
บริษัทยอย 

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

บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด บริษัทยอย 
บริษัท อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม จํากัด บริษัทยอย 
บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด บริษัทยอย 
บริษัท เมโทร ปโตรเลียม จํากัด บริษัทยอย 
บริษัท จตุจักรออยล จํากัด บริษัทยอย 
บริษัท เบญจปโตรเลียม จํากัด บริษัทยอย 
บริษัท บูรพารุงโรจน ปโตรเลียม จํากัด บริษัทยอย 
บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด บริษัทยอย 
บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท แจสซี่ครีเอชั่น จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท จํากัด ถือหุนในบริษัทฯรอยละ 30.27 
Machine Automation Joint Stock Company ถือหุนใน VTN-P รอยละ 14 
คุณสุมิตร ชาญเมธี กรรมการของบริษัทฯ 
บริษัท บลูแพลนเน็ท ทราเวล จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) มีกรรมการรวมกัน 
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  ในระหวางงวด บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวสรุปได
ดังนี้:  

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ  

 สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดสามเดือน  
 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม นโยบายการคิดราคา 

 2549 2548 2549 2548  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย  
(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     
 รายไดจากการขาย - - 1,470,346 1,197,391 หมายเหตุ 1 
 รายไดคาบริหารจัดการ - - 6,044 - หมายเหตุ 2 
 ดอกเบี้ยรับ - - 25 - อัตรารอยละ 5 ตอป 
 รายไดอื่น - การใหบริการอื่น - - 935 4,013 ราคาตามสัญญา 
 ซื้อทรัพยสิน - - - 3,338 ราคาตามบัญชี 
 คาขนสงจาย - - 38,395 31,235 ราคาตามสัญญา 
 คาใชจายอื่นๆ - - 325 289 ตามตนทุนที่เกิดขึ้นจริง 
รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน     
 รายไดคาบริหารจัดการ 1,139 - 1,139 - หมายเหตุ 2 
 เงินปนผลรับ - 1,500 - 1,500 ตามที่ประกาศจาย 
 รายจายคาโฆษณาและ      
     สงเสริมการขาย 392 190 392 190 ราคาตามสัญญา 
 คาใชจายอื่นๆ 408 - 335 - ตามตนทุนที่เกิดขึ้นจริง 
 ซื้อทรัพยสิน 10,818 10,878 1,080 429 ราคาตามสัญญา 
 ซื้อเงินลงทุน - 6,898 - 6,898 ราคาหุนละ 5 บาท 
 ดอกเบี้ยจาย - 42 - 42 อัตรารอยละ 2.61 - 2.72 ตอป 

 หมายเหตุ 1 - ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีสวนลดตามปริมาณคําสั่งซื้อสําหรับธุรกิจคาสงน้ํามัน 
   ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีสวนลดคาการตลาดในอัตราคงที่สําหรับธุรกิจคาปลีกน้ํามัน 
   ราคาขายอิงตามราคาตลาดสําหรับธุรกิจจําหนายตางประเทศและธุรกิจขนสงน้ํามัน 

 หมายเหตุ 2 - คํานวณตามเกณฑปริมาณสินคาที่จําหนายไดสําหรับธุรกิจคาสงและคาปลีกน้ํามัน 
   คํานวณในอัตราคงที่สําหรับธุรกิจจําหนายตางประเทศ 
   คํานวณตามเกณฑปริมาณสินคาที่ขนสงสําหรับธุรกิจขนสงน้ํามัน 
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        (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  นอกจากนี้ บริษัทฯไดสั่งซื้อเครื่องจักรและอุปกรณโรงกลั่นจากผูขายในประเทศและตางประเทศแทน 
VTN-P โดยบริษัทฯเรียกเก็บคาใชจายท้ังหมดตามตนทุนที่เกิดข้ึนจริงจากบริษัทยอยดังกลาว มูลคาของรายการ
ขางตนที่เกิดขึ้นสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 คิดเปนจํานวนเงิน 5.5 ลานบาท  

  ยอดคงคางของรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกันไดแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบดุลโดยมี      
รายละเอียดดังนี้:  

     (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2549 2548 2549 2548 
ลูกหนี้และต๋ัวเงินรับการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน    
 บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด  - - 146,073 96,105 
 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด - - 40,494 23,116 
 บริษัท อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม จํากัด - - 29,931 11,396 
 บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด - - 29,961 53,338 
 บริษัท เมโทร ปโตรเลียม จํากัด - - 15,325 18,124 
 บริษัท จตุจักรออยล จํากัด - - 23,935 5,923 
 บริษัท เบญจปโตรเลียม จํากัด - - - 3,890 
 บริษัท บูรพารุงโรจน ปโตรเลียม จํากัด - - 22,296 28,130 
 บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด - - 1,699 1,367 
 รวม - - 309,714 241,389 
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน     
 บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด  - - 1,231 543 
 บริษัท อาร พี ซี เอเชีย จํากัด - - - 128 
 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด - - 545 227 
 บริษัท อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม จํากัด - - 527 1,070 
 บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด - - 863 695 
 บริษัท เมโทร ปโตรเลียม จํากัด - - 300 109 
 บริษัท จตุจักรออยล จํากัด - - 266 130 
 บริษัท เบญจปโตรเลียม จํากัด - - 12 57 
 บริษัท บูรพารุงโรจน ปโตรเลียม จํากัด - - 330 356 
 บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด - - 2,989 1,249 
 บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด 1,218 618 1,218 618 
 VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. - - 26,029 21,862 
 รวม 1,218 618 34,310 27,044 
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    (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2549 2548 2549 2548 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน    
 บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด - - 2,000 2,000 
 รวม - - 2,000 2,000 

เงินจายลวงหนาคาซื้อทรัพยสิน - กิจการที่เกี่ยวของกัน    
 Machine Automation Joint Stock Company 7,826 8,390 - - 
 รวม 7,826 8,390 - - 

เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน     
 บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด  - - 135 169 
 VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. - - 63 - 
 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด - - 2,440 3,852 
 บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด - - 15,758 19,684 
 บริษัท แจสซี่ครีเอชั่น จํากัด 369 197 369 197 
 บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด 1,170 791 1,164 3 
 บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท จํากัด 69 - 69 - 
 บริษัท บลูแพลนเน็ท ทราเวล จํากัด 99 - 99 - 
 บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 56 - 13 - 
 รวม 1,763 988 20,110 23,905 

  ในระหวางงวด เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันมีการเคลื่อนไหวดังนี้:  
     (หนวย: พันบาท) 

 ยอดคงเหลือ ณ ในระหวางงวด ยอดคงเหลือ ณ  

 1 มกราคม   31 มีนาคม  

 2549 เพิ่มขึ้น ลดลง 2549 อัตราดอกเบี้ย 

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ     
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน     
 บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด 2,000 - - 2,000 รอยละ 5.0 ตอป 

รวม 2,000 - - 2,000  

 -  6  - 
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   (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

5.     สินคาคงเหลือ 

  สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 ไดรวมน้ํามันสํารองตามขอบังคับของกระทรวงพาณิชยจํานวน
เงิน 500.8 ลานบาท (31 ธันวาคม 2548: 593.1 ลานบาท) โดยสวนหนึ่งจํานวนเงิน 96.2 ลานบาท (31 ธันวาคม 
2548: 89.9 ลานบาท) เปนสินคาท่ีอยูภายใตสัญญาซื้อขายน้ํามันเพื่อใชเปนปริมาณสํารองตามกฎหมายที่บริษัทฯ
มีภาระผูกพันตองขายคืนใหแกผูขายเมื่อครบกําหนดตามอายุของสัญญา 

  บริษัทฯไดทําสัญญาจํานําวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปทั้งหมดกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งเพื่อเปน        
หลักประกันวงเงินสินเชื่อท่ีไดรับจากสถาบันการเงินแหงนั้นตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 10 และ 12 

6. เงินใหกูยืมระยะสั้น 

 เมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2549 บริษัทฯ ไดทําสัญญา Petroleum Product Business Joint Venture กับ บริษัท 
T.C.S. Oil จํากัด (T.C.S.) เพื่อรวมลงทุนในธุรกิจน้ํามันในประเทศกัมพูชา ซึ่งสัญญามีผลบังคับเปนระยะเวลา 
15 ปสิ้นสุดในป 2563 โดยบริษัทฯ มีภาระในการจัดหาน้ํามันและใหเงินกูยืมแก T.C.S. เปนเงินบาทจํานวน 35 
ลานบาท คิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ โดยชําระดอกเบี้ยเปนรายเดือน และมีกําหนดชําระคืนเงินตนตามเงื่อนไขที่
ระบุไวในสัญญา หลังจากที่บริษัทฯไดรับชําระเงินใหกูยืมดังกลาวเต็มจํานวนแลว บริษัทฯจะไดรับสวนแบง
กําไรจากผลการดําเนินงานของ T.C.S. ตามที่ระบุในสัญญา 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 บริษัทฯไดใหเงินกูยืมแก T.C.S. จํานวน 5.1 ลานบาท 
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   (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

7. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 

  เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียประกอบดวยเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทดังตอไปนี้:  

(หนวย: พันบาท) 

  สถานที่     เงินลงทุน 

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ จดทะเบียน ทุนชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย 

   31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
   2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 

     รอยละ รอยละ     
งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ           
บริษัทยอยซึ่งถือหุนโดยบริษัทฯ           
บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด จําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง ไทย 50 ลานบาท 50 ลานบาท 100 100 49,999 49,999 26,418 29,442 
บริษัท อาร พี ซี เอเชีย จํากัด ผลิตและจําหนาย ไทย 10 ลานบาท 10 ลานบาท 100 100 10,000 10,000 10,283 9,860 
 ผลิตภัณฑปโตรเลียมและ  

ปโตรเคมี 
         

บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด จําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง ไทย 10 ลานบาท 10 ลานบาท 100 100 10,000 10,000 27,018 23,423 
   และบริษัทยอย           
VTN-P Petrochemical Joint Venture  ผลิตและจําหนาย เวียตนาม 3.5 ลาน 3.5 ลาน 60 60 86,589 86,589 58,249 68,689 
   Co., Ltd. ผลิตภัณฑปโตรเคมี  ดอลลารสหรัฐฯ ดอลลารสหรัฐฯ       

รวมเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย      156,588 156,588 121,968 131,414 



  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

8. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

  ในป 2547 บริษัทฯไดทําสัญญาขายเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท สยามกัลฟปโตรเคมีคัล จํากัด ใหแก
กลุมบุคคลภายนอกในราคา 90 ลานบาทซึ่งบริษัทฯไดรับชําระเงินคาหุนในป 2547 และ 2548 และไดโอนหุน
ท้ังหมดใหแกผูซื้อแลว โดยสัญญาซื้อขายหุนดังกลาวไดกําหนดเงื่อนไขสําคัญบางประการ เชน สิทธิท่ีบริษัทฯ
จะซื้อหุนคืนภายในระยะเวลาหนึ่งในราคาตามที่ระบุในสัญญา สิทธิท่ีบริษัทฯจะซื้อวัตถุดิบจากบริษัทดังกลาว
ในปริมาณและราคาตามที่ระบุในสัญญา และการที่บริษัทฯจะใหความชวยเหลือดานวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับ
โครงการของบริษัทดังกลาว เปนตน 

9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 ยานพาหนะบางสวนซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชีในงบการเงินรวมจํานวน 17.0  
ลานบาท (31 ธันวาคม 2548: 19.2 ลานบาท) และในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯจํานวน 0.5 ลานบาท (31 ธันวาคม 
2548: 0.6 ลานบาท) เปนหลักประกันภายใตสัญญาเชาการเงินซึ่งมีระยะเวลาการผอนชําระ 36 ถึง 48 เดือน 

10. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

 บริษัทฯ 

  บริษัทฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและสินเชื่อหมุนเวียนจากสถาบันการเงินหลายแหง ซึ่งคํ้าประกันโดยการ  
จดจํานําเงินฝากประจํา วัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป และการโอนสิทธิการรับเงินตามสัญญาซื้อขายและรับฝาก  
น้ํามันดิบระหวางบริษัทฯกับบริษัทแหงหนึ่ง  

  สัญญาเงินกูยืมขางตนไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ เชน การดํารงอัตราสวนของหนี้สิน 
ระยะยาวตอสวนของผูถือหุน ขอจํากัดในการลงทุนใหม ขอจํากัดในการจายเงินปนผล ขอจํากัดในการกอหนี้
และภาระผูกพันเหนือสินทรัพยของบริษัทฯ และการไมนําเงินกูไปใชในการประกอบกิจการอื่นนอกเหนือจาก
กิจการตามที่ไดรับอนุมัติจากผูใหกู เปนตน  

 บริษัทยอย 

  VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. และบริษัท อาร พี ซี เอเชีย จํากัด มีวงเงินเบิกเกินบัญชีและ
สินเชื่อหมุนเวียนจากสถาบันการเงินหลายแหง ซึ่งคํ้าประกันโดยบริษัทฯ 

11. เงินกูยืมระยะสั้นอื่น 

  จํานวนนี้เปนตั๋วสัญญาใชเงินที่บริษัทฯและบริษัทยอยออกใหแกบุคคลภายนอก ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตรา
รอยละ 5.0 ตอป (31 ธันวาคม 2548: รอยละ 5.0 - 5.5 ตอป) และมีกําหนดชําระคืนภายในหนึ่งป  
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

12. เงินกูยืมระยะยาว 

 บริษัทฯ 

  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2545 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาสินเชื่อกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งวงเงินรวม 841 ลาน
บาท ซึ่งประกอบดวยวงเงินสินเชื่อเงินกูสกุลบาทระยะยาวจํานวน 565 ลานบาท เพื่อใชในวัตถุประสงค
เฉพาะเจาะจง วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนประเภทหนังสือคํ้าประกันธนาคาร แพ็คกิ้งเครดิต และขายลดตั๋วเงินเพื่อ
การสงออกจํานวน 176 ลานบาท และวงเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงจากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
จํานวน 100 ลานบาท 

  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 รายละเอียดของเงินกูยืมสกุลบาทระยะยาวดังกลาว
ประกอบดวย:  

  ก) วงเงิน A จํานวน 225 ลานบาท เพื่อใชชําระคืนหนี้เงินกูสถาบันการเงินอื่น เงินกูยืมนี้มีระยะเวลา
ปลอดเงินตนหกเดือนนับจากวันที่เบิกเงินกูงวดแรกและมีกําหนดชําระคืนเงินตนทุกหกเดือน   
งวดละเทาๆกันในอัตรารอยละ 11.111 ของเงินตนที่เบิกใชจริงครั้งแรก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 
เงินกูยืมมียอดคงคางจํานวน 49.9 ลานบาท (31 ธันวาคม 2548: 49.9 ลานบาท) 

  ข) วงเงิน B จํานวน 140 ลานบาท เพื่อใชชําระคาใชจายในการขยายกําลังการผลิต เงินกูยืมนี้มี
ระยะเวลาปลอดเงินตนสิบสองเดือนนับจากวันที่เบิกเงินกูงวดแรกและมีกําหนดชําระคืนเงินตน         
ทุกหกเดือนงวดละเทาๆกันในอัตรารอยละ 12.5 ของเงินตนที่ เบิกใชจริงครั้งแรก ณ วันที่               
31 มีนาคม 2549 เงินกูยืมมียอดคงคางจํานวน 25.5 ลานบาท (31 ธันวาคม 2548: 25.5 ลานบาท) 

  ค) วงเงิน C จํานวน 200 ลานบาท เพื่อใชในการจัดหาและสํารองน้ํามันตามกฎหมาย เงินกูยืมนี้มี
ระยะเวลาปลอดเงินตนสิบสองเดือนนับจากวันที่เบิกเงินกูงวดแรกและมีกําหนดชําระคืนเงินตน          
ทุกหกเดือนงวดละเทาๆกันในอัตรารอยละ 12.5 ของเงินตนที่ เบิกใชจริงครั้งแรก ณ วันที่             
31 มีนาคม 2549 เงินกูยืมมียอดคงคางจํานวน 50.0 ลานบาท (31 ธันวาคม 2548: 50.0 ลานบาท) 

  เงินกูยืมนี้คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 5.5-5.75 ตอปโดยมีกําหนดระยะเวลา 2 ป นับจากวันที่เบิกเงินกูงวด
แรก หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยในอัตราเงินกูยืมท่ีคิดกับลูกคาช้ันดี (MLR) ลบรอยละ 1.5 ตอป โดยมีกําหนดชําระ
ดอกเบี้ยทุกเดือน 
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  สัญญาสินเชื่อดังกลาวคํ้าประกันโดยการจดจํานําวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป และการโอนสิทธิการรับเงิน
ตามสัญญาซื้อขายและรับฝากน้ํามันดิบระหวางบริษัทฯกับบริษัทแหงหนึ่ง นอกจากนี้ สัญญาสินเชื่อดังกลาวระบุ
ใหบริษัทฯตองปฏิบัติตามขอกําหนดตาง ๆ เชน การดํารงอัตราสวนของหนี้สินระยะยาวตอสวนของผูถือหุน   
ขอจํากัดในการลงทุนใหม ขอจํากัดในการจายเงินปนผล ขอจํากัดในการกอหนี้และภาระผูกพันเหนือสินทรัพย
ของบริษัทฯ และการไมนําเงินกูไปใชในการประกอบกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการตามที่ไดรับอนุมัติจาก       
ผูใหกู เปนตน  

 VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. 

  เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2547 VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. ไดเขาทําสัญญาเงินกูกับธนาคาร
เพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทยในวงเงินจํานวน 3.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยเงินกูยืมดังกลาวจะ
นําไปใชในการกอสรางโรงกลั่นของบริษัท และมีกําหนดชําระคืนเงินตนทุกงวดหกเดือนงวดละ 0.35 ลาน
ดอลลารสหรัฐฯ เริ่มตั้งแตเดือนเมษายน 2549 และสิ้นสุดในเดือนตุลาคม 2553 โดยมีอัตราดอกเบี้ยเทากับ 
LIBOR บวกรอยละ 1.875 ตอป และมีกําหนดชําระดอกเบี้ยในวันที่ 30 เมษายน และ 31 ตุลาคมของทุกป 

  สัญญาเงินกูขางตนไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ เชน สัดสวนการถือหุนของบริษัทฯใน
บริษัทยอยดังกลาวตองไมต่ํากวารอยละ 50 ขอจํากัดในการจายเงินปนผล และขอจํากัดในการกอหนี้ เปนตน 

  สัญญาเงินกูดังกลาวคํ้าประกันโดยบริษัทฯและสัญญาใหความสนับสนุนทางการเงินจากผูถือหุนของ
บริษัทยอย รวมท้ังยกผลประโยชนในกรมธรรมประกันภัยทรัพยสินใหแกผูใหกู  

  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 และ 31.ธันวาคม 2548.เงินกูยืมดังกลาวมียอดคงคางจํานวน 137.1 ลานบาท     
(3.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ) และ 144.4 ลานบาท (3.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ) ตามลําดับ 

13. เงินปนผลจาย 

  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 มีมติอนุมัติการจัดสรรสํารองตาม
กฎหมายจํานวนเงิน 849,000 บาท (ซึ่งบริษัทฯบันทึกบัญชีแลวในป 2548) และอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับ
ผลประกอบการป 2548 ในอัตราหุนละ 0.70 บาท รวมเปนเงินปนผลจํานวน 291,872,940 บาท โดยไดจายเงินปน
ผลระหวางกาลแลวในอัตราหุนละ 0.35 บาทหรือเปนเงินจํานวน 145,442,500 บาท คงเหลือเงินปนผลจายงวด
สุดทายท่ีจะจายวันท่ี 28 เมษายน 2549 ในอัตราหุนละ 0.35 บาท หรือเปนเงินจํานวน 146,430,440 บาท โดยมี
รายละเอียดการจายเงินปนผลดังตอไปนี้: 
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

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

  ข) จายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทฯจํานวน 104,593,171 หุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท) ใหแก
ผูถือหุนของบริษัทฯในอัตรา 4 หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนสามัญปนผล รวมมูลคาท้ังสิ้น 104,593,171 
บาท คิดเปนเงินปนผลหุนละ 0.25 บาท ท้ังนี้ กรณีมีเศษหุนนอยกวา 4 หุน ใหจายเปนเงินสดแทน
การจายเปนหุนสามัญปนผลสําหรับเศษหุนดังกลาวในอัตราหุนละ 0.25 บาท ใหแกผูถือหุนผูมี
สิทธิ 

  นอกจากนี้ ท่ีประชุมไดมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจาก 424,040,000 บาท เปน 
530,048,171 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 106,008,171 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อจาย
เปนหุนปนผลจํานวน 104,593,171 หุน และเพื่อรองรับการปรับอัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิตาม
โครงการ ESOP ครั้งท่ี 1 ท่ีไดรับผลกระทบจากการจายหุนปนผลจํานวน 1,415,000 หุน บริษัทฯไดจดทะเบียน
เพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2549  

14. ใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญ 

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

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

  ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมิไดจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯมีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือจํานวน 5,659,892 
หนวย 

  ตอมาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงการใช
สิทธิในโครงการ ESOP ครั้งท่ี 1 โดยสาระสําคัญของการแกไขการใชสิทธิดังกลาวสรุปไดดังนี้: 
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  อัตราการใชสิทธิเดิม ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย: หุนสามัญ 1 หุน 
  อัตราการใชสิทธิใหม ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย: หุนสามัญ 1.25 หุน 

 วันที่เริ่มมีผลบังคับใช วันที่ 31 มีนาคม 2549 
 จํานวนหุนรองรับเดิมคงเหลือ 8,490,000 หุน 
 จํานวนหุนรองรับเพิ่มเติม 1,415,000 หุน 
 จํานวนหุนรองรับรวม ณ วันที่อนุมัติ 9,905,000 หุน 

15. การกระทบยอดกําไรตอหุนปรับลด 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 

 2549 2548 2549 2548 2549 2548
 พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       
 กําไรสุทธิ 113,395 122,640 522,966 520,143 0.22 0.24 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ       
  (RPC-W1)  - - 6,104 -   
กําไรตอหุนปรับลด       
 กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ       
  สมมติวามีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 113,395 - 529,070 - 0.21 - 

  จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักคํานวณไดดังนี้: 
(พันหุน) 

 31 มีนาคม 
 2549 2548

จํานวนหุนสามัญที่ออกและชําระแลว 418,373 415,550 
สํารองหุนปนผลรอแจกจาย 104,593 104,593 
 522,966 520,143 

16. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

  บริษัทฯและบริษัทยอยจัดแบงการดําเนินงานออกเปนสวนงานทางธุรกิจ 2 สวนงาน ไดแก ธุรกิจผลิตและ
จําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมและปโตรเคมี และธุรกิจขนสงน้ํามัน โดยมีสวนงานทางภูมิศาสตร 2 แหง คือ 
ประเทศไทยและประเทศเวียตนาม ขอมูลทางการเงินเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอยจําแนก
ตามสวนงานภูมิศาสตรและธุรกิจสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 และ 2548 แสดงไดดังนี้:  
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
 เวียตนาม ไทย    
 ผลิตและจําหนาย

ผลิตภัณฑ 
ผลิตและจําหนาย

ผลิตภัณฑ 
    

 ปโตรเลียมและปโตรเคมี ปโตรเลียมและปโตรเคมี ขนสงน้ํามัน รวม รายการตัดบัญชี รวม 
 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548
รายไดจากการขายและบริการ             
 ในประเทศ - - 5,052 3,751 60 48 5,112 3,799 (1,514) (1,235) 3,598 2,564 
 ตางประเทศ 15 - 780 217 - - 795 217 - - 795 217 
รวมรายไดจากการขายและบริการ 15 - 5,832 3,968 60 48 5,907 4,016 (1,514) (1,235) 4,393 2,781 
กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน - - 301 260 12 8 313 268 (42) (32) 271 236 
รายไดอื่น           5 10 
คาใชจายในการขายและบริหาร           (119) (79) 
คาตอบแทนกรรมการ           (1) (1) 
ดอกเบี้ยจาย           (6) (5) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล           (41) (39) 
ขาดทุนสุทธิของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอย           4 1 
กําไรสุทธิสําหรับงวด           113 123 
 31 

มีนาคม 
31 

ธันวาคม 
31 

มีนาคม 
31 

ธันวาคม 
31 

มีนาคม 
31 

ธันวาคม 
31 

มีนาคม 
31 

ธันวาคม 
31 

มีนาคม 
31 

ธันวาคม 
31 

มีนาคม 
31 

ธันวาคม 
 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548
สินคาคงเหลือ 36 55 694 1,096 - - 730 1,151 (3) (1) 727 1,150 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 221 234 641 654 46 51 908 939 - - 908 939 
สินทรัพยอื่น 66 60 1,352 1,320 39 40 1,457 1,420 (607) (544) 850 876 
รวมสินทรัพย 323 349 2,687 3,070 85 91 3,095 3,510 (610) (545) 2,485 2,965 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

17. หนังสือค้ําประกัน 

 ก) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ
และบริษัทยอยเหลืออยูเปนจํานวนเงิน 123.8 ลานบาท (31 ธันวาคม 2548: 123.8 ลานบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่อง
กับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย 

 ข) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 บริษัทฯไดออกหนังสือคํ้าประกันเปนจํานวนเงิน 7.0 ลานดอลลารสหรัฐฯ        
(31 ธันวาคม 2548: 7.0 ลานดอลลารสหรัฐฯ) ใหแกธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
เพื่อคํ้าประกันวงเงินกูและวงเงินสินเชื่อของบริษัทยอยในตางประเทศ การค้ําประกันนี้มีผลผูกพันตอ
บริษัทฯนานเทาท่ีภาระหนี้สินที่ยังไมไดชําระโดยบริษัทยอยดังกลาว บริษัทฯไมมีการคิดคาธรรมเนียมใน
การคํ้าประกัน นอกจากนี้ ผูถือหุนทุกรายของบริษัทยอยไดเขาทํา Shareholder Guarantee Agreement กับ
บริษัทฯเพื่อคํ้าประกันวงเงินกูและวงเงินสินเชื่อของบริษัทยอยตามสัดสวนการถือหุนของผูถือหุน 

 ค) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 บริษัทฯไดออกหนังสือคํ้าประกันเปนจํานวนเงิน 3.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ ใหแก
ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย และจํานวนเงิน 120 ลานบาท ใหแกธนาคาร          
ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) เพื่อคํ้าประกันวงเงินกูและวงเงินสินเชื่อของบริษัท อาร พี ซี เอเชีย จํากัด 
(“บริษัทยอย”) การคํ้าประกันนี้มีผลผูกพันตอบริษัทฯนานเทาท่ีภาระหนี้สินที่ยังไมไดชําระโดยบริษัทยอย
ดังกลาว บริษัทฯไมมีการคิดคาธรรมเนียมในการค้ําประกัน 

 ง) ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด (“SCT”) ไดออกหนังสือคํ้าประกันใหแกบริษัท
ลีสซิ่งแหงหนึ่งเพื่อคํ้าประกันหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินของบริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด (“บริษัทยอย”) 
การค้ําประกันนี้มีผลผูกพันตอ.SCT.นานเทาท่ีภาระหนี้สินที่ยังไมไดชําระโดยบริษัทยอยดังกลาว ยอดคง
คางของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินของบริษัทยอย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 มีจํานวน 7.3 ลานบาท      
(31 ธันวาคม 2548: 8.9 ลานบาท) 

18. ภาระผูกพัน 

  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันดังนี้:  

 ก) ภาระผูกพันรายจายฝายทุนเกี่ยวกับการกอสรางโรงงาน คลังน้ํามัน และเครื่องจักรจํานวนเงิน          
4 ลานบาท และ 1.ลานดอลลารสหรัฐฯและ 221 ลานดองเวียตนาม (31.ธันวาคม.2548: 3 ลานบาท 
1 ลานดอลลารสหรัฐฯ และ 365 ลานดองเวียตนาม) 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ข) ภาระผูกพันตามสัญญาเชาและบริการระยะยาวเกี่ยวกับการเชาอาคารสํานักงาน อุปกรณเครื่องมือ 
รถยนต และคลังน้ํามันในระหวางป 2549 ถึงป 2570 คิดเปนจํานวนเงิน 72.3 ลานบาท (31 ธันวาคม 
2548: 68 ลานบาท) 

 ค) ภาระผูกพันตามสัญญาเชาและบริการระยะยาวเกี่ยวกับการเชาสถานีบริการน้ํามันในระหวางป 
2549 ถึงป 2563 คิดเปนจํานวนเงิน 43 ลานบาท (31 ธันวาคม 2548: 48 ลานบาท) 

 ง) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2548 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาแตงตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินกับบริษัท
หลักทรัพยแหงหนึ่ง เพื่อวาจางใหประเมินมูลคากิจการของบริษัท สยามกัลฟปโตรเคมีคัล จํากัด 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อซื้อหุนของบริษัทดังกลาว สัญญาดังกลาวมีกําหนดระยะเวลา 12 เดือน       
นับจากวันท่ีในสัญญาหรือวันที่คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติการซื้อหุนของบริษัทดังกลาวแลวแต
วันใดจะถึงกอน คาธรรมเนียมบริการตามสัญญาขางตนคิดเปนจํานวนเงิน 1.5 ลานบาท โดยจาย
ชําระเมื่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติการซื้อหุนของบริษัทดังกลาว 

 จ) บริษัทฯและกลุมผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหนึ่ง (VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd.) 
มีภาระผูกพันในการสนับสนุนทางการเงินและจัดหาเงินทุนหมุนเวียนตามสัดสวนการถือหุนของ 
ผูถือหุนเพื่อดําเนินงานโครงการของบริษัทยอยดังกลาวใหแลวเสร็จในกรณีเงินลงทุนของโครงการ
เกินกวา 7.0 ลานดอลลารสหรัฐฯ ภายใตสัญญาสนับสนุนทางการเงิน ท้ังนี้เปนไปตามเงื่อนไขของ
สัญญาเงินกูระหวางบริษัทยอยและธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 

 ฉ) ในป 2538 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาซื้อขายวัตถุดิบกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยปริมาณการ
ซื้อขายและราคาเปนไปตามที่ระบุไวในสัญญา สัญญาดังกลาวมีระยะเวลา 15 ป และสามารถตอ
อายุได และกําหนดใหบริษัทฯตองวางหนังสือคํ้าประกันธนาคารจํานวนหนึ่งเพื่อเปนหลักประกัน
การจายชําระคาซื้อสินคา บริษัทฯจะไดรับคืนหลักประกันดังกลาวเมื่อครบกาํหนดตามอายุสัญญา  

 ช) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 บริษัทฯไดทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินซึ่งติดกับโรงงานของบริษัทฯ      
ท่ีจังหวัดระยองจํานวนเงิน 25.5 ลานบาทกับบุคคลทั่วไปรายหนึ่ง ในระหวางไตรมาสที่หนึ่งป 
2549 บริษัทฯไดจายเงินมัดจําเพื่อการซื้อท่ีดินจํานวน 2.55 ลานบาท ซึ่งรายการดังกลาวแสดงเปน  
สวนหนึ่งในสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

19. สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเนื่องจากบริษัทฯและบริษัท
ยอยมีสินทรัพยและหนี้สินเปนสกุลเงินตางประเทศ เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯและ
บริษัทยอยไดเขาทําสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนาซึ่งสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกินหนึ่งป โดย ณ วันที่ 
31 มีนาคม 2549 มียอดคงเหลือเปนจํานวนเงิน 0.7 ลานดอลลารสหรัฐฯ อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของจํานวน
เงินขายเทากับ 38.87 - 39.17 บาท ตอ 1 ดอลลารสหรัฐฯ 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศที่มีสาระสําคัญซึ่งไมไดมีการทํา
สัญญาปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนมีดังนี้:  

(หนวย: พัน) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

สกุลเงิน สินทรัพย หนี้สิน สินทรัพย หนี้สิน 

ดอลลารสหรัฐฯ 1,520 4,959 1,954 - 

20.  การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

  งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหเผยแพรจากคณะกรรมการของบริษัทฯในวันที่ 11 พฤษภาคม  
2549 

 

 -  17  - 


	 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
	บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
	 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
	 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
	 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
	         (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
	     (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
	    (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
	   (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
	งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
	บริษัทย่อยซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทฯ
	บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด
	บริษัท อาร์ พี ซี เอเชีย จำกัด
	บริษัท เอสซีที ปิโตรเลียม จำกัด
	VTN-P Petrochemical Joint Venture 
	   Co., Ltd.
	  (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
	  (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
	   (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
	   (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
	  (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
	 กำไรสุทธิ
	ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

	  (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
	 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
	   (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 


