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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2553 และ 2552 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ขอมูลบริษัทฯ 

 บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทมหาชนจํากัดและมี
ภูมิลําเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือ การผลิตและจําหนายน้ํามันเช้ือเพลิงและ
ผลิตภัณฑปโตรเคมี ท่ีอยูของบริษัทฯตามท่ีจดทะเบียนซ่ึงเปนสํานักงานใหญต้ังอยู ณ เลขท่ี 1010 
อาคารชินวัตรทาวเวอร 3 ช้ัน 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร สาขา
ซ่ึงเปนท่ีต้ังโรงงานต้ังอยู ณ เลขท่ี 7/3 ถนนปกรณสงเคราะหราษฎร ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง นอกจากนี้ บริษัทฯมีสาขาซ่ึงเปนคลังเก็บน้ํามัน 4 แหงในจังหวัดนครสวรรค 
นครราชสีมา ชลบุรี และระยอง 

 ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 คือ บริษัท เพทโทร-อิน
สตรูเมนท จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย โดยถือหุนในอัตรารอยละ 29.87 (กอนหักหุน
ทุนซ้ือคืน) ของทุนท่ีออกและชําระแลวของบริษัทฯ 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงิน
ระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดแสดง
รายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดใน
รูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอคร้ังลาสุด 
ดังนั้น งบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ และสถานการณใหมๆ 
เพื่อไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน
ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

 งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย       
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมนี้จัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอย  และไดจัดทําข้ึนโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี                
31 ธันวาคม 2552 โดยมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางของบริษัทยอยในระหวางงวดปจจุบันดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 

เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2553 บริษัทฯไดเขาซ้ือหุนของบริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด จากบริษัท       
เพียวพลังงานไทย จํากัด (บริษัทยอยท่ีบริษัทฯถือหุนอยูในอัตรารอยละ 100) ตามท่ีอนุมัติโดยท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2553 จํานวน 25,500 หุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 
100 บาท) ในราคาหุนละ 110 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 2.8 ลานบาท คิดเปนรอยละ 51 ของ            
ทุนจดทะเบียนและชําระแลว 

1.4 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใชใน
งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 

2. ลูกหนี้การคา 

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ท่ีคงคางนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม  31 มีนาคม 31 ธันวาคม  
 2553 2552 2553 2552 
ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน     
ไมเกิน 3 เดือน 239,281 135,533 116,054 15,885 
3 - 6 เดือน - 375 - - 
6 - 12 เดือน 320 201 - - 
มากกวา 12 เดือน 15,213 15,562 617 1,349 
รวม 254,814 151,671 116,671 17,234 
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (11,129) (11,333) (617) (617) 
ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน, สุทธิ 243,685 140,338 116,054 16,617 

ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน    
ไมเกิน 3 เดือน 252 510 361,265 440,154 
3 - 6 เดือน 321 331 - - 
6 - 12 เดือน 110 - - - 
รวมลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 683 841 361,265 440,154 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

3. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกัน 

 ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจําซ่ึงบริษัทฯไดนําไปคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือจากธนาคาร 

4. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 ลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัทฯกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันสรุปไดดังนี้ 

รายช่ือ ลักษณะความสัมพันธ 
บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด  บริษัทยอย 
บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากดั  บริษัทยอย 
บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด  บริษัทยอย 
บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด (SCT) บริษัทยอย 
บริษัท อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม จํากดั บริษัทยอยของ SCT 
บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด บริษัทยอยของ SCT 
บริษัท เมโทร ปโตรเลียม จํากัด บริษัทยอยของ SCT 
บริษัท จตุจักร ออยล จํากัด บริษัทยอยของ SCT 
บริษัท เบญจปโตรเลียม จํากดั บริษัทยอยของ SCT 
บริษัท บูรพารุงโรจน ปโตรเลียม จํากัด บริษัทยอยของ SCT 
บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด บริษัทยอยของ SCT 
บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากดั (PSDC) บริษัทยอย 
Thai Good Petroleum Co., Ltd. บริษัทรวม 
บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท จํากัด ถือหุนในบริษทัฯรอยละ 29.87 
บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) ถือหุนใน PSDC รอยละ 49 และมี

กรรมการรวมกัน 
บริษัท แจสซ่ีครีเอช่ัน จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท บลูแพลนเน็ท ทราเวล จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท โกลบอลไลเซช่ัน อีโคโนมิค แอนด โปรโมช่ัน  
 เนทเวอรค จํากัด 

 
มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท อัลท เอ็นเนอยี่ จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท วิลเลจฟารม มารเก็ตต้ิง จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท วิลเลจฟารม แอนด เฟรนด จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท ฮิวม่ันไคนด จํากดั มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท ศรีพัฒน จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท มงคลชัยพัฒนา จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดสามเดือน  
 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม นโยบายการกําหนดราคา 

 2553 2552 2553 2552  

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     
 ขายสินคา - - 2,431,643 1,565,891 หมายเหตุ 1 
 รายไดคาบริหารจัดการ - - 6,250 15,564 หมายเหตุ 2 
 ดอกเบี้ยรับ - - 323 1,326 อัตรารอยละ 3.50  ตอป 

(2552: รอยละ 3.50 - 5.75 
ตอป) 

 รายไดอื่น - การใหบริการอ่ืน - - 9,103 4,632 ราคาตามสัญญา 
 ซื้อสินคา - - 161,823 108,436 หมายเหตุ 3 
 คาขนสงจาย - - 43,694 41,427 ราคาตามสัญญา 
 คาใชจายอื่น - - 1,381 1,091 หมายเหตุ 3 
 ขายอุปกรณ - - - 795 ใกลเคียงราคาทุน 
  ซื้ออุปกรณ - - - 1,135 ใกลเคียงราคาทุน 
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
 รายไดคาเชาและบริการ 166 200 - - ราคาตามสัญญา 
 คาใชจายอื่น 319 341 147 212 ราคาตามสัญญา 
 คาเชาที่ดิน 537 537 - - ราคาตามสัญญา 
 รายจายคาโฆษณาและ      
    สงเสริมการขาย 25 229 25 229 ราคาตามสัญญา 
  ดอกเบี้ยจาย 1,294 135 909 - อัตรารอยละ 4.50 - 5.25 ตอ

ป (2552: รอยละ 7.50 -
9.00 ตอป) 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 

หมายเหตุ 1 - ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีสวนลดตามปริมาณคําสั่งซื้อสําหรับธุรกิจคาสงนํ้ามัน 
 - ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีสวนลดคาการตลาดในอัตราคงที่สําหรับธุรกิจคาปลีกนํ้ามัน 
 - ราคาขายอิงตามราคาตลาดสําหรับธุรกิจขนสงนํ้ามัน 
 - ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีสวนลดตามสัญญาสําหรับธุรกิจผลิตและจําหนายไบโอดีเซล 
หมายเหตุ 2 - คํานวณตามเกณฑปริมาณสินคาที่จําหนายไดสําหรับธุรกิจคาสงนํ้ามัน 
 - ตามตนทุนที่เกิดขึ้นจริงสําหรับธุรกิจคาปลีกนํ้ามัน ธุรกิจขนสงนํ้ามัน ธุรกิจผลิตและจําหนาย            
   ไบโอดีเซล ธุรกิจใหเชาและบริการอสังหาริมทรัพย และธุรกิจขายอุปกรณเครื่องมือสถานีบริการ 
  นํ้ามันและใหบริการซอมบํารุง 
หมายเหตุ 3 - ราคาซื้ออิงตามราคาตลาดโดยมีสวนลดตามปริมาณคําสั่งซื้อสําหรับธุรกิจคาสงนํ้ามัน 
 - ราคาซื้ออิงตามราคาตลาดสําหรับธุรกิจผลิตและจําหนายไบโอดีเซลและธุรกิจขายอุปกรณเครื่องมือ 
     สถานีบริการนํ้ามันและใหบริการซอมบํารุง 

 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 
มีรายละเอียดดังนี้  

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2553 2552 2553 2552 

ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     

บริษัทยอย     
 บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด - - 173,266 336,641 
  บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด - - - 3,708 
 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด - - 42,440 5,158 
 บริษัท อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม จํากัด - - 61,648 23,688 
 บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด - - 26,936 11,896 
 บริษัท เมโทร ปโตรเลียม จํากัด - - 2,621 1,726 
 บริษัท จตุจักร ออยล จํากัด - - 3,347 40,375 
 บริษัท เบญจปโตรเลียม จํากัด - - 28,615 12,900 
  บริษัท บูรพารุงโรจน ปโตรเลียม จํากัด - - 22,392 1,757 
 บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด - - - 2,305 

รวมลูกหน้ีการคาบริษัทยอย - - 361,265 440,154 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2553 2552 2553 2552 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
 บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 70 62 - - 
 บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท จํากัด - 232 - - 
 บริษัท วิลเลจฟารม แอนด เฟรนด จํากัด  613 498 - - 
 กรรมการบริษัทฯ  - 49 - - 

รวมลูกหน้ีการคาบริษัทที่เก่ียวของกัน 683 841 - - 

รวมลูกหน้ีการคากิจการที่เก่ียวของกัน 683 841 361,265 440,154 

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวของกัน     

บริษัทยอย     
 บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด - - 1,619 4,161 
 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด - - 4,834 4,288 
 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด - - 1,195 6,366 
 บริษัท อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม จํากัด - - 1,224 1,883 
 บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด - - 1,099 2,137 
 บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด - - 289 1,851 
 บริษัท เมโทร ปโตรเลียม จํากัด - - 95 624 
 บริษัท บูรพารุงโรจน ปโตรเลียม จํากัด - - 368 536 
 บริษัท เบญจปโตรเลียม จํากัด - - 204 238 
 บริษัท จตุจักร ออยล จํากัด - - 235 817 
  บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด - - 137 442 
 บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด - - 390 1,065 

รวมลูกหน้ีบริษัทยอย - - 11,689 24,408 

บริษัทรวม     
 Thai Good Petroleum Co., Ltd. 383 394 383 394 

รวมลูกหน้ีบริษัทรวม 383 394 383 394 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
 บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท จํากัด 1,144 643 - - 
 บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 20 - - - 

รวมลูกหน้ีบริษัทที่เก่ียวของกัน 1,164 643 - - 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2553 2552 2553 2552 

บุคคลท่ีเก่ียวของกัน     
 กรรมการบริษัทฯ 1,000 1,000 1,000 1,000 

รวมลูกหน้ีบุคคลที่เก่ียวของกัน 1,000 1,000 1,000 1,000 

รวมลูกหน้ีกิจการที่เก่ียวของกัน 2,547 2,037 13,072 25,802 

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน     

บริษัทยอย     
 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด - - 72,000 - 

รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน - - 72,000 - 

เงินทดรองแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน     

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
 บริษัท โกลบอลไลเซช่ัน อีโคโนมิค     
    แอนด โปรโมช่ัน เนทเวอรค จํากัด 30,000 30,000 30,000 30,000 

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

เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     

บริษัทยอย     
 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด - - 31,768 44,573 
 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด - - 11,737 8,012 
 บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด - - 2,844 812 
 บริษัท อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม จํากัด - - 17 - 

รวมเจาหน้ีการคาบริษัทยอย - - 46,366 53,397 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
 บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 115 10 - - 

รวมเจาหน้ีการคาบริษัทที่เก่ียวของกัน 115 10 - - 

รวมเจาหน้ีการคากิจการที่เก่ียวของกัน 115 10 46,366 53,397 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2553 2552 2553 2552 

เจาหน้ีกิจการท่ีเก่ียวของกัน     

บริษัทยอย     
 บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด - - 938 945 
 บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด - - 18,203 12,691 
 บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด - - 81 76 

รวมเจาหน้ีบริษัทยอย - - 19,222 13,712 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
 บริษัท บลูแพลนเน็ท ทราเวล จํากัด 13 - 13 - 
 บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 62 45 - - 
  บริษัท วิลเลจฟารม แอนด เฟรนด จํากัด - 5 - - 
 บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท จํากัด 227 - 227 - 
  บริษัท มงคลชัยพัฒนา จํากัด 114 - 114 - 

รวมเจาหน้ีบริษัทที่เก่ียวของกัน 416 50 354 - 

บุคคลท่ีเก่ียวของกัน     
 กรรมการบริษัทฯ 227 - 227 - 
   ผูบริหารของบริษัทฯ 3 - - - 
 บุคคลที่เก่ียวของกันกับกรรมการบริษัทฯ 801 - 341 - 

รวมเจาหน้ีบุคคลที่เก่ียวของกัน 1,031 - 568 - 

รวมเจาหน้ีกิจการที่เก่ียวของกัน 1,447 50 20,144 13,712 

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน     

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
   บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท จํากัด 20,000 - 20,000 - 
  บริษัท มงคลชัยพัฒนา จํากัด 10,000 - 10,000 - 

รวมเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เก่ียวของกัน 30,000 - 30,000 - 

บุคคลท่ีเก่ียวของกัน     
 กรรมการบริษัทฯ 20,000 - 20,000 - 
 ผูบริหารของบริษัทฯ 300 300 - - 
 บุคคลที่เก่ียวของกันกับกรรมการบริษัทฯ 61,000 31,000 30,000 - 

รวมเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เก่ียวของกัน 81,300 31,300 50,000 - 

รวมเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน 111,300 31,300 80,000 - 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ในระหวางงวด เงินกูยืมจาก/เงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันมีการเคล่ือนไหวดังนี้  

    (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ ในระหวางงวด ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม   31 มีนาคม 

 2553 เพ่ิมขึ้น ลดลง 2553 

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
 บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท จํากัด -   20,000 - 20,000 
  บริษัท มงคลชัยพัฒนา จํากัด - 10,000 - 10,000 
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เก่ียวของกัน - 30,000 - 30,000 
บุคคลท่ีเก่ียวของกัน     
 กรรมการบริษัทฯ  - 20,000 - 20,000 
 ผูบริหารของบริษัทฯ 300 - - 300 
 บุคคลที่เก่ียวของกันกับกรรมการบริษัทฯ 31,000 30,000 - 61,000 
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เก่ียวของกัน 31,300 50,000 - 81,300 
รวม 31,300 80,000 - 111,300 

(หนวย: พันบาท)  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ ในระหวางงวด ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม   31 มีนาคม 

 2553 เพ่ิมขึ้น ลดลง 2553 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน    
 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด - 72,000 - 72,000 
 บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด - 65,000 (65,000) - 
รวม - 137,000 (65,000) 72,000 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ ในระหวางงวด ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม   31 มีนาคม 

 2553 เพ่ิมขึ้น ลดลง 2553 

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
 บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท จํากัด -   20,000 - 20,000 
  บริษัท มงคลชัยพัฒนา จํากัด - 10,000 - 10,000 
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เก่ียวของกัน - 30,000 - 30,000 
บุคคลท่ีเก่ียวของกัน     
 กรรมการบริษัทฯ  - 20,000 - 20,000 
 บุคคลที่เก่ียวของกันกับกรรมการบริษัทฯ - 30,000 - 30,000 
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เก่ียวของกัน - 50,000 - 50,000 
รวม - 80,000 - 80,000 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันเปนต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีไมมี
หลักประกันอายุ 1 เดือนและ 12 เดือน รวมจํานวน 111.3 ลานบาทในงบการเงินรวม (31 ธันวาคม 
2552: 31.3 ลานบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 80 ลานบาท (31 ธันวาคม 2552: ไมมี) 
โดยมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.50 - 5.25 ตอป (31 ธันวาคม 2552: รอยละ 4.5 - 5.0 ตอป) 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันเปนต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีไมมี
หลักประกันอายุไมเกิน 2 เดือน รวมจํานวน 72 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.5 ตอป          
(31 ธันวาคม 2552: ไมมี) 

 ภาระค้ําประกันกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 บริษัทฯมีภาระจากการคํ้าประกันใหกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบ            
งบการเงินขอ 19.5 ข) 

5. สินคาคงเหลือ 

 สินคาคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 ไดรวมน้ํามันสํารองตามขอบังคับของกระทรวงพาณิชย
จํานวนเงิน 696 ลานบาท (31 ธันวาคม 2552: 662 ลานบาท) โดยสวนหนึ่งจํานวนเงิน 153 ลานบาท      
(31 ธันวาคม 2552: 103 ลานบาท) เปนสินคาท่ีอยูภายใตสัญญาซ้ือขายน้ํามันเพื่อใชเปนปริมาณ
สํารองตามกฎหมายท่ีบริษัทฯมีภาระผูกพันตองขายคืนใหแกผูขายเม่ือครบกําหนดตามอายุของสัญญา 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีคาเผ่ือการลดราคาทุนของสินคาคงเหลือลงใหเทากับมูลคาสุทธิท่ีจะ
ไดรับสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2553 สรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2553 508 - 
หัก: โอนกลับคาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาระหวางงวด (81) - 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 427 - 

6. เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคางรับจากกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 
                  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

31 มีนาคม 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคางรับ     
 จากกิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 21,317 21,317 21,317 21,317 
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (21,317) (21,317) (21,317) (21,317) 

เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคางรับ     
 จากกิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน - สุทธิ - - - - 

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 
และมีกําหนดชําระคืนเงินตนตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในสัญญา หลังจากท่ีบริษัทฯไดรับชําระเงินใหกูยืม
ดังกลาวเต็มจํานวนแลว บริษัทฯจะไดรับสวนแบงกําไรจากผลการดําเนินงานของ TCS ตามท่ีระบุใน
สัญญา  

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 TCS เปนหนี้เงินใหกูยืมเกินกวาหนึ่งป บริษัทฯจึง
หยุดรับรูรายไดดอกเบ้ียและต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับเงินใหกูยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียคางรับ
ดังกลาวท้ังจํานวน 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

7. สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 
                 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2553 2552 2553 2552 

ภาษีสรรพสามิตจายลวงหนา 64,093 46,234 64,093 46,234 
ภาษีสรรพสามิตรอเรียกคืน - 2,973 - 2,973 
เงินชดเชยจากกองทุนนํ้ามัน     
   เช้ือเพลิงคางรับ 54,019 85,240 54,019 85,240 
ภาษีมูลคาเพ่ิมรอเรียกคืน 2,958 3,153 - - 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลจายลวงหนา 10,676 9,623 6,387 5,026 
เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา 44,110 52,011 10,000 10,000 
อื่น ๆ 47,384 35,917 19,202 14,680 

รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น 223,240 235,151 153,701 164,153 
หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (3,206) (3,206) (3,206) (3,206) 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธ ิ 220,034 231,945 150,495 160,947 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 เงินชดเชยจากกองทุนน้ํามันเช้ือเพลิงคางรับจํานวน 54.0 ลานบาท          
(31 ธันวาคม 2552: 85.2 ลานบาท) คือ เงินชดเชยคางรับจากกรมสรรพสามิตสําหรับน้ํามันดีเซล     
หมุนเร็วและน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว B5         

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 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

   รอยละ รอยละ     
บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด 100 ลานบาท 50 ลานบาท 100 100 99,994 49,999 - - 
บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท         
   จํากัด 118 ลานบาท 101 ลานบาท 51 51 60,307 51,382 - - 
บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด         
   และบริษัทยอย 10 ลานบาท 10 ลานบาท 100 100 10,000 10,000 - - 
บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด 280 ลานบาท 280 ลานบาท 100 100 280,000 280,000 - - 
บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด 5 ลานบาท - 51 - 2,805 - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย     453,106 391,381 - - 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด 

 เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2552 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติใหเพิ่มเงินลงทุนในบริษัท 
เพียวพลังงานไทย จํากัด (PTEC) ซ่ึงเปนบริษัทยอยท่ีบริษัทฯถือหุนอยูในอัตรารอยละ 100 โดยจะเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนจาก 50 ลานบาทเปน 140 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 0.9 ลานหุน 
(มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท) ในราคาหุนละ 100 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 90 ลานบาท การเพิ่มทุน
มีวัตถุประสงคเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน และขยายธุรกิจสถานีบริการน้ํามันของบริษัทยอยดังกลาว  

 ในเดือนมกราคม 2553 PTEC ไดเรียกชําระคาหุนเปนจํานวนเงิน 49.99 ลานบาท และบริษัทฯไดจาย
ชําระเงินคาหุนดังกลาวแลว  PTEC ไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเ ม่ือวันท่ี              
14 มกราคม 2553 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 บริษัทฯมีภาระผูกพันจากสวนของเงินลงทุนท่ียังไมเรียก
ชําระจาก PTEC จํานวนเงิน 40 ลานบาท 

 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 PSDC ไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2552 

 ในระหวางป 2552  PSDC.ไดเรียกชําระคาหุนรวมจํานวนเงิน 25.9 ลานบาท และบริษัทฯไดจายชําระ
เงินคาหุนแลว ตอมาในระหวางงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2553 PSDC ไดเรียกชําระคาหุน
เพิ่มเติมรวมจํานวนเงิน 8.92 ลานบาท และบริษัทฯไดจายชําระคาหุนดังกลาวแลว ณ วันท่ี 31 มีนาคม 
2553 บริษัทฯมีภาระผูกพันจากสวนของเงินลงทุนท่ียังไมเรียกชําระจาก PSDC จํานวนเงิน 54.4 ลาน
บาท 

บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด 

1) เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2553 บริษัทฯไดเขาซ้ือหุนของบริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด (SAP) จาก
บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด (บริษัทยอยท่ีบริษัทฯถือหุนอยูในอัตรารอยละ 100) ตามท่ี
อนุมัติโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2553 จํานวน 25,500 หุน 
(มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท) ในราคาหุนละ 110 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 2.81 ลานบาท  
คิดเปนรอยละ 51 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

2) เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติใหเพิ่มเงินลงทุนใน 
SAP โดยบริษัทยอยดังกลาวจะเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 5 ลานบาท (หุนสามัญ 50,000 หุน 
มูลคาหุนละ 100 บาท) เปน 20 ลานบาท (หุนสามัญ 200,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท) โดย
การออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 150,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท ใหแกผูถือหุนใน
สัดสวนเดิมในราคาหุนละ 100 บาท SAP ไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเม่ือ
วันท่ี 12 เมษายน 2553 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 บริษัทฯมีภาระผูกพันจากสวนของเงินลงทุนท่ี
ยังไมเรียกชําระจาก SAP จํานวนเงิน 7.65 ลานบาท 

 ในเดือนเมษายน 2553 SAP ไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มทุน บริษัทฯไดจายชําระเงินคาหุนเปน
จํานวนเงิน 7.65 ลานบาท และซ้ือหุนเพิ่มทุนท่ีผูถือหุนรายยอยสละสิทธิเปนจํานวนเงิน 5.40 
ลานบาท ทําใหบริษัทฯมีสัดสวนเงินลงทุนคิดเปนรอยละ 78 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว  

9. เงินลงทุนในบริษัทรวม  

9.1 รายละเอียดของบริษัทรวม 
(หนวย: พันบาท) 

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดต้ังขึ้น 
ในประเทศ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลคาตามบัญชี 
ตามวิธีสวนไดเสีย 

มูลคาตามบัญชี 
ตามวิธีราคาทุน 

   31 
มีนาคม 

2553 

31 
ธันวาคม 

2552 

31 
มีนาคม 

2553 

31 
ธันวาคม 

2552 

31 
มีนาคม 
2553 

31 
ธันวาคม 

2552 

31 
มีนาคม 

2553 

31 
ธันวาคม 

2552 
   รอยละ รอยละ       

Thai Good 
Petroleum 
Co., Ltd. 

จําหนาย
น้ํามันหลอล่ืน 

ฮองกง 31.67 31.67 3,175 3,175 1,971 2,488 3,175 
 

3,175 

9.2 สวนแบงขาดทุนและเงินปนผลรับ 

 ในระหวางงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2553 บริษัทฯรับรูสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริษัทรวมในงบการเงินรวมและรับรูเงินปนผลรับจากบริษัทรวมดังกลาวในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สวนแบงขาดทุนจาก  
 เงินลงทุนในบริษัทรวม เงินปนผลที่บริษัทฯ 

บริษัท ในระหวางงวด รับระหวางงวด 

Thai Good Petroleum Co., Ltd.                (253)    - 
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9.3 ขอมูลทางการเงินของบริษัทรวม 

 ขอมูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูในงบการเงินของบริษัทรวมท่ีจัดทําโดยฝายบริหารโดยสรุปมีดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

บริษัท 
ทุนเรียกชําระ 

ณ วันที่ 
สินทรัพยรวม 

ณ วันที ่
หนี้สินรวม 
ณ วันที ่

 
รายไดรวม 

 
ขาดทุนสุทธ ิ

 31 
มีนาคม 

2553 

31 
ธันวาคม 

2552 

31 
มีนาคม 

2553 

31 
ธันวาคม 

2552 

31 
มีนาคม 

2553 

31 
ธันวาคม 

2552 

 
สําหรับงวดสามเดือน           

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 
Thai Good Petroleum 

Co., Ltd. 10,026 10,026 7,884 8,103 1,659 260 1,638 (800) 

10. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
2553 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 1,556,989 710,756 
ซื้อเพ่ิมระหวางงวด - ราคาทุน 59,220 2,304 
จําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่จําหนาย (632) (144) 
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (38,373) (15,366) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 1,577,204 697,550 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของยานพาหนะ ซ่ึงไดมาภายใตสัญญา
เชาการเงินโดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 49 ลานบาท (31 ธันวาคม 2552: 53 ลานบาท) 
และในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 5.6 ลานบาท (31 ธันวาคม 2552: 6 ลานบาท)  

บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัดไดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางและจํานําเคร่ืองจักรซ่ึงมีมูลคาสุทธิ
ตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 เปนจํานวนเงิน 442 ลานบาท (31 ธันวาคม 2552: 450 ลานบาท) 
เพื่อคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีไดรับจากธนาคารพาณิชย 

 บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด ไดจดจํานองสิทธิการเชาท่ีดินและส่ิงปลูกสรางท่ีมีมูลคา
สุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 เปนจํานวนเงิน 70.7 ลานบาท (31 ธันวาคม 2552: 71.4 ลาน
บาท) เพื่อคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีไดรับจากธนาคารพาณิชย นอกจากนี้ บริษัทยอยมีภาระผูกพันตาม
สัญญาเชาท่ีจะตองโอนส่ิงปลูกสรางใหผูใหเชาเม่ือครบกําหนดอายุสัญญาเชา 
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11. สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 

                 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2553 2552 2553 2552 

เงินชดเชยคาปรับคุณภาพ 26,712 26,712 26,712 26,712 
สิทธิการเชาท่ีดินและสถานีบริการ     
 น้ํามัน 5,520 5,698 1,283 1,339 
เงินใหกูยืมระยะยาวและ     
 ดอกเบ้ียคางรับ 1,353 1,353 1,353 1,353 
อ่ืน ๆ 11,741 12,852 5,197 4,479 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 45,326 46,615 34,545 33,883 
หัก: คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (1,353) (1,353) (1,353) (1,353) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 43,973 45,262 33,192 32,530 

12. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 

(หนวย: พันบาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อัตราดอกเบ้ีย 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 (รอยละตอป) 2553 2552 2553 2552 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 6.15 4,454 104 - 104 
เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 2.25 - 3.45 569,245 911,890 550,000 850,000 

รวม  573,699 911,994 550,000 850,104 

บริษัทฯ 

 บริษัทฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคารหลายแหงซ่ึงคํ้าประกันโดยการจด
จํานําเงินฝากประจํา ณ วันท่ี 31  มีนาคม 2553 บริษัทฯมีวงเงินสินเช่ือท่ียังไมไดเบิกใชเปนจํานวน 
1,960 ลานบาท (31 ธันวาคม 2552: 1,568 ลานบาท) 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 บริษัทยอย 

 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด (PBC) มีวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคาร    
หลายแหงซ่ึงคํ้าประกันโดยบริษัทฯ การจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางรวมท้ังส่ิงปลูกสรางท่ีจะมีข้ึน
ในอนาคต และการจํานําเคร่ืองจักรของบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 PBC มีวงเงินสินเช่ือท่ียัง
ไมไดเบิกใชเปนจํานวนเงิน 463 ลานบาท (31 ธันวาคม 2552: 348 ลานบาท) 

 บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (PSDC) มีวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินกูยืมระยะส้ันจาก
ธนาคารหลายแหงซ่ึงคํ้าประกันโดยการใชสิทธิการเชาที่ดินของบริษัทยอยเปนประกัน และจํานองส่ิง
ปลูกสรางในโครงการของบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 PSDC มีวงเงินสินเช่ือท่ียังไมไดเบิกใช
เปนจํานวนเงิน 31 ลานบาท (31 ธันวาคม 2552: 31 ลานบาท) 

13. เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 

 จํานวนนี้เปนต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยออกใหแกบุคคลภายนอก ซ่ึงคิดดอกเบ้ียใน
อัตรารอยละ 2.75 - 5.00 ตอป (31 ธันวาคม 2552: รอยละ 3 - 5 ตอป) และมีกําหนดชําระคืนภายใน
หนึ่งป 

14. เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร 
                 (หนวย: พันบาท) 

  งบการเงินรวม 

   31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
   2553 2552 

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร  291,040 283,308 
หัก: สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  (54,504) (54,504) 

สวนท่ีถึงกําหนดชําระเกินกวาหนึ่งป  236,536 228,804 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2553 มี
รายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

  งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553  283,308 
บวก: กูเพิ่ม  21,358 
หัก: ชําระคืนเงินกู  (13,626) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2553  291,040 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

ก) เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2550  บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (PSDC) ไดเขาทํา
สัญญาสินเช่ือกับธนาคารแหงหนึ่งวงเงินรวม 55 ลานบาท ซ่ึงประกอบดวยวงเงินกูระยะยาว
จํานวน 45 ลานบาทและวงเงินกูเบิกเกินบัญชีและหนังสือคํ้าประกันจํานวน 10 ลานบาท เงิน
กูยืมระยะยาวคิดดอกเบ้ียในอัตราไมเกินอัตราดอกเบ้ียข้ันตํ่าสําหรับเงินใหกูยืมซ่ึงคิดกับลูกหนี้
ช้ันดี (MLR) โดยมีกําหนดชําระดอกเบ้ียทุกเดือน และชําระคืนเงินตนทุกเดือนๆ ละ 542,000 
บาท เร่ิมชําระเดือนกุมภาพันธ 2551 ภายในเวลา 8 ป (รวมระยะเวลาปลอดเงินตน 1 ป)  

ข) เม่ือวันท่ี 23 กันยายน 2552 PSDC ไดเขาทําสัญญาสินเช่ือกับธนาคารแหงหนึ่งวงเงินรวม 255 
ลานบาท ซ่ึงประกอบดวยวงเงินกูระยะยาวจํานวน 250 ลานบาทและวงเงินกูเบิกเกินบัญชี
จํานวน 5 ลานบาท เงินกูยืมระยะยาวคิดดอกเบ้ียในอัตราไมเกินอัตรา MLR โดยมีกําหนดชําระ
ดอกเบ้ียทุกเดือนเปนระยะเวลา 18 เดือนนับต้ังแตวันเบิกเงินกูงวดแรก (ระยะเวลาปลอดเงิน
ตน) ชําระคืนเงินตนและดอกเบ้ียทุกเดือนรวมกันไมตํ่ากวาเดือนละ 2.7 ลานบาทในระหวางปท่ี
หนึ่งถึงปท่ีสามนับจากระยะเวลาปลอดเงินตน และชําระคืนเงินตนและดอกเบ้ียทุกเดือน
รวมกันไมตํ่ากวาเดือนละ 2.85 ลานบาทในระหวางปท่ีส่ีถึงปท่ีสิบนับจากระยะเวลาปลอดเงิน
ตน โดยมีกําหนดชําระคืนเงินกูพรอมดอกเบ้ียท้ังหมดภายใน 11 ป 6 เดือนนับต้ังแตวันเบิก     
รับเงินกู PSDC เร่ิมเบิกเงินกูงวดแรกในเดอืนธันวาคม 2552 

 ภายใตสัญญาเงินกูยืมขางตนไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เชน      
การกอภาระผูกพันในทรัพยสิน และการดํารงอัตราสวนทางการเงินใหเปนไปตามสัญญา เปนตน   

 วงเงินสินเช่ือขางตนคํ้าประกันโดยการใชสิทธิการเชาท่ีดินของบริษัทยอยเปนประกันและจํานอง     
ส่ิงปลูกสรางในโครงการของบริษัทยอย 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 เงินกูยืมดังกลาวมียอดคงคางจํานวนเงิน 67 ลานบาท (31 ธันวาคม 2552: 47 
ลานบาท)  

 ณ วันท่ี 31  มีนาคม 2553 PSDC มีวงเงินกูยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู ท่ียังไมไดเบิกใชเปน     
จํานวนเงิน 213 ลานบาท (31 ธันวาคม 2552: 234 ลานบาท) 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด 

 เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2550 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด (PBC) ไดเขาทําสัญญากูยืมเงินจากธนาคาร
พาณิชยในประเทศแหงหนึ่งในวงเงินจํานวน 200 ลานบาท โดยเงินกูยืมดังกลาวจะนําไปใชในการ
กอสรางโรงงานและนําเขาเคร่ืองจักรในโครงการผลิตไบโอดีเซล เงินกูยืมคิดดอกเบ้ียในอัตราไมเกิน
อัตราดอกเบ้ียข้ันตํ่าสําหรับเงินใหกูยืมซ่ึงคิดกับลูกหนี้ช้ันดี (MLR) โดยชําระดอกเบ้ียเปนรายเดือน
และมีกําหนดชําระคืนเงินตนทุกงวดสามเดือนงวดละ 8 ลานบาท เร่ิมต้ังแตเดือนธันวาคม 2551 ถึง
เดือนธันวาคม 2556 และงวดละ 16 ลานบาท ต้ังแตเดือนมีนาคม 2557 เปนตนไป และตองจายชําระ
คืนเงินตนท้ังหมดภายในเดือนมิถุนายน 2557   

 เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2552 PBC ไดเขาทําสัญญากูยืมเงินเพิ่มเติมจากธนาคารดังกลาวในวงเงินจํานวน 
80 ลานบาท โดยเงินกูยืมจะนําไปใชปรับปรุงโรงงานในโครงการผลิตไบโอดีเซลและลงทุนใน
เคร่ืองจักร เงินกูยืมคิดดอกเบ้ียในอัตราไมเกินอัตรา MLR โดยชําระดอกเบ้ียเปนรายเดือนและมี
กําหนดชําระคืนเงินตนทุกงวดสามเดือนงวดละ 4 ลานบาท เร่ิมต้ังแตเดือนธันวาคม 2552 ถึงเดือน
กันยายน 2557  

ภายใตสัญญาเงินกูยืมขางตนไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เชน 
สัดสวนการถือหุนของบริษัทฯในบริษัทยอยดังกลาวตองไมตํ่ากวารอยละ 51 ขอจํากัดในการจาย    
เงินปนผล การกอภาระผูกพันในทรัพยสินและการดํารงอัตราสวนทางการเงินใหเปนไปตามสัญญา      
เปนตน 

 สัญญาเงินกูยืมดังกลาวคํ้าประกันโดยการจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางรวมท้ังส่ิงปลูกสรางท่ีจะมี
ข้ึนในอนาคตของบริษัทยอยและการจํานําเคร่ืองจักรของบริษัทยอย 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 เงินกูยืมดังกลาวมียอดคงคางจํานวนเงิน 224 ลานบาท (31 ธันวาคม 2552:    
236 ลานบาท)  

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 PBC ไมมีวงเงินกูยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ียัง
ไมไดเบิกใชคงเหลือ 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

15. หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 

                 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2553 2552 2553 2552 

เงินรับลวงหนาจากลูกคา 9,631 7,121 1,541 1,019 
ภาษีสรรพสามิตคางจาย 108,270 102,267 108,270 102,267 
ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย 9,681 16,191 8,588 16,191 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 2,981 1,965 - - 
คาใชจายคางจาย 24,669 24,799 20,022 14,477 
อ่ืน ๆ 19,810 17,722 1,264 2,884 

รวม 175,042 170,065 139,685 136,838 

16.  ทุนเรือนหุน 

 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2553 มีมติอนุมัติ ดังนี้ 

1) ขายหุนสามัญท่ีซ้ือคืนมาจํานวน 46,706,900 หุน โดยราคาเสนอขายจะไมตํ่ากวารอยละ 90 ของ
ราคาตลาดเฉล่ียยอนหลัง 15 วันกอนวันท่ีคณะกรรมการบริษัทฯมีมติเสนอขายหุนสามัญท่ีซ้ือ
คืน โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณากําหนดรายละเอียดท่ีเกี่ยวของกับการ
เสนอขายดังกลาว ท้ังนี้ใหปฏิบัติตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยของประเทศไทยและกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวของ 

2) เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 529.87 ลานบาท (หุนสามัญ 529.87  ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท) 
เปน 802.87 ลานบาท (หุนสามัญ 802.87 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท) โดยการออกจําหนายหุน
สามัญใหมจํานวน 273 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท  และจัดสรรหุนเพิ่มทุนโดยการ
ออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจากหุนสามัญของบริษัทฯ (TDR) ในประเทศไตหวัน 
ท้ังนี้การเพิ่มทุนใหดําเนินการไดตอเม่ือการจําหนายหุนสามัญท่ีซ้ือคืนมาแลวเสร็จ โดยราคา
เสนอขายจะไมตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาดเฉล่ียยอนหลัง 15 วันกอนวันท่ีคณะกรรมการ
บริษัทฯมีมติกําหนดรายละเอียดท่ีเกี่ยวของกับการจัดสรร การเพิ่มทุนมีวัตถุประสงคเพื่อขยาย
ธุรกิจของบริษัทฯ และใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ บริษัทฯไดจดทะเบียนการเพิ่มทุน
กับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2553 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

17. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 ภาษีเงินไดนิติบุคคลระหวางกาลคํานวณข้ึนโดยการคูณกําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดสําหรับงวดดวย
อัตราภาษีเฉล่ียท้ังปท่ีประมาณไว 

18. ขอมูลทางการเงินจําแนกสวนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการใน 2 สวนงานหลัก คือ (1) ธุรกจิผลิตและจําหนายน้ํามันเช้ือเพลิง
และผลิตภัณฑปโตรเคมีและ (2) ธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันไบโอดีเซล และดําเนินธุรกิจ
ในสวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศ ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานของบริษัทฯและ
บริษัทยอยสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2553 และ 2552 มีดังตอไปนี้ 

                 (หนวย: ลานบาท) 

 ผลิตและจําหนาย
น้ํามันเชื้อเพลิงและ 

ผลิตและ         
จําหนายผลิตภัณฑ  การตัดรายการ  

 ผลิตภัณฑปโตรเคมี น้ํามันไบโอดีเซล การดําเนินงานอื่น ๆ บัญชีระหวางกัน งบการเงินรวม 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

รายไดจากการขายและบริการจากภายนอก 4,437.7 3,009.2 102.9 46.6 36.8 18.0 - - 4,577.4 3,073.8 
รายไดจากการขายและบริการระหวางสวนงาน 2,501.3 1,608.5 96.3 66.5 52.4 49.4 (2,650.0) (1,724.4) - - 

รวมรายไดจากการขายและบริการท้ังส้ิน 6,939.0 4,617.7 199.2 113.1 89.2 67.4 (2,650.0) (1,724.4) 4,577.4 3,073.8 

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนนิงานตามสวนงาน 58.5 29.0 8.4 (9.9) 4.4 (1.3) 14.8 17.7 86.1 35.5 
รายไดและคาใชจายท่ีไมไดปนสวน:           
 ดอกเบ้ียรับ         0.4 0.5 
 รายไดอื่น         4.2 4.6 
 สวนแบงขาดทุนจากเงนิลงทุนในบริษัทรวม         (0.3) - 
 คาใชจายทางการเงิน         (12.3) (19.1) 
 ภาษีเงินไดนิติบุคคล         (1.5) (2.1) 
สวนของผูถือหุนสวนนอย          0.9 2.1 

กําไรสุทธิ         77.5 21.5 

 บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 4 

19. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

19.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจายฝายทุน 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันรายจายฝายทุนเกี่ยวกับการกอสราง
โครงการศูนยการคาประชาคมครบวงจร และซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณจํานวนเงิน 171.9 ลานบาท 
(31 ธันวาคม 2552: 4.7 ลานบาท) 
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19.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการ 

 ก) บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการที่เกี่ยวของกับการเชา
ท่ีดิน อาคาร คลังน้ํามัน สถานีบริการน้ํามัน รถยนตและอุปกรณ อายุของสัญญามีระยะเวลา
ต้ังแต 1 ถึง 26 ป 

  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายในอนาคตทั้งส้ิน
ภายใตสัญญาขางตน ดังนี้ 

จายชําระภายใน ลานบาท 

   ภายใน 1 ป 44.39 
   2 ถึง 5 ป 72.58 
   มากกวา 5 ป 93.84 

 210.81 

 ข) ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาท่ีดินซ่ึงมีระยะเวลา 
25 ป ส้ินสุดป 2575 โดยมีการปรับอัตราคาเชาทุกๆ 5 ป คิดเปนจํานวนเงิน 52.64 ลานบาท 

 ค)  บริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาท่ีดินซ่ึงมีระยะเวลา 30 ป นับจากวันท่ีโครงการ
ศูนยการคาชุมชนกอสรางแลวเสร็จและเปดใหบริการอยางเปนทางการ แตไมเกินวันท่ี            
31 ธันวาคม 2553 คิดเปนจํานวนเงิน 72 ลานบาท ณ วันท่ี 31  มีนาคม 2553 โครงการ
ศูนยการคาชุมชนดังกลาวอยูระหวางการกอสราง 

19.3 ภาระผูกพันเก่ียวกับการจางผูรับเหมากอสราง 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับการจางผูรับเหมากอสราง  
เปนจํานวนเงิน 7.6 ลานบาท (31 ธันวาคม 2552: 13.4 ลานบาท) 

19.4 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาซ้ือขายระยะยาว / ขอพิพาททางการคา 

 ก) เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2538 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาซ้ือขายวัตถุดิบคอนเดนเสทเรสซิดิวกับบริษัท 
ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT) ซ่ึงวัตถุดิบดังกลาวผลิตโดยบริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกล่ัน 
จํากัด (มหาชน)โดยปริมาณการซ้ือขายและราคาเปนไปตามท่ีระบุไวในสัญญา สัญญาดังกลาวมี
ระยะเวลาชวงแรก (Primary period) 15 ป ซ่ึงจะส้ินสุดป 2555 โดยสามารถตออายุได และ
กําหนดใหบริษัทฯตองวางหนังสือคํ้าประกันธนาคารจํานวนหนึ่งเพื่อเปนหลักประกันการจาย
ชําระคาซ้ือสินคา บริษัทฯจะไดรับคืนหลักประกันดังกลาวเม่ือครบกําหนดอายุสัญญา 
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  เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2552 PTT ไดสงจดหมายแจงขอยกเลิกสัญญาการซ้ือขายวัตถุดิบคอนเดน
เสทเรสซิดิวกับบริษัทฯ โดยจะขอยกเลิกสัญญาเม่ืออายุสัญญาครบ 15 ปแรก (Primary period)
ในป 2555 บริษัทฯ ไดรวมหารือกับ PTT เพื่อหาขอสรุปท่ียุติธรรมกับท้ังสองฝาย แตไมสามารถ
หาขอสรุปไดเนื่องจากท้ัง 2 ฝายมีการตีความในสัญญาแตกตางกัน  ท้ังนี้ บริษัทฯ และท่ีปรึกษา
กฎหมายของบริษัทฯ เห็นวา สัญญาดังกลาวไมสามารถยกเลิกได  เนื่องจากเปนสัญญาตางตอบ
แทนระยะยาว โดยในสัญญาระบุใหบริษัทฯ ตองสรางโรงกล่ันข้ึนมารองรับเพื่อแปรรูปวัตถุดิบ
คอนเดนเสทเรสซิดิว ซ่ึงเปนสเปกวัตถุดิบท่ีรับมาจาก PTT เทานั้น และบังคับบริษัทฯไมใหนํา
วัตถุดิบมาขายตอในสภาพเดิมท่ีรับมาได ดังนั้น ในสัญญาจึงมีการระบุวาเปนสัญญาลักษณะ 
Evergreen Basis คือ ไมมีกําหนดเวลาส้ินสุด สัญญาจะตอโดยอัตโนมัติเม่ือครบกําหนด 15 ป
แรก (Primary period) อีกท้ังการยกเลิกสัญญาจะกระทําไดเม่ือไดรับความยินยอมจากท้ัง 2 ฝาย
หรือในกรณีท่ีฝายใดฝายหนึ่งทําผิดสัญญา ซ่ึงบริษัทฯ ไมเคยดําเนินการใดๆ ผิดจากขอสัญญาท่ี
กําหนดไว  บริษัทฯ จึงม่ันใจวาสัญญาดังกลาวไมสามารถยกเลิกได ในขณะท่ีทาง PTT เหน็ตาง
ออกไป ดังนั้น เพื่อรักษาสิทธิของผูถือหุนใหไดรับการรับรองและคุมครองตามกฎหมาย      
บริษัทฯ จึงไดใชกระบวนการยุติธรรมเปนผูตัดสินช้ีขาด โดยไดดําเนินการยื่นคํารองตอ
อนุญาโตตุลาการในวันท่ี 3 ธันวาคม 2552 ขณะนี้ขอพิพาททางการคาอยูภายใตกระบวนการ
ทางอนุญาโตตุลาการซ่ึงผลของขอพิพาทยังไมสามารถระบุไดและข้ึนอยูกับกระบวนการ
ยุติธรรมในอนาคต 

  อยางไรก็ตาม ในระหวางการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ธุรกิจตางๆ ของบริษัทฯและ     
บริษัทยอยจะยังคงดําเนินตอไปตามปกติโดยไมไดรับผลกระทบใดๆ 

 ข)      ในเดือนพฤศจิกายน 2550 บริษัทยอยไดเขาทําสัญญาซ้ือขายไอน้ํากับบริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด 
(PTTUT) โดยปริมาณการซ้ือขายและราคาเปนไปตามท่ีระบุไวในสัญญา สัญญาดังกลาวมี
ระยะเวลา 15 ปนับจากวันท่ีอุปกรณพรอมใชงานโดยกําหนดสงมอบไอน้ําภายในวันท่ี              
1 ตุลาคม 2551 และสามารถตออายุไดอีก 5 ป หากสัญญาดังกลาวไดถูกยกเลิกจากการผิดสัญญา
ของบริษัทยอย บริษัทยอยจะตองจายชดเชยเปนจํานวนเทากับมูลคาท่ียังไมไดตัดจําหนายของ
ทอสงไอน้ําและอุปกรณท่ีเกี่ยวของ  

  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 PTTUT ยังไมสามารถดําเนินการติดต้ังอุปกรณและวางทอเพื่อสงมอบ
ไอน้ําใหแกบริษัทยอยไดตามสัญญา 
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19.5 การค้ําประกัน 

 ก) ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 มีหนังสือคํ้าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและบริษัทยอย
เหลืออยูเปนจํานวนเงิน 186.17 ลานบาท (31 ธันวาคม 2552: 274.8 ลานบาท) ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับ
ภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย ซ่ึงประกอบดวย 
หนังสือคํ้าประกันเพื่อคํ้าประกันการจายชําระเงินใหกับเจาหนี้จํานวนเงิน 181.04 ลานบาท และ
เพื่อคํ้าประกันการใชไฟฟาและอ่ืนๆ จํานวนเงิน 5.13 ลานบาท 

 ข)  บริษัทฯคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือจากธนาคารของบริษัทยอยแหงหนึ่ง (บริษัท เพียวไบโอดีเซล 
จํากดั) ในวงเงินรวม 60 ลานบาท (31 ธันวาคม 2552: 60 ลานบาท) การคํ้าประกันนี้มีผลผูกพัน
ตอบริษัทฯนานเทาท่ีภาระหน้ีสินท่ียังไมได ชําระโดยบริษัทยอยดังกลาว  บริษัทฯคิด
คาธรรมเนียมในการคํ้าประกันในอัตรา    รอยละ 1 ตอป  

19.6 คดีฟองรอง  

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดถูกฟองรองในคดีแพงเนื่องจากการผิดสัญญาซ้ือขาย
น้ํามันเปนจํานวนเงิน 300,000 บาท ขณะนี้คดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาล ฝายบริหารของ
บริษัทยอยคาดวาบริษัทยอยจะไมไดรับผลเสียหายจากคดีฟองรองดังกลาว ดังนั้น จึงไมมีการบันทึก
คาเสียหายไวในบัญชี 

20.   เคร่ืองมือทางการเงิน 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 บริษัทฯมีสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือจํานวนเงิน 3.4 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ในอัตราแลกเปล่ียน 32.64 - 32.65 บาทตอ 1 เหรียญสหรัฐฯ 

21.  การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 
2553 


