
(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549 

1. ขอมูลทั่วไป 

1.1 ขอมูลบริษัทฯ 

  บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งข้ึนเปนบริษัทมหาชนจํากัดและมี
ภูมิลําเนาในประเทศไทย บริษัทฯดําเนินธุรกิจหลักคือ การผลิตและจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงและ
ผลิตภัณฑปโตรเคมี ท่ีอยูของบริษัทฯตามที่จดทะเบียนซึ่งเปนสํานักงานใหญ ตั้งอยู ณ เลขที่ 19 อาคาร
ไทยพาณิชยปารค พลาซาอีสต ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร สาขาซึ่งเปน
ท่ีตั้งโรงงานตั้งอยู   ณ เลขที่ 7/3 ถนนปกรณสงเคราะหราษฎร ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัด
ระยอง นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีคลังน้ํามันกระจายอยูในภูมิภาคตางๆของประเทศรวม 4 แหง 

  ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 คือ บริษัท เพทโทรอินสตรูเมนท จํากัด ซึ่ง
เปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย โดยถือหุนในอัตรารอยละ 30.08 ของทุนที่ออกและชําระแลวของ
บริษัทฯ 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล
โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดแสดงรายการในงบดุล 
งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเชนเดียวกับ
งบการเงินประจําป 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอครั้งลาสุด 
ดังนั้น งบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ และสถานการณใหมๆ เพื่อ
ไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงินระหวางกาล
นี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

1.3 เกณฑในการจดัทํางบการเงินรวม 

  งบการเงินรวมนี้จัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย  และไดจัดทําข้ึนโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่               
31 ธันวาคม 2549 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเกี่ยวกับบริษัทยอยในระหวางงวดปจจุบัน 

1.4 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

  งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใช
ในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ยกเวนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามที่
กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลขอ 2 

2. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

2.1 การบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนใน
บริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ฉบับที่ 26/2549 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุน
ในบริษัทยอย (แกไขเพิ่มเติมครั้งท่ี 1) ซึ่งกําหนดใหแกไขการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการ
ท่ีมีอํานาจควบคุมรวม และบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสียมาเปนวิธีราคาทุน 

ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว บริษัทฯไดปรับยอนหลังงบการเงินเฉพาะกิจการ
งวดกอนที่นํามาแสดงเปรียบเทียบเสมือนวาบริษัทฯไดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนใน
บริษัทยอยตามวิธีราคาทุนมาโดยตลอด การเปลี่ยนแปลงนี้ทําใหบริษัทฯมีกําไรสุทธิในงบกําไรขาดทุน
เฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 เพิ่มข้ึนเปนจํานวน 4.9 ลานบาท (0.01 
บาทตอหุน) และกําไรสุทธิในงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
2549 ลดลงเปนจํานวนเงิน 4.0 ลานบาท (0.01 บาทตอหุน) ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญชีดังกลาวไดแสดงไวในหัวขอ “ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึก
เงินลงทุนในบริษัทยอย” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการแลว 

ท้ังนี้การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว มีผลกระทบเฉพาะตอรายการบัญชีท่ีเกี่ยวของกับ
เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการเทานั้น โดยไมไดมีผลกระทบตองบการเงินรวมแต
อยางใด 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

2.2 การตีราคาสินคาคงเหลือ 

  ตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 มกราคม 2550 เปนตนไป บริษัทฯไดเปลี่ยนวิธีการคํานวณ      
ราคาทุนสินคาคงเหลือจากวิธีเขากอน-ออกกอนเปนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ท้ังนี้ เพื่อสะทอนผลการ
ดําเนินงานที่แทจริงและใหเปนไปในทิศทางเดียวกันกับบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมปโตรเลียมใน    
ประเทศไทย ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไมเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ การ
เปลี่ยนวิธีการคํานวณราคาทุนสินคาคงเหลือไดรับอนุมัติจากกรมสรรพากรเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2550 

3. ลูกหนี้การคา 

  ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 แยกตามอายุหนี้ท่ีคงคาง
นับจากวันที่ถึงกําหนดชําระไดดังนี้:  

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2550 31 ธันวาคม 2549 31 มีนาคม 2550 31 ธันวาคม 2549
ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน     
ไมเกิน 3 เดือน 332,211 416,239 233,509 341,335 
3 - 6 เดือน 1,047 2,980 214 214 
6 - 12 เดือน 4,706 4,312 828 143 
มากกวา 12 เดือน 13,738 12,867 - 753 

รวม 351,702 436,398 234,551 342,445 
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (11,798) (11,122) (617) (617) 

ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน, สุทธิ 339,904 425,276 233,934 341,828 

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกนั    
ไมเกิน 3 เดือน 92 110 328,986 254,203 
3 - 6 เดือน 3 2 - 1,053 
6 - 12 เดือน 18 2 - - 

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกนั 113 114 328,986 255,256 

4. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน 

  ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจําซึ่งบริษัทฯไดนําไปค้ําประกันวงเงินสินเชื่อ 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

5. รายการธุรกิจกบักิจการที่เกี่ยวของกัน 

  ลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกันสรุปไดดังนี้ 
รายช่ือ ลักษณะความสัมพันธ

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

บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากดั (SCT) บริษัทยอย 
บริษัท อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม จํากัด บริษัทยอยของ SCT 
บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด บริษัทยอยของ SCT 
บริษัท เมโทร ปโตรเลียม จํากดั บริษัทยอยของ SCT 
บริษัท จตุจักร ออยล จํากัด บริษัทยอยของ SCT 
บริษัท เบญจปโตรเลียม จํากัด บริษัทยอยของ SCT 
บริษัท บูรพารุงโรจน ปโตรเลยีม จํากัด บริษัทยอยของ SCT 
บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด บริษัทยอยของ SCT 
บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (PSDC) บริษัทยอย 
บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท จํากัด ถือหุนในบริษัทฯรอยละ 30.08 
Machine Automation Joint Stock Company ถือหุนใน VTN-P รอยละ 14 
บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) ถือหุนใน PSDC รอยละ 49 และมีกรรมการ 
 รวมกัน 
บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท แจสซี่ครีเอชั่น จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท บลูแพลนเน็ท ทราเวล จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท แบค บราเดอร จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท โกลบอลไลเซชั่น อีโคโนมิค แอนด โปรโมชั่น  
     เนทเวอรค จํากัด 

มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท อัลท เอ็นเนอยี่ จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการ
ธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบริษัทเหลานั้นซึ่ง
เปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดสามเดือน  
 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม นโยบายการกําหนดราคา 

 2550 2549 2550 2549  

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย  
(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     
 ขายสินคา - - 2,030,528 1,470,346 หมายเหตุ 1 
 รายไดคาบริหารจัดการ - - 7,786 6,044 หมายเหตุ 2 
 ดอกเบี้ยรับ - - 521 25 อัตรารอยละ 5 ตอปและ 

LIBOR 1 เดือน บวกรอยละ 
2.0 ตอป 

 รายไดอื่น - การใหบริการอื่น - - 1,609 935 ราคาตามสัญญา 
 ซื้อสินคา - - 545 - ราคาทุน 
 คาขนสงจาย - - 36,201 38,395 ราคาตามสัญญา 
 คาใชจายอื่น - - 150 325 ตามตนทุนที่เกิดขึ้นจริง 
รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน     
 รายไดคาบริหารจัดการ - 1,139 - 1,139 หมายเหตุ 2 
 รายจายคาโฆษณาและ      
     สงเสริมการขาย 639 392 639 392 ราคาตามสัญญา 
 คาใชจายอื่น 385 408 265 335 ตามตนทุนที่เกิดขึ้นจริง 
 ซื้อทรัพยสิน - 10,818 - 1,080 ราคาตามสัญญา 

 หมายเหตุ 1 - ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีสวนลดตามปริมาณคําสั่งซื้อสําหรับธุรกิจคาสงน้ํามัน 
   ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีสวนลดคาการตลาดในอัตราคงที่สําหรับธุรกิจคาปลีกน้ํามัน 
   ราคาขายอิงตามราคาตลาดสําหรับธุรกิจจําหนายตางประเทศและธุรกิจขนสงน้ํามัน 

 หมายเหตุ 2 - คํานวณตามเกณฑปริมาณสินคาที่จําหนายไดสําหรับธุรกิจคาสงและคาปลกีน้ํามัน 
   คํานวณในอัตราคงที่สําหรับธุรกิจจําหนายตางประเทศ 

   คํานวณตามเกณฑปริมาณสินคาที่ขนสงสําหรับธุรกิจขนสงน้ํามัน 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 มี
รายละเอียดดังนี้  

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2550 
31 ธันวาคม 

2549 
31 มีนาคม 

2550 
31 ธันวาคม 

2549 
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน    
บริษัทยอย     
 บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด - - 217,218 178,463 
 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด - - 14,309 14,477 
 บริษัท อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม จํากัด - - 34,894 6,848 
 บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด - - 41,138 20,041 
 บริษัท เมโทร ปโตรเลียม จํากัด - - 712 17,915 
 บริษัท จตุจักร ออยล จํากัด - - 7,284 44 
 บริษัท เบญจปโตรเลียม จํากัด - - 4,020 16,415 
 บริษัท บูรพารุงโรจน ปโตรเลียม จํากัด - - 8,023 - 
 บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด - - 1,388 1,053 
รวมลูกหนี้การคา - บริษัทยอย - - 328,986 255,256 
บริษัทท่ีเก่ียวของกัน    
 บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 113 114 - - 
รวมลูกหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน 113 114 - - 
รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 113 114 328,986 255,256 
ลูกหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     
 บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด - - 1,751 5,158 
 บริษัท อาร พี ซี เอเชีย จํากัด - - 161 642 
 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด - - 981 4,746 
 บริษัท อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม จํากัด - - 780 3,820 
 บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด - - 1,682 4,546 
 บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด - - 10,422 13,005 
 บริษัท เมโทร ปโตรเลียม จํากัด - - 210 1,773 
 บริษัท บูรพารุงโรจน ปโตรเลียม จํากัด - - 210 1,614 
 บริษัท เบญจปโตรเลียม จํากัด - - 288 584 
 บริษัท จตุจักร ออยล จํากัด - - 206 1,711 
 VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. - - 27,918 28,407 
    บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด - - 210 366 
รวมลูกหนี้บริษัทยอย - - 44,819 66,372 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2550 

31 ธันวาคม  
2549 

31 มีนาคม 
2550 

31 ธันวาคม  
2549 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
 บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 149 8,348 - - 

รวมลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวของกัน 149 8,348 - - 

รวมลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 149 8,348 44,819 66,372 

เงินทดรองแกกิจการที่เก่ียวของกัน     

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

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

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน     

บริษัทยอย     
 VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. - - 28,790 28,764 

รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - - 28,790 28,764 

เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา - กิจการที่เก่ียวของกัน    
บริษัทยอย     
 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด - - - 21,455 
 บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด - - - 38,037 
 บริษัท อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม จํากัด - - - 42,380 

รวมเงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา      
 -  บริษัทยอย - - - 101,872 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
 บริษัท อัลท เอ็นเนอยี่ จํากัด 300 - - - 

รวมเงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา      
 -  บริษัทที่เกี่ยวของกัน 300 - - - 

รวมเงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา      
 -  กิจการที่เกี่ยวของกัน 300 - - 101,872 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2550 

31 ธันวาคม  
2549 

31 มีนาคม 
2550 

31 ธันวาคม 
2549 

เจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     
 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด - - 25,425 7,893 
 บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด - - - 1,102 
 บริษัท อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม จํากัด - - - 914 

รวมเจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน - - 25,425 9,909 

เจาหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     
 บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด - - 92 122 
 บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด - - 19,548 26,510 
   บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด - - - 8,542 

รวมเจาหนี้บริษัทยอย - - 19,640 35,174 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
 บริษัท แจสซี่ครีเอช่ัน จํากัด 53 36 53 28 
 บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท จํากัด 1,701 1,634 1,701 1,634 
 บริษัท บลูแพลนเน็ท ทราเวล จํากัด 141 127 141 127 
 บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 41 43 - - 
 Machine Automation Joint Stock Company 381 398 - - 

รวมเจาหนี้บริษัทที่เกี่ยวของกัน 2,317 2,238 1,895 1,789 

รวมเจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 2,317 2,238 21,535 36,963 

  เงินทดรองแกกิจการที่เกี่ยวของกัน (บริษัท โกลบอลไลเซชั่น อีโคโนมิค แอนด โปรโมชั่น เนทเวอรค 
จํากัด) ซึ่งมียอดคงเหลือ 30 ลานบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 (31 ธันวาคม 2549: 10 ลานบาท) เปนเงินมัดจําคา
สิทธิการใชท่ีดินเพื่อสรางคลังปโตรเลียมท่ีประเทศจีน ซึ่งไดรับอนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯครั้งท่ี 1/2550 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2550 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  ในระหวางงวด เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันมกีารเคลื่อนไหวดังนี้  

     (หนวย: พันบาท) 

 ยอดคงเหลือ ณ ในระหวางงวด ขาดทุนจาก ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม   อัตราแลกเปลี่ยน 31 มีนาคม 

 2550 เพิ่มขึ้น ลดลง ที่ยังไมเกิดขึ้น 2550 

งบการเงินเฉพาะกิจการ     
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน     
 VTN-P Petrochemical Joint Venture     
       Co., Ltd. 28,764 865 - (839) 28,790 

รวม 28,764 865 - (839) 28,790 

 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

  ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินเดือน โบนัส คาเบี้ยประชุมและสวัสดิการอื่นใหแก
กรรมการและผูบริหารเปนจํานวนเงิน 13 ลานบาท (2549: 11 ลานบาท) 

 ภาระค้ําประกันกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

  บริษัทฯมีภาระจากการค้ําประกันใหกับกิจการที่ เกี่ยวของกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ            
งบการเงินระหวางกาลขอ 18 

6.     สินคาคงเหลือ 

  สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 ไดรวมน้ํามันสํารองตามขอบังคับของกระทรวงพาณิชยจํานวน
เงิน 498 ลานบาท (31 ธันวาคม 2549: 570 ลานบาท) โดยสวนหนึ่งจํานวนเงิน 72 ลานบาท (31 ธันวาคม 2549: 
95.4 ลานบาท) เปนสินคาท่ีอยูภายใตสัญญาซื้อขายน้ํามันเพื่อใชเปนปริมาณสํารองตามกฎหมายที่บริษัทฯมีภาระ
ผูกพันตองขายคืนใหแกผูขายเมื่อครบกําหนดตามอายุของสัญญา 

  บริษัทฯไดทําสัญญาจํานําวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปทั้งหมดกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งเพื่อเปน        
หลักประกันวงเงินสินเชื่อท่ีไดรับจากสถาบันการเงินแหงนั้นตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหวางกาลขอ 11 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

7. เงินใหกูยืมระยะสั้นอื่น 

 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 คิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่รอยละ 5 ตอป โดยชําระดอกเบี้ยเปนรายเดือน และมีกําหนดชําระคืนเงินตน
ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญา หลังจากที่บริษัทฯไดรับชําระเงินใหกูยืมดังกลาวเต็มจํานวนแลว บริษัทฯจะ
ไดรับสวนแบงกําไรจากผลการดําเนินงานของ T.C.S. ตามที่ระบุในสัญญา 

8. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 

                 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2550 2549 2550 2549 

ภาษีมูลคาเพิ่มรอเรียกคืน 166,093 183,651 161,722 178,661 
ภาษีสรรพสามติจายลวงหนา 70,922 88,772 70,922 88,772 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลจายลวงหนา 16,427 16,427 15,910 15,910 
เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา      
   - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 24,001 120,969 - - 
อื่น ๆ 45,666 52,972 26,221 35,506 

รวม 323,109 462,791 274,775 318,849 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

9. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

  เงินลงทุนในบริษัทยอยประกอบดวยเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทดังตอไปนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

                                 
ช่ือบริษัท 

                           
ทุนชําระแลว 

                    
สัดสวนเงินลงทุน 

                         
ราคาทุน 

เงินปนผลรับ 
สําหรับงวดสามเดือน 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 

   รอยละ รอยละ  (ปรับปรุงใหม)   
VTN-P Petrochemical Joint Venture  3.5 ลาน 3.5 ลาน 60 60 86,589 86,589 - - 
   Co., Ltd. ดอลลารสหรัฐฯ ดอลลารสหรัฐฯ       
บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด 50 ลานบาท 50 ลานบาท 100 100 49,999 49,999 - - 
บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท 50 ลานบาท 50 ลานบาท 51 51 25,500 25,500 - - 
   จํากัด         
บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด 10 ลานบาท 10 ลานบาท 100 100 10,000 10,000 - - 
   และบริษัทยอย         
บริษัท อาร พี ซี เอเชีย จํากัด 10 ลานบาท 10 ลานบาท 100 100 10,000 10,000 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย     182,088 182,088   
หัก: คาเผื่อการดอยคา     (95,503) (95,503)   

เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ     86,585 86,585   

 9.1 ขณะนี้ VTN-P ดําเนินการกอสรางโรงงานแลวเสร็จและผานการทดลองการผลิตเปนที่เรียบรอยแลว และ
พรอมท่ีจะดําเนินการเชิงพาณิชยได โดยอยูระหวางการดําเนินการเจรจาเพื่อแกไขปญหาขอติดขัดทาง
ธุรกิจใหเกิดประโยชนกับบริษัทสูงสุด 

 9.2 ในระหวางงวด บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด อยูระหวางการกอสรางโครงการศูนยการคา
ประชาคมแบบครบวงจรพรอมสถานีบริการน้ํามัน “เพียว” และยังไมมีรายไดจากการดําเนินงาน           
เชิงพาณิชย ฝายบริหารคาดวาจะเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยในเดือนมิถุนายน 2550 

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

10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

  รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 
สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 923,094 562,293 
ซื้อเพิ่มระหวางงวด 40,606 3,229 
จําหนายระหวางงวด (1,318) (28) 
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (30,108) (18,471) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (4,552) - 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 927,722 547,023 

  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550 ยานพาหนะบางสวนซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชีในงบการเงินรวมจํานวน 8.3 ลาน
บาท (31 ธันวาคม 2549: 10.2 ลานบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 0.2 ลานบาท (31 ธันวาคม 2549: 
0.3 ลานบาท) เปนหลักประกันภายใตสัญญาเชาการเงินซึ่งมีระยะเวลาการผอนชําระ 36 ถึง 48 เดือน 

11. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

  (หนวย: พันบาท) 

 อัตราดอกเบี้ย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (รอยละตอป) 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

  2550 2549 2550 2549 

เงินเบิกเกินบัญชธีนาคาร 3.5 - 5.5 110,782 142,377 110,782 142,377 
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 5.15 - 5.68  90,000 585,000 90,000 585,000 

รวมเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยืมระยะสั้น      
   จากสถาบนัการเงิน 200,782 727,377 200,782 727,377 

 บริษัทฯ 

  บริษัทฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและสินเชื่อหมุนเวียนจากสถาบันการเงินหลายแหง ซึ่งคํ้าประกันโดยการ     
จดจํานําเงินฝากประจํา  
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 บริษัทยอย 

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

12. เงินกูยมืระยะส้ันอื่น 

  จํานวนนี้เปนตั๋วสัญญาใชเงินที่บริษัทฯและบริษัทยอยออกใหแกบุคคลภายนอก ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตรา
รอยละ 5.0 ตอป (31 ธันวาคม 2549: รอยละ 5.0 ตอป) และมีกําหนดชําระคืนภายในหนึ่งป  

13. เงินกูยมืระยะยาว 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2550 2549 
เงินกูยมืระยะยาว 118,813 121,361 
หัก: สวนที่ถึงกาํหนดชําระภายในหนึ่งป (29,529) (30,289) 
สวนที่ถึงกําหนดชําระเกินกวาหนึ่งป 89,284 91,072 

  การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 มี
รายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 121,361 
บวก: รับเงินกู 156 
หัก: กําไรจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น (2,704) 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 118,813 

  บริษัทฯไดเขาทําสัญญาสินเชื่อกับสถาบันการเงินหลายแหง ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 บริษัทฯมีวงเงิน
สินเชื่อท่ียังไมไดเบิกใชเปนจํานวน 5,554 ลานบาท (31 ธันวาคม 2549: 4,428 ลานบาท) ซึ่งวงเงินดังกลาวเปน
วงเงินที่ไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. 

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

  สัญญาเงินกูขางตนไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ เชน สัดสวนการถือหุนของบริษัทฯใน
บริษัทยอยดังกลาวตองไมต่ํากวารอยละ 50 ขอจํากัดในการจายเงินปนผล และขอจํากัดในการกอหนี้ เปนตน 

  สัญญาเงินกูดังกลาวคํ้าประกันโดยบริษัทฯและสัญญาใหความสนับสนุนทางการเงินจากผูถือหุนของ
บริษัทยอย รวมท้ังยกผลประโยชนในกรมธรรมประกันภัยทรัพยสินใหแกผูใหกู  

  ณ วันที่.31.มีนาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 เงินกูยืมดังกลาวมียอดคงคางจํานวน 118.6 ลานบาท (3.3 
ลานดอลลารสหรัฐฯ) และ 121.4 ลานบาท (3.3 ลานดอลลารสหรัฐฯ) ตามลําดับ 

 บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากดั 

  เมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2550  PSDC ไดเขาทําสัญญาสินเชื่อกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งวงเงินรวม 55 ลาน
บาท ซึ่งประกอบดวยวงเงินกูระยะยาวจํานวน 45 ลานบาทและวงเงินกูเบิกเกินบัญชีและหนังสือคํ้าประกัน
จํานวน 10 ลานบาท เงินกูยืมระยะยาวคิดดอกเบี้ยในอัตราเงินกูยืมท่ีคิดกับลูกคาช้ันดี (MLR) ลบรอยละ 0.5 ตอป 
โดยมีกําหนดชําระดอกเบี้ยทุกเดือน และชําระคืนเงินตนทุกเดือน ๆ ละ 0.542 ลานบาทเริ่มชําระเดือนกุมภาพันธ 
2551 ภายในเวลา 8 ป (รวมระยะเวลาปลอดเงินตน 1 ป)  

  วงเงินสินเชื่อขางตนค้ําประกันโดยการใชสิทธิการเชาท่ีดินของบริษัทยอยเปนประกันและจํานอง           
สิ่งปลูกสรางในโครงการของบริษัทยอย 

  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 เงินกูยืมดังกลาวมียอดคงคางจํานวน 0.2 ลานบาท (31 ธันวาคม 2549: ไมมี) 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

14. หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

                 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2550 2549 2550 2549 

เงินรับลวงหนาจากลูกคา 21,559 20,494 13,405 15,116 
ภาษีสรรพสามติคางจาย 66,620 37,302 66,620 37,302 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 18,258 2,166 15,207 - 
คาใชจายคางจาย 22,326 27,968 2,791 4,488 
อื่น ๆ 9,108 10,925 2,328 7,604 

รวม 137,871 98,855 100,351 64,510 

15. ใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญ 

  เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2548 บริษัทฯไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯชนิดระบุช่ือผูถือ
และเปลี่ยนมือไมได (RPC-W1) ใหแกกรรมการ ท่ีปรึกษา ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย
จํานวน 8,490,000 หนวย โดยแบงออกเปน 3 ฉบับ คือ ฉบับท่ี 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 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

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

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

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

  ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมิไดจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯมีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือจํานวน 3,024,131 
หนวย (ท้ังนี้รวมใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไดโอนใหผูรับชวงซื้อหลักทรัพยจํานวน 194,226 หนวย ซึ่งท่ีประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2550 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2550 ไดมีมติอนุมัติการจัดสรรดังกลาว) 

16. การกระทบยอดกําไรตอหุนปรับลด 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549
 พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       
 กําไรสุทธิ 43,033 113,395 526,260 522,966 0.08 0.22 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ       
  (RPC-W1)  - - 2,767 6,104   

กําไรตอหุนปรับลด       
 กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ       
  สมมติวามีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 43,033 113,395 529,027 529,070 0.08 0.21 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549
 พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท 
  (ปรับปรุงใหม)    (ปรับปรุงใหม) 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       
 กําไรสุทธิ 47,883 109,377 526,260 522,966 0.09 0.21 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ       
  (RPC-W1)  - - 2,767 6,104   

กําไรตอหุนปรับลด       
 กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ       
  สมมติวามีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 47,883 109,377 529,027 529,070 0.09 0.21 

  จํานวนหุนสามญัถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักคํานวณไดดังนี้: 

(พันหุน) 
 31 มีนาคม 

 2550 2549
จํานวนหุนสามญัที่ออกและชําระแลว ณ วันตนงวด 526,260 418,373 
จํานวนหุนปนผลจาย - 104,593 

จํานวนหุนสามญัที่ออกและชําระแลว ณ วันสิ้นงวด 526,260 522,966 

17. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

  บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการใน 2 สวนงาน ไดแก ธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม
และปโตรเคมี และธุรกิจขนสงน้ํามัน โดยมีสวนงานทางภูมิศาสตร 2 แหง คือ ประเทศไทยและประเทศเวียตนาม 
ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจและสวนงานภูมิศาสตรของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับงวดสาม
เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549 มีดังตอไปนี้  



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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(หนวย: ลานบาท) 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
 เวียตนาม ไทย    
 ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ   การตัดรายการ  
 ปโตรเลียมและปโตรเคมี ปโตรเลียมและปโตรเคมี ขนสงน้ํามัน รวม บัญชีระหวางกัน งบการเงินรวม 
 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549
รายไดจากการขายและบริการจากภายนอก             
 ในประเทศ - - 4,116 3,579 6 19 4,122 3,598 - - 4,122 3,598 
 ตางประเทศ - 15 741 780 - - 741 795 - - 741 795 
รวมรายไดจากการขายและบริการจากภายนอก - 15 4,857 4,359 6 19 4,863 4,393 - - 4,863 4,393 
รายไดจากการขายและบริการระหวางสวนงาน             
 ในประเทศ - - 2,592 1,473 47 41 2,639 1,514 (2,639) (1,514) - - 
รวมรายไดจากการขายและบริการระหวาง             
   สวนงาน - - 2,592 1,473 47 41 2,639 1,514 (2,639) (1,514) - - 
รวมรายไดทั้งสิ้น - 15 7,449 5,832 53 60 7,502 5,907 (2,639) (1,514) 4,863 4,393 
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตามสวนงาน (5) (8) 65 162 4 4 64 158 2 (3) 66 155 
รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน  :             
     รายไดอื่น           2 1 
     ดอกเบี้ยจาย           (11) (6) 
     ภาษีเงินไดนิติบุคคล           (17) (41) 
ขาดทุนสุทธิสวนทีเ่ปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย          3 4 
กําไรสุทธิสําหรับงวด           43 113 

  บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลขอ 5 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

18. หนังสือค้ําประกัน 

 ก) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 บริษัทฯมีหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและบริษัทยอย
เหลืออยูเปนจํานวนเงิน 94.0 ลานบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจ
ของบริษัทฯและบริษัทยอย (31 ธันวาคม 2549: เฉพาะบริษัทฯ: 93.6 ลานบาท) 

 ข) บริษัทฯไดออกหนังสือคํ้าประกันเปนจํานวนเงิน 7 ลานดอลลารสหรัฐฯ (31 ธันวาคม 2549: 7 ลาน
ดอลลารสหรัฐฯ) ใหแกธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทยเพื่อคํ้าประกันวงเงินกูและ
วงเงินสินเชื่อของบริษัทยอยในตางประเทศ การคํ้าประกันนี้มีผลผูกพันตอบริษัทฯนานเทาท่ีภาระหนี้สินที่
ยังไมไดชําระโดยบริษัทยอยดังกลาว บริษัทฯไมมีการคิดคาธรรมเนียมในการค้ําประกัน นอกจากนี้ ผูถือ
หุนทุกรายของบริษัทยอยไดเขาทํา Shareholder Guarantee Agreement กับบริษัทฯเพื่อคํ้าประกันวงเงินกู
และวงเงินสินเชื่อของบริษัทยอยตามสัดสวนการถือหุนของผูถือหุน 

 ค) บริษัทฯไดออกหนังสือคํ้าประกันเปนจํานวนเงิน 3.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ ใหแกธนาคารเพื่อการสงออก
และนําเขาแหงประเทศไทย เพื่อคํ้าประกันวงเงินกูและวงเงินสินเชื่อของบริษัท อาร พี ซี เอเชีย จํากัด 
(“บริษัทยอย”) การคํ้าประกันนี้มีผลผูกพันตอบริษัทฯนานเทาท่ีภาระหนี้สินที่ยังไมไดชําระโดยบริษัทยอย
ดังกลาว บริษัทฯไมมีการคิดคาธรรมเนียมในการค้ําประกัน 

 ง) บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด (“SCT”) ไดออกหนังสือคํ้าประกันใหแกบริษัทลีสซิ่งแหงหนึ่งเพื่อคํ้า
ประกันหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินของบริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด (“บริษัทยอย”) การคํ้าประกันนี้มีผล
ผูกพันตอ.SCT.นานเทาท่ีภาระหน้ีสินที่ยังไมไดชําระโดยบริษัทยอยดังกลาว ยอดคงคางของหนี้สินตาม
สัญญาเชาการเงินของบริษัทยอย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 มีจํานวน 2.6 ลานบาท (31 ธันวาคม 2549: 3.2 
ลานบาท) 

19. ภาระผูกพัน 

  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันดังนี้ 

 ก) ภาระผูกพันรายจายฝายทุนเกี่ยวกับการกอสรางสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงและรานคาภายใน
สถานี โรงงาน คลังน้ํามันและซื้อเครื่องจักรจํานวนเงิน 34 ลานบาท  (31.ธันวาคม.2549: 58 ลาน
บาท) 

 ข) บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาและบริการระยะยาวเกี่ยวกับการเชาท่ีดิน อาคาร
สํานักงาน อุปกรณเครื่องมือ รถยนต และคลังน้ํามันในระหวางป 2550 ถึงป 2574 คิดเปนจํานวน
เงิน 182 ลานบาท (31 ธันวาคม 2549: 139 ลานบาท) 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ค) บริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาและบริการระยะยาวเกี่ยวกับการเชาสถานีบริการน้ํามันใน
ระหวางป 2550 ถึงป 2563 คิดเปนจํานวนเงิน 56 ลานบาท (31 ธันวาคม 2549: 55 ลานบาท) 

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

 จ) ในป 2538 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาซื้อขายวัตถุดิบกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยปริมาณการ
ซื้อขายและราคาเปนไปตามที่ระบุไวในสัญญา สัญญาดังกลาวมีระยะเวลา 15 ป สิ้นสุดป 2555 โดย
สามารถตออายุได และกําหนดใหบริษัทฯตองวางหนังสือคํ้าประกันธนาคารจํานวนหนึ่งเพื่อเปน
หลักประกันการจายชําระคาซื้อสินคา บริษัทฯจะไดรับคืนหลักประกันดังกลาวเมื่อครบกําหนด
ตามอายุสัญญา  

20. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเปนจํานวนเงิน 
4.7 ลานดอลลารสหรัฐฯ อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของจํานวนเงินขายเทากับ 34.75 - 35.25 บาท ตอ 1 ดอลลาร
สหรัฐฯและครบกําหนดในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2550 

21. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 

 ก) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2550 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯจาย       
เงินปนผลจากกําไรของป 2549 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.35 บาท ซึ่งไดจายเปนเงินปนผลระหวาง
กาลไปแลวในระหวางป 2549 ในอัตราหุนละ 0.25 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 130.7 ลานบาท คงเหลือ     
เงินปนผลจายงวดสุดทายในอัตราหุนละ 0.10 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 52.6 ลานบาท โดยกําหนดจาย     
เงินปนผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2550 

 ข) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งท่ี 4/2550 ลงวันที่ 27 เมษายน 2550 ไดมีมติอนุมัติใหเพิ่มสัดสวนการ
ถือหุนของบริษัทฯใน VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. ซึ่งบริษัทฯถือหุนอยูในอัตรารอยละ 
60 เปนอัตรารอยละ 100 

22.  การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

  งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 
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