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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 และ 2551 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ขอมูลบริษัทฯ 

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

ภูมิลําเนาในประเทศไทย  บริษัทฯดําเนินธุรกิจหลักคือ การผลิตและจําหนายน้ํามันเช้ือเพลิงและ

ผลิตภัณฑปโตรเคมี ท่ีอยูของบริษัทฯตามท่ีจดทะเบียนซ่ึงเปนสํานักงานใหญตั้งอยู ณ เลขท่ี 1010 

อาคารชินวัตรทาวเวอร 3 ช้ัน 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร สาขา

ซ่ึงเปนท่ีตั้งโรงงานตั้งอยู ณ เลขท่ี 7/3 ถนนปกรณสงเคราะหราษฎร ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง 

จังหวัดระยอง นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีคลังน้ํามันกระจายอยูในภูมิภาคตางๆ ของประเทศรวม 4 แหง 

 ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 คือ บริษัท เพทโทร -อินสตรูเมนท จํากัด ซ่ึง

เปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย โดยถือหุนในอัตรารอยละ 29.87 ของทุนท่ีออกและชําระแลวของ

บริษัทฯ 

1.2 วิกฤตการณทางการเงนิ  

วิกฤตการณทางการเงินท่ีเกิดข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกาในชวงปท่ีผานมาไดสงผลกระทบตอสภาวะ

เศรษฐกิจโลกอยางรุนแรง  โดยจะเห็นไดจากการลดลงอยางมากของราคาหุนท่ัวโลก  ภาวะการตึงตัว

ของตลาดสินเช่ือรวมท้ังการกูยืมระหวางธนาคาร  การลมละลายของสถาบันการเงินขนาดใหญ  และ

ความเช่ือม่ันของผูบริโภคท่ีลดลง  วิกฤตการณดังกลาวไดสงผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ

แผนการดําเนินธุรกิจและการเงินรวมถึงมูลคาของสินทรัพยของผูประกอบการในประเทศไทยเปน

จํานวนมาก ถึงแมวารัฐบาลของประเทศตางๆ  ไดใชความพยายามในการท่ีจะแกไขปญหาเหลานี้  แต

ยังคงมีความไมแนนอนวาสภาวะเศรษฐกิจของโลกจะกลับคืนสูสภาวะปกติเม่ือใด  งบการเงินนี้จัดทํา

บนพื้นฐานขอเท็จจริงของสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยูในปจจุบัน  และประมาณการและขอสมมติฐาน

ตางๆ ท่ีบริษัทฯพิจารณาแลววาเหมาะสมในสถานการณปจจุบัน  อยางไรก็ตาม งบการเงินนี้อาจไดรับ

ผลกระทบในทางลบจากเหตุการณตางๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงนิระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงิน

ระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดแสดง

รายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดใน

รูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอคร้ังลาสุด 

ดังนั้น งบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ และสถานการณใหมๆ 

เพื่อไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน

ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

 งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย        

งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว 

1.4 เกณฑในการจัดทํางบการเงนิรวม 

 งบการเงินรวมนี้จัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และ

บริษัทยอย และไดจัดทําข้ึนโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี                

31 ธันวาคม 2551 โดยไมมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางของบริษัทยอยในระหวางงวดปจจุบัน 

1.5 มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับท่ี 86/2551 ใหใชมาตรฐานการบัญชีใหม

ดังตอไปนี้ 

 ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) การดอยคาของสินทรัพย 

 ฉบับท่ี 54 (ปรับปรุง 2550) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไว เพื่อขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก 

 มาตรฐานการบัญชีขางตนถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี   

1 มกราคม 25 52 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับ

ดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน 

1.6 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใชใน

งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

2. ลูกหนีก้ารคา 

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2552 และ 31 ธันวาคม 2551 แยกตามอายุหนี้ท่ีคง

คางนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม  31 มีนาคม 31 ธันวาคม  

 2552 2551 2552 2551 

 ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน    

ไมเกิน 3 เดือน 207,170 116,456 127,657 46,668 

3 - 6 เดือน 183 855 - - 

6 - 12 เดือน 332 3,727 - 2,342 

มากกวา 12 เดือน 13,083 15,409 1,349 1,349 

รวม 220,768 136,447 129,006 50,359 

หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (12,111) (12,425) (617) (617) 

ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน, สุทธิ 208,657 124,022 128,389 49,742 

 ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน   

ไมเกิน 3 เดือน 520 454 305,957 309,619 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 520 454 305,957 309,619 

3. เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระค้ําประกัน 

 ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจําซ่ึงบริษัทฯไดนําไปคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงิน 



 4 

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

4. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 ลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัทฯกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันสรุปไดดังนี้ 

รายช่ือ ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด (PTEC) บริษัทยอย 

บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด  บริษัทยอยของ PTEC 

บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด  บริษัทยอย 

บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด (SCT) บริษัทยอย 

บริษัท อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม จํากัด บริษัทยอยของ SCT 

บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด บริษัทยอยของ SCT 

บริษัท เมโทร ปโตรเลียม จํากัด บริษัทยอยของ SCT 

บริษัท จตุจักร ออยล จํากัด บริษัทยอยของ SCT 

บริษัท เบญจปโตรเลียม จํากัด บริษัทยอยของ SCT 

บริษัท บูรพารุงโรจน ปโตรเลียม จํากัด บริษัทยอยของ SCT 

บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด บริษัทยอยของ SCT 

บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (PSDC) บริษัทยอย 

บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท จํากัด ถือหุนในบริษัทฯรอยละ 29.87 

บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) ถือหุนใน PSDC รอยละ 49 และมี

กรรมการรวมกัน 

บริษัท แจสซ่ีครีเอชั่น จํากัด มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท บลูแพลนเน็ท ทราเวล จํากัด มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท แบค บราเดอร จํากัด มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท โกลบอลไลเซชั่น อีโคโนมิค แอนด โปรโมช่ัน  

     เนทเวอรค จํากัด 

 

มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท อัลท เอ็นเนอยี่ จํากัด มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท วิลเลจฟารม มารเก็ตติ้ง จํากัด มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท วิลเลจฟารม แอนด เฟรนด จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและ

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดสามเดือน  

 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม นโยบายการกําหนดราคา 

 2552 2551 2552 2551  

 รายการธุรกิจกับบริษทัยอย     

(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     

 ขายสินคา - - 1,565,891 2,348,819 หมายเหตุ 1 

 รายไดคาบริหารจัดการ - - 15,564 16,888 หมายเหตุ 2 

 ดอกเบี้ยรับ - - 1,326 7 อัตรารอยละ 3.50 - 5.75   

ตอป  

 รายไดอื่น - การใหบริการอื่น - - 4,632 974 ราคาตามสญัญา 

 ซื้อสินคา  - - 108,436 199,007 หมายเหตุ 1 

 คาขนสงจาย  - - 41,427 51,625 ราคาตามสญัญา 

 คาใชจายอื่น  - - 1,091 1,134 หมายเหตุ 1 

 ขายอุปกรณ - - 795 1,387 ใกลเคียงราคาทุน 

  ซื้ออุปกรณ - - 1,135 - ใกลเคียงราคาทุน 

 รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน    

 รายไดคาเชาและบรกิาร 200 258 - - ราคาตามสญัญา 

 คาใชจายอื่น  341 532 212 352 ตามตนทุนที่เกิดขึ้นจริง 

 คาเชาที่ดิน 537 506 - - ราคาตามสญัญา 

 รายจายคาโฆษณาและ       

    สงเสรมิการขาย  229 277 229 277 ราคาตามสญัญา 

  ดอกเบี้ยจาย 135 250 - - อัตรารอยละ 7.5 - 9.0 ตอป 

หมายเหตุ 1 - ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมสีวนลดตามปรมิาณคาํสัง่ซือ้สาํหรบัธรุกิจคาสงนํ้ามนั 

 - ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมสีวนลดคาการตลาดในอัตราคงท่ีสาํหรบัธรุกิจคาปลีกนํ้ามนั 

 - ราคาขายอิงตามราคาตลาดสาํหรบัธรุกิจขนสงนํ้ามนั 

หมายเหตุ 2 - คํานวณตามเกณฑปริมาณสินคาท่ีจําหนายไดสําหรับธุรกิจคาสงนํ้ามัน 

 - ตามตนทุนท่ีเกิดขึ้นจริงสําหรับธุรกิจคาปลีกนํ้ามัน  ธุรกิจขนสงนํ้ามัน ธุรกิจผลิตและจําหนายไบโอดีเซล ธุรกิจใหเชาและบริการ 

     อสังหาริมทรัพย และธุรกิจขายอุปกรณเครื่องมือสถานีบริการนํ้ามันและใหบริการซอมบํารุง 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 และ 31 ธันวาคม 2551 

มีรายละเอียดดังนี้  

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 2552 2551 2552 2551 

 ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน    

บริษัทยอย     

 บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด - - 227,186 199,432 

 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด - - 15,355 3,526 

 บริษัท อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม จํากัด - - 8,811 30,367 

 บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด - - 28,788 40,335 

 บริษัท เมโทร ปโตรเลียม จํากัด - - 8,365 22,707 

 บริษัท จตุจักร ออยล จํากัด - - 1,560 7,765 

 บริษัท เบญจปโตรเลียม จํากัด - - 9,243 1,748 

  บริษัท บูรพารุงโรจน ปโตรเลียม จํากัด - - 4,713 1,587 

 บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด - - 1,936 2,152 

รวมลูกหนี้การคาบริษัทยอย - - 305,957 309,619 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     

 บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน)  47 46 - - 

 บริษัท วิลเลจฟารม แอนด เฟรนด จํากัด  473 408 - - 

รวมลูกหน้ีการคาบริษัทที่เก่ียวของกัน 520 454 - - 

รวมลูกหน้ีการคากิจการที่เก่ียวของกัน 520 454 305,957 309,619 

 ลูกหน้ีกจิการท่ีเก่ียวของกัน    

บริษัทยอย     

 บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด - - 3,043 6,618 

 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด - - 9,454 3,057 

 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด  - - 438 744 

 บริษัท อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม จํากัด - - 210 511 

 บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด - - 497 988 

 บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด - - 796 2,118 

 บริษัท เมโทร ปโตรเลียม จํากัด - - 96 352 

 บริษัท บูรพารุงโรจน ปโตรเลียม จํากัด  - - 113 319 

 บริษัท เบญจปโตรเลียม จํากัด  - - 95 112 

 บริษัท จตุจักร ออยล จํากัด  - - 126 328 



 7 

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 2552 2551 2552 2551 

  บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด - - 301 986 

 บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด  - - 1,011 1,195 

รวมลูกหน้ีบริษัทยอย - - 16,180 17,328 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     

 บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน)  - 15 - - 

รวมลูกหน้ีบริษัทที่เก่ียวของกัน - 15 - - 

รวมลูกหน้ีกิจการที่เก่ียวของกัน - 15 16,180 17,328 

 เงินทดรองแกกจิการท่ีเก่ียวของกัน    

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     

 บริษัท โกลบอลไลเซช่ัน อีโคโนมิค     

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

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

 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน    

บริษทัยอย     

 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด - - 103,000 78,000 

  บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด - - - 7,982 

รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน - - 103,000 85,982 

 เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน    

บริษทัยอย     

 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด - - 18,063 - 

 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด - - 8,474 854 

 บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด - - 1,191 3,368 

 บริษัท อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม จํากัด - - 1,566 7,402 

รวมเจาหนี้การคาบริษัทยอย - - 29,294 11,624 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     

 บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน)  6 642 - - 

รวมเจาหน้ีการคาบริษัทที่เก่ียวของกัน 6 642 - - 

รวมเจาหน้ีการคากิจการที่เก่ียวของกัน 6 642 29,294 11,624 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 2552 2551 2552 2551 

 เจาหน้ีกจิการท่ีเก่ียวของกัน    

บริษทัยอย     

 บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด - - 721 1,198 

 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด - - - 4,104 

 บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด - - 16,698 9,841 

 บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด  - - 165 379 

รวมเจาหนี้บริษัทยอย - - 17,584 15,522 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     

 บริษัท บลูแพลนเน็ท ทราเวล จํากัด  52 - 52 - 

 บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 37 40 - - 

  บริษัท แจสซี่ครีเอช่ัน จํากัด 245 19 245 19 

  บริษัท เพทโทร-อนิสตรเูมนท จาํกัด 3,108 10,208 3,108 10,208 

รวมเจาหน้ีบริษัทที่เก่ียวของกัน 3,442 10,267 3,405 10,227 

รวมเจาหน้ีกิจการที่เก่ียวของกัน 3,442 10,267 20,989 25,749 

 เงินกูยมืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน    

    ท่ีถงึกําหนดชาํระภายในหน่ึงป    

ผูบริหารของบริษัทฯ 500 500 - - 

ผูถือหุนของบริษัทยอย 500 1,000 - - 

กรรมการของบริษัทยอย 500 1,500 - - 

บุคคลที่เกี่ยวของกันกับกรรมการของบริษัทฯ 4,000 6,000 - - 

รวมเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวของกัน     

   ทีถ่งึกําหนดชําระภายในหน่ึงป 5,500 9,000 - - 

 เงินมัดจําคาเชา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน    

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     

 บริษัท วิลเลจฟารม แอนด เฟรนด จํากัด  218 218 - - 

รวมเงินมดัจาํคาเชา - กิจการที่เก่ียวของกัน 218 218 - - 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ในระหวางงวด เงินกูยืมจาก /เงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันมีการเคล่ือนไหวดังนี้  

    (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ ในระหวางงวด ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม   31 มีนาคม 

 2552 เพ่ิมขึ้น ลดลง 2552 

 เงินกูยมืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน    

    ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป    

ผูบริหารของบริษัทฯ 500 - - 500 

ผูถือหุนของบริษัทยอย 1,000 - (500) 500 

กรรมการของบริษัทยอย 1,500 - (1,000) 500 

บุคคลที่เกี่ยวของกันกับกรรมการของบริษัทฯ 6,000 - (2,000) 4,000 

รวม 9,000 - (3,500) 5,500 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ ในระหวางงวด ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม   31 มีนาคม 

 2552 เพ่ิมขึ้น ลดลง 2552 

 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน   

 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด  78,000 63,000 (38,000) 103,000 

 บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด 7,982 - (7,982) - 

รวม 85,982 63,000 (45,982) 103,000 

เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันเปนตั๋วสัญญาใชเงินท่ีไมมีหลักประกันอายุ 24  เดือน รวม

จํานวน 5.5 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 7.5 - 9.0 ตอป 

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด  เปนตั๋วสัญญาใชเงินท่ีไมมีหลักประกันอายุ 6  

เดือน รวมจํานวน 103 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.5 - 5.6 ตอป 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 ในระหวางงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552  บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินเดือน      

โบนัส คาเบ้ียประชุมและสวัสดิการอ่ืนใหแกกรรมการและผูบริหารเปนจํานวนเงิน 8 ลานบาท (2551: 

25 ลานบาท) 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ภาระค้ําประกันกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 บริษัทฯมีภาระจากการคํ้าประกันใหกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบ             

งบการเงินขอ 17.4 

5. สินคาคงเหลือ 

 สินคาคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552  ไดรวมน้ํามันสํารองตามขอบังคับของกระทรวงพาณิชย

จํานวนเงิน 403 ลานบาท  (31 ธันวาคม 2551: 502 ลานบาท) โดยสวนหนึ่งจํานวนเงิน 32 ลานบาท      

(31 ธันวาคม 2551: 136 ลานบาท) เปนสินคาท่ีอยูภายใตสัญญาซ้ือขายน้ํามันเพื่อใชเปนปริมาณ

สํารองตามกฎหมายท่ีบริษัทฯมีภาระผูกพันตองขายคืนใหแกผูขายเม่ือครบกําหนดตามอายุของสัญญา 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีคาเผ่ือการลดราคาทุนของสินคาคงหลือลงใหเทากับมูลคาสุทธิท่ีจะ

ไดรับสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2552 16,153 15,227 

บวก: ตั้งคาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาระหวางงวด 1,982 - 

หัก: โอนกลับคาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาระหวางงวด (15,275) (15,227) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 2,860 - 

6. เงินใหกูยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยคางรับจากกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 

                  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

31 มีนาคม 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคางรับ 18,557 18,557 18,557 18,557 

 จากกิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน     

หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (18,557) (18,557) (18,557) (18,557) 

เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคางรับ     

 จากกิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน - สุทธิ - - - - 



 11 

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

เม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2549 บริษัทฯไดทําสัญญา  Petroleum Product Business Joint Venture กับ 

T.C.S. Oil Co., Ltd. (TCS) เพื่อรวมลงทุนในธุรกิจน้ํามันในประเทศกัมพูชา ซ่ึงสัญญามีผลบังคับเปน

ระยะเวลา 15 ปส้ินสุดในป 2563 โดยบริษัทฯมีภาระในการจัดหาน้ํามันและใหเงินกูยืมแก TCS เปน

เงินบาทจํานวน 35 ลานบาท คิดดอกเบ้ียในอัตราคงท่ีรอยละ 5 ตอป โดยชําระดอกเบ้ียเปนรายเดือน  

และมีกําหนดชําระคืนเงินตนตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในสัญญา หลังจากท่ีบริษัทฯไดรับชําระเงินใหกูยืม

ดังกลาวเต็มจํานวนแลว บริษัทฯจะไดรับสวนแบงกําไรจากผลการดําเนินงานของ  TCS ตามท่ีระบุใน

สัญญา  

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 TCS เปนหนี้เงินใหกูยืมเกินกวาหนึ่งป บริษัทฯจึงหยุดรับรูรายไดดอกเบ้ีย

และตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับเงินใหกูยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียคางรับดังกลาวท้ังจํานวน 

7. สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 

                 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 2552 2551 2552 2551 

ภาษสีรรพสามติจายลวงหนา 47,885 24,348 47,885 24,348 

ภาษีสรรพสามิตรอเรียกคืน 9,275 98,398 9,275 98,398 

เงินชดเชยจากกองทนุนํ้ามนั     

   เช้ือเพลงิคางรบั 25,283 40,233 25,283 40,233 

ภาษีมูลคาเพ่ิมรอเรียกคืน 46,529 48,882 32,209 32,209 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลจายลวงหนา 98,689 96,789 95,818 94,693 

เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา 26,254 52,069 - 13,000 

อื่น ๆ 37,578 37,181 19,999 19,351 

รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น 291,493 397,900 230,469 322,232 

หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (3,206) (3,206) (3,206) (3,206) 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 288,287 394,694 227,263 319,026 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

8. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

บริษัท ทุนชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปนผลที่บริษัทฯ

รับระหวางงวดสาม

เดือนสิ้นสุดวันที่ 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม 31 ธันวาคม  31 มีนาคม 31 ธันวาคม  31 มีนาคม 

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 

   รอยละ รอยละ     

บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด         

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

บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท         

   จํากัด 94 ลานบาท 50 ลานบาท 51 51 47,812 25,500 - - 

บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด         

   และบริษัทยอย 10 ลานบาท 10 ลานบาท 100 100 10,000 10,000 - - 

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

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย     307,810 285,498   

หัก: คาเผ่ือการดอยคา     (20,484) (40,484)   

เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ     287,326 245,014   

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยสําหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 สรุปไดดังนี้ 

                 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงิน     

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2552 40,484 

หัก: โอนกลับคาเผ่ือการดอยคาในระหวางงวด (20,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 20,484 

VTNP - Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. 

 VTNP - Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. ไดจดทะเบียนชําระบัญชีแลวเสร็จในเดือนกุมภาพันธ 

2552 

บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด 

 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด  ไดกอสรางโรงงานแลวเสร็จและเร่ิมจําหนายสินคาในเดือนมกราคม 

2552 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด  

 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2552 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติใหเพิ่มเงินลงทุนในบริษัท 

เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (PSDC) ซ่ึงเปนบริษัทยอยท่ีบริษัทฯถือหุนอยูในอัตรารอยละ  51 

โดย PSDC จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก  50 ลานบาท เปน 225 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน

จํานวน 1.75 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ  100 บาท รวมเปนจํานวนเงิน  175 ลานบาทในราคาหุนละ 

100 บาท โดยออกใหแกผูถือหุนในสัดสวนเดิม การเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในโครงการใหมของบริษัทยอย

ดังกลาว 

 ในระหวางไตรมาสท่ี 1 ป 255 2 PSDC ไดเรียกชําระคาหุนในอัตรารอยละ 25 ของทุนท่ีเพิ่มข้ึน

ดังกลาว คิดเปนจํานวนเงิน 22.3 ลานบาท และบริษัทฯไดจายชําระเงินคาหุนแลว โดย ณ วันท่ี                  

31 มีนาคม 2552 บริษัทฯมีภาระผูกพันจากสวนของเงินลงทุนท่ียังไมเรียกชําระจาก PSDC จํานวน 

66.9 ลานบาท 

9. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

2552 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 1,496,005 735,911 

ซือ้เพ่ิมระหวางงวด - ราคาทุน 30,338 9,105 

จาํหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่จําหนาย (586) (5) 

คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (33,478) (14,295) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 1,492,279 730,716 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของยานพาหนะ ซ่ึงไดมาภายใตสัญญา

เชาการเงินโดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 4. 8 ลานบาท (31 ธันวาคม 2551: 5.0 ลานบาท) 

และในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 3.4 ลานบาท (31 ธันวาคม 2551: 3.6 ลานบาท)  

บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัดไดจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางซ่ึงมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 

31 มีนาคม 2552 จํานวน  192 ลานบาท (31 ธันวาคม 2551: 65 ลานบาท) เพื่อคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือ

ท่ีไดรับจากธนาคารพาณิชย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 บริษัทยอยดังกลาวอยูระหวางการดําเนินการจด

ทะเบียนจํานําเคร่ืองจักรท่ีมีมูลคาสุทธิตามบัญชีจํานวน 309 ลานบาท 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด ไดจดจํานองสิทธิการเชาท่ีดินและส่ิงปลูกสรางท่ีมีมูลคา

สุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 จํานวน 73.8  ลานบาท (31 ธันวาคม 2551: 74.6 ลานบาท)  

เพื่อคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีไดรับจากธนาคารพาณิชย นอกจากนี้ บริษัทยอยมีภาระผูกพันตาม

สัญญาเชาท่ีจะตองโอนส่ิงปลูกสรางใหผูใหเชาเม่ือครบกําหนดอายุสัญญาเชา 

10. สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 

                 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 2552 2551 2552 2551 

เงินชดเชยคาปรับคุณภาพ 26,712 26,712 26,712 26,712 

สิทธิการเชาท่ีดินและสถานีบริการ     

 น้ํามัน 6,231 6,409 1,513 1,570 

เงินใหกูยืมระยะยาวและ     

 ดอกเบ้ียคางรับ 1,368 1,373 1,368 1,373 

อ่ืน ๆ 6,677 7,101 4,314 4,754 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 40,988 41,595 33,907 34,409 

หัก: คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (1,368) (1,373) (1,368) (1,373) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 39,620 40,222 32,539 33,036 

11. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

(หนวย: พันบาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อัตราดอกเบ้ีย 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 (รอยละตอป) 2552 2551 2552 2551 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 2.25 - 6.50 2,546 153,908 288 153,688 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน

การเงิน 

2.57 - 5.45 868,000 978,000 850,000 970,000 

รวม  870,546 1,131,908 850,288 1,123,688 

บริษัทฯ 
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 บริษัทฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและสินเช่ือหมุนเวียนจากสถาบันการเงินหลายแหง ซ่ึงคํ้าประกันโดย

การจดจํานําเงินฝากประจํา 

  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 บริษัทยอย 

 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด มีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินแหงหนึ่ง ซ่ึงคํ้าประกันโดย

บริษัทฯ เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินคํ้าประกันโดยการจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง

รวมท้ังส่ิงปลูกสรางท่ีจะมีข้ึนในอนาคตของบริษัทยอย นอกจากนั้น ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552       

บริษัทยอยอยูระหวางดําเนินการจดทะเบียนจํานําเคร่ืองจักรเพื่อเปนหลักประกันเงินกูยืม 

12. เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 

 จํานวนนี้เปนตั๋วสัญญาใชเงินท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยออกใหแกบุคคลภายนอก ซ่ึงคิดดอกเบ้ียใน

อัตรารอยละ 3.5 - 5.5 ตอป (31 ธันวาคม 2551: รอยละ 4.0 - 5.5 ตอป) และมีกําหนดชําระคืนภายใน

หนึ่งป 

13. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

                 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 2552 2551 2552 2551 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 317,783 327,909 120,000 120,000 

หัก: สวนทีถ่งึกําหนดชําระภายในหน่ึงป (119,004) (119,504) (80,000) (80,000) 

สวนที่ถึงกําหนดชําระเกินกวาหน่ึงป 198,779 208,405 40,000 40,000 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี  31 มีนาคม 2552  มี

รายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2552 327,909 120,000 

หัก: ชําระคืนเงินกู  (10,126) - 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 317,783 120,000 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัทฯ 

 เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 25 50 บริษัทฯไดเขาทําสัญญากูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่ง

ในวงเงินจํานวน 200 ลานบาท โดยเงินกูยืมดังกลาวจะนําไปใชในการเพิ่มทุนของบริษัท เพียวไบโอ

ดีเซล จํากัด เงินกูยืมคิดดอกเบ้ียในอัตราไมเกินอัตราดอกเบ้ียข้ันต่ําสําหรับเงินใหกูยืมซ่ึงคิดกับลูกหนี้

ช้ันดี โดยชําระดอกเบ้ียเปนรายเดือนและมีกําหนดชําระคืนเงินตนทุกงวดหกเดือนงวดละ 40 ลานบาท 

และตองจายชําระคืนเงินตนท้ังหมดภายในเดือนมิถุนายน 2553 โดยเริ่มชําระงวดแรกในเดือน

มิถุนายน 2551 เงินกูยืมดังกลาวไมมีหลักประกัน  

ภายใตสัญญาเงินกูยืมขางตนไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เชน การ

กอภาระผูกพันในทรัพยสินและการดํารงอัตราสวนทางการเงินใหเปนไปตามสัญญา เปนตน   

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552  เงินกูยืมดังกลาวมียอดคงคางจํานวน  120 ลานบาท (31 ธันวาคม 2551:     

120 ลานบาท) 

 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาสินเช่ือกับสถาบันการเงินหลายแหง  ซ่ึง ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 บริษัทฯมี

วงเงินสินเช่ือท่ียังไมไดเบิกใชเปนจํานวน 2 ,360 ลานบาท (31 ธันวาคม 2551: 2,788 ลานบาท) ซ่ึง

วงเงินดังกลาวคํ้าประกันโดยการจดจํานําเงินฝากประจํา 

บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2550  บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด  ไดเขาทําสัญญาสินเช่ือกับ

สถาบันการเงินแหงหนึ่งวงเงินรวม 55 ลานบาท ซ่ึงประกอบดวยวงเงินกูระยะยาวจํานวน 45 ลานบาท

และวงเงินกูเบิกเกินบัญชีและหนังสือคํ้าประกันจํานวน 10 ลานบาท เงินกูยืมระยะยาวคิดดอกเบ้ียใน

อัตราไมเกินอัตราดอกเบ้ียข้ันต่ําสําหรับเงินใหกูยืมซ่ึงคิดกับลูกหนี้ช้ันดี โดยมีกําหนดชําระดอกเบ้ีย

ทุกเดือน และชําระคืนเงินตนทุกเดือนๆ ละ 542,000 บาท เร่ิมชําระเดือนกุมภาพันธ  2551 ภายในเวลา 

8 ป (รวมระยะเวลาปลอดเงินตน 1 ป)  

ภายใตสัญญาเงินกูยืมขางตนไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เชน     

การกอภาระผูกพันในทรัพยสิน และการดํารงอัตราสวนทางการเงินใหเปนไปตามสัญญา เปนตน   

 วงเงินสินเช่ือขางตนคํ้าประกันโดยการใชสิทธิการเชาท่ีดินของบริษัทยอยเปนประกันและจํานอง            

ส่ิงปลูกสรางในโครงการของบริษัทยอย 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 เงินกูยืมดังกลาวมียอดคงคางจํานวน  36 ลานบาท (31 ธันวาคม 2551: 38 

ลานบาท)  
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด 

 เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2550 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด ไดเขาทําสัญญากูยืมเงินจากธนาคารพาณิชย

ในประเทศแหงหนึ่งในวงเงินจํานวน  200 ลานบาท โดยเงินกูยืมดังกลาวจะนําไปใชในการกอสราง

โรงงานและนําเขาเคร่ืองจักรในโครงการผลิตไบโอดีเซล เงินกูยืมคิดดอกเบ้ียในอัตราไมเกินอัตรา

ดอกเบ้ียข้ันต่ําสําหรับเงินใหกูยืมซ่ึงคิดกับลูกหนี้ช้ันดี โดยชําระดอกเบ้ียเปนรายเดือนและมีกําหนด

ชําระคืนเงินตนทุกงวดสามเดือนงวดละ 8 ลานบาท เร่ิมตั้งแตเดือนธันวาคม  2551 ถึงเดือนธันวาคม  

2556 และงวดละ 16 ลานบาท ตั้งแตเดือนมีนาคม 2557 เปนตนไป และตองจายชําระคืนเงินตน

ท้ังหมดภายในเดือนมิถุนายน 2557   

ภายใตสัญญาเงินกูยืมขางตนไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เชน 

สัดสวนการถือหุนของบริษัทฯในบริษัทยอยดังกลาวตองไมต่ํากวารอยละ 51 ขอจํากัดในการจาย    

เงินปนผล การกอภาระผูกพันในทรัพยสินและการดํารงอัตราสวนทางการเงินใหเปนไปตามสัญญา      

เปนตน 

 สัญญาเงินกูยืมดังกลาวคํ้าประกันโดยการจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางรวมท้ังส่ิงปลูกสรางท่ีจะ

มีข้ึนในอนาคตของบริษัทยอย นอกจากนั้น ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 บริษัทยอยอยูระหวางดําเนินการ

จดทะเบียนจํานําเคร่ืองจักรเพื่อเปนหลักประกันเงินกูยืม 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552  เงินกูยืมดังกลาวมียอดคงคางจํานวน 161 ลานบาท (31 ธันวาคม 2551 :    

169 ลานบาท)  

14. หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 

                 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 2552 2551 2552 2551 

เงินรับลวงหนาจากลูกคา 8,515 13,525 3,055 2,537 

ภาษีสรรพสามิตคางจาย 61,181 28,196 61,181 28,196 

ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย 5,399 20,847 5,399 20,847 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 3,276 1,637 - - 

คาใชจายคางจาย 20,711 21,574 10,465 14,327 

อ่ืน ๆ 10,875 11,831 2,271 2,491 

รวม 109,957 97,610 82,371 68,398 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

15. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 บริษัทฯไมมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 เนื่องจาก  

บริษัทฯมีผลขาดทุนทางภาษียกมาจากปกอน 

16. ขอมูลทางการเงนิจําแนกสวนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมและปโตรเคมี และดําเนินธุรกิจในสวนงานภูมิศาสตรหลักคือในประเทศไทย ดังนั้น 

รายได กําไรและสินทรัพยท่ีแสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานภูมิศาสตร

ตามท่ีกลาวไว ในระหวางงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 รายไดจากการขายจํานวน  302 

ลานบาท (2551: 1,303 ลานบาท) เปนการขายโดยสงออกตางประเทศ  

17. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

17.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจายฝายทุน  

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันรายจายฝายทุนเกี่ยวกับการกอสราง

โครงการศูนยการคาประชาคมครบวงจร และซ้ือเคร่ืองจักรจํานวนเงิน 23.82 ลานบาท  

17.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการ  

 ก) บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการท่ีเกี่ยวของกับการเชา

ท่ีดิน อาคาร คลังน้ํามัน สถานีบริการน้ํามัน รถยนตและอุปกรณ อายุของสัญญามีระยะเวลา

ตั้งแต 1 ถึง 26 ป 

  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวนเงินข้ันต่ําท่ีตองจายในอนาคตท้ังส้ิน

ภายใตสัญญาขางตน ดังนี้ 

จายชําระภายใน 

   ภายใน 1 ป 

ลานบาท 

30.51 

   2 ถึง 5 ป 64.16 

   มากกวา 5 ป 13.78 

 108.45 

 ข) ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาท่ีดินซ่ึงมีระยะเวลา  

25 ป ส้ินสุดป 2575 โดยมีการปรับอัตราคาเชาทุกๆ 5 ป คิดเปนจํานวนเงิน 56 ลานบาท 
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

17.3 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาซ้ือขายระยะยาว  

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

การซ้ือขายและราคาเปนไปตามท่ีระบุไวในสัญญา สัญญาดังกลาวมีระยะเวลา 15 ปส้ินสุดป 

2555 โดยสามารถตออายุได และกําหนดใหบริษัทฯตองวางหนังสือคํ้าประกันธนาคารจํานวน

หนึ่งเพื่อเปนหลักประกันการจายชําระคาซ้ือสินคา บริษัทฯจะไดรับคืนหลักประกันดังกลาว

เม่ือครบกําหนดอายุสัญญา 

 ข)      ในเดือนพฤศจิกายน 2550 บริษัทยอยไดเขาทําสัญญาซ้ือขายไอน้ํากับบริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด  

(PTTUT) โดยปริมาณการซ้ือขายและราคาเปนไปตามท่ีระบุไวในสัญญา สัญญาดังกลาวมี

ระยะเวลา 15 ปนับจากวันท่ีอุปกรณพรอมใชงานโดยกําหนดสงมอบไอน้ําภายในวันท่ี              

1 ตุลาคม 2551 และสามารถตออายุไดอีก 5 ป ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 PTTUT ยังไมสามารถ

ดําเนินการสงไอน้ําใหแกบริษัทยอย 

17.4 การค้าํประกัน 

 ก) ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 มีหนังสือคํ้าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและบริษัทยอย

เหลืออยูเปนจํานวนเงิน 162.1 ลานบาท ( 31 ธันวาคม 2551: 267.3 ลานบาท ) ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับ

ภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย ซ่ึงประกอบดวย 

หนังสือคํ้าประกันเพื่อคํ้าประกันการจายชําระเงินใหกับเจาหนี้จํานวน 158 ลานบาท และเพื่อ   

คํ้าประกันการใชไฟฟาและอ่ืนๆ จํานวน 4.1 ลานบาท 

 ข)  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 บริษัทฯไดออกหนังสือคํ้าประกันเปนจํานวนเงิน 10 ลานบาท           

(31 ธันวาคม 2551: 10 ลานบาท) ใหแกธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) เพื่อคํ้าประกัน

วงเงินกูและวงเงินสินเช่ือของบริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด (บริษัทยอย) การคํ้าประกันนี้มี     

ผลผูกพันตอบริษัทฯนานเทาท่ีภาระหนี้สินท่ียังไมไดชําระโดยบริษัทยอยดังกลาว บริษัทฯคิด

คาธรรมเนียมในการคํ้าประกันในอัตรารอยละ 1 ตอป  

18. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 ก) ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552  บริษัทฯมีสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือเปนจํานวน

เงิน 3.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ อัตราแลกเปล่ียนตามสัญญาของจํานวนเงินท่ีขายเทากับ 35.21 - 

36.12 บาท ตอ 1 เหรียญสหรัฐฯ 

 ข) ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 บริษัทฯไมมีสัญญาซ้ือขายน้ํามันดิบและผลิตภัณฑน้ํามันลวงหนา

คงเหลือ 

19.  การอนมุตังิบการเงนิระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 

2552 
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