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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 2550 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ขอมูลบริษัทฯ 

 บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทมหาชนจํากัดและมี
ภูมิลําเนาในประเทศไทย บริษัทฯดําเนินธุรกิจหลักคือ การผลิตและจําหนายน้ํามันเช้ือเพลิงและ
ผลิตภัณฑปโตรเคมี ท่ีอยูของบริษัทฯตามท่ีจดทะเบียนซ่ึงเปนสํานักงานใหญต้ังอยู ณ เลขท่ี 19 อาคาร
ไทยพาณิชยปารค พลาซาอีสต ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร สาขาซ่ึง
เปนท่ีต้ังโรงงานต้ังอยู   ณ เลขที่ 7/3 ถนนปกรณสงเคราะหราษฎร ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีคลังน้ํามันกระจายอยูในภูมิภาคตางๆ ของประเทศรวม           
4 แหง 

 ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 คือ บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท จํากัด ซ่ึง
เปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย โดยถือหุนในอัตรารอยละ 29.87  ของทุนท่ีออกและชําระแลวของ
บริษัทฯ 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงิน
ระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดแสดง
รายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดใน
รูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอคร้ังลาสุด 
ดังนั้น งบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ และสถานการณใหมๆ 
เพื่อไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน
ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมนี้จัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอย  และไดจัดทําข้ึนโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี                
31 ธันวาคม 2550 โดยไดรวมงบการเงินของบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 8/2550  วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2550 ไดมีมติอนุมัติให
บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด (PTEC) ซ่ึงเปนบริษัทยอยท่ีบริษัทฯถือหุนอยูในอัตรารอยละ 100 เขา
ซ้ือหุนของบริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด ซ่ึงประกอบกิจการขายอุปกรณเคร่ืองมือสถานีบริการน้ํามัน
และใหบริการซอมบํารุงในสัดสวนรอยละ 51 โดยซ้ือจากผูถือหุนเดิม PTEC ไดเขาซ้ือหุนดังกลาวใน
วันท่ี 1 มกราคม 2551 จํานวน 15,300 หุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท) เปนจํานวนเงิน 1.53 ลาน
บาท 

1.4 มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

 ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2550) งบกระแสเงินสด 
 ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2550) สัญญาเชา 
 ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2550) สินคาคงเหลือ 
 ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2550) ตนทุนการกูยมื 
 ฉบับท่ี 35 (ปรับปรุง 2550) การนําเสนองบการเงิน 
 ฉบับท่ี 39 (ปรับปรุง 2550) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ 
  ขอผิดพลาด 
 ฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินระหวางกาล 
 ฉบับท่ี 43 (ปรับปรุง 2550) การรวมธุรกิจ 
 ฉบับท่ี 49 (ปรับปรุง 2550) สัญญากอสราง 
 ฉบับท่ี 51 สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลัง
วันท่ี 1 มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวา มาตรฐานการบัญชี
ฉบับดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน  

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใชใน
งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และนโยบายการบัญชีท่ีเพิ่มเติมสําหรับงวดปจจุบัน
มีดังนี้ 
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หุนทุนซ้ือคืน 

 หุนทุนซ้ือคืนแสดงมูลคาในงบดุลดวยราคาทุนเปนรายการหักจากสวนของผูถือหุนท้ังหมด หากราคา
ขายของหุนทุนซ้ือคืนสูงกวาราคาซ้ือหุนทุนซ้ือคืน บริษัทฯจะรับรูผลตางเขาบัญชีสวนเกินมูลคาหุน
ทุนซ้ือคืน และหากราคาขายของหุนทุนซ้ือคืนตํ่ากวาราคาซ้ือหุนทุนซ้ือคืน บริษัทฯจะนําผลตางหัก
จากสวนเกินมูลคาหุนทุนซ้ือคืนใหหมดไปกอน แลวจึงนําผลตางท่ีเหลืออยูไปหักจากบัญชีกําไร
สะสม 

ตราสารอนุพันธ 

สัญญาซ้ือขายน้ํามันดิบและผลิตภัณฑน้ํามันลวงหนา 

สัญญาซ้ือขายน้ํามันดิบและผลิตภัณฑน้ํามันลวงหนา ทําข้ึนเพื่อปองกันความเส่ียงจากการผันผวน
ของราคาน้ํามัน บริษัทฯบันทึกกําไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงของมูลคายุติธรรมของสัญญา
ซ้ือขายน้ํามันดิบและผลิตภัณฑน้ํามันลวงหนาในงบกําไรขาดทุน 

การรับรูรายไดและคาใชจาย  

รายไดคาบริการกอสราง 

รายไดคาบริการกอสรางรับรูเม่ือไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงข้ันความสําเร็จของงาน   ข้ัน
ความสําเร็จของงานกอสรางคํานวณโดยการเปรียบเทียบตนทุนงานกอสรางท่ีเกิดข้ึนจนถึงวันส้ินงวด
กับตนทุนงานกอสรางท้ังหมดท่ีคาดวาจะใชในการกอสรางตามสัญญาโดยจะต้ังสํารองเผ่ือผลขาดทุน
สําหรับโครงการกอสรางท้ังจํานวนเม่ือทราบแนชัดวาโครงการกอสรางนั้นจะประสบผลขาดทุน 

รายไดคาเชาอุปกรณ 

รายไดคาเชาอุปกรณรับรูเปนรายไดตามระยะเวลาของการใหเชาและตามอัตราท่ีกําหนดในสัญญา 

2. เงินลงทุนชั่วคราว 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 

 ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม 

หนวยลงทุนในกองทุนรวม 127,849 128,050 45,538 45,571 
บวก: คาเผื่อการปรับมูลคา 201 - 33 - 

สุทธิ 128,050 128,050 45,571 45,571 
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3. ลูกหนี้การคา 

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 แยกตามอายุหนี้ท่ีคง
คางนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  
 2551 2550 2551 2550 
ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน     
ไมเกิน 3 เดือน 758,904 490,740 692,203 377,874 
3 - 6 เดือน 13,476 14,475 - - 
6 - 12 เดือน 2,786 4,239 - - 
มากกวา 12 เดือน 14,578 12,780 1,108 1,081 

รวม 789,744 522,234 693,311 378,955 
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (12,049) (9,685) (617) (617) 

ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน, สุทธิ 777,695 512,549 692,694 378,338 

ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน    
ไมเกิน 3 เดือน 110 13 487,083 497,124 
3 - 6 เดือน - 93 - - 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 110 106 487,083 497,124 

4. เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระค้ําประกัน 

 ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจําซ่ึงบริษัทฯไดนําไปคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงิน 
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5. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 ลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวของกันสรุปไดดังนี้ 

รายช่ือ ลักษณะความสัมพันธ 
บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด (PTEC) บริษัทยอย 
บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากดั  บริษัทยอยของ PTEC 
บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด  บริษัทยอย 
VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. (VTN-P) 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 
บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท จํากัด ถือหุนในบริษทัฯรอยละ 29.87 
Machine Automation Joint Stock Company ถือหุนใน VTN-P รอยละ 14 
บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) ถือหุนใน PSDC รอยละ 49 และมี

กรรมการรวมกัน 
บริษัท แจสซ่ีครีเอช่ัน จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท บลูแพลนเน็ท ทราเวล จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท แบค บราเดอร 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 
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 ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและ
บริษัทเหลานั้นซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดสามเดือน  
 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม นโยบายการกําหนดราคา 

 2551 2550 2551 2550  

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     
 ขายสินคา - - 2,348,819 2,030,528 หมายเหตุ 1 
 รายไดคาบริหารจัดการ - - 16,888 7,786 หมายเหตุ 2 
 ดอกเบี้ยรับ - - 7 521 อัตรารอยละ 5.37 ตอป   

และ LIBOR 1 เดือน บวก
รอยละ 2.0 ตอป 

 รายไดอื่น - การใหบริการอ่ืน - - 974 1,609 ราคาตามสัญญา 
 ซื้อสินคา - - 199,007 545,089 ราคาทุน 
 คาขนสงจาย - - 51,625 36,201 ราคาตามสัญญา 
 คาใชจายอื่น - - 1,134 150 ตามตนทุนที่เกิดขึ้นจริง 
  ขายสินทรัพยถาวร - - 1,387 - ใกลเคียงราคาทุน 
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
 รายไดคาเชาและบริการ 258 - - - ราคาตามสัญญา 
 รายจายคาโฆษณาและ      
    สงเสริมการขาย 277 639 277 639 ราคาตามสัญญา 
  ดอกเบี้ยจาย 250 - - - อัตรารอยละ 7.5 - 9.0 ตอป 
 คาใชจายอื่น 532 385 352 265 ตามตนทุนที่เกิดขึ้นจริง 
 คาเชาที่ดิน 506 - - - ราคาตามสัญญา 
 ซื้อสินทรัพยถาวร 300 - - - ราคาตามสัญญา 

หมายเหตุ 1 - ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีสวนลดตามปริมาณคําสั่งซื้อสําหรับธุรกิจคาสงนํ้ามัน 
 - ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีสวนลดคาการตลาดในอัตราคงท่ีสําหรับธุรกิจคาปลีกนํ้ามัน 
 - ราคาขายอิงตามราคาตลาดสําหรับธุรกิจขนสงนํ้ามัน 
หมายเหตุ 2 - คํานวณตามเกณฑปริมาณสินคาท่ีจําหนายไดสําหรับธุรกิจคาสงนํ้ามัน 
 - ตามตนทุนท่ีเกิดขึ้นจริงสําหรับธุรกิจคาปลีกนํ้ามัน ธุรกิจขนสงนํ้ามัน ธุรกิจใหเชาและบริการอสังหาริมทรัพย และธุรกิจขายอุปกรณ 
     เครื่องมือสถานีบริการนํ้ามันและใหบริการซอมบํารุง 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 
มีรายละเอียดดังนี้  

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2551 2550 2551 2550 
ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     
 บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด - - 353,520 303,553 
 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด - - 30,444 8,513 
 บริษัท อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม จํากัด - - 18,112 59,373 
 บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด - - 44,083 36,285 
 บริษัท เมโทร ปโตรเลียม จํากัด - - 7,827 71,745 
 บริษัท จตุจักร ออยล จํากัด - - 4,959 - 
 บริษัท เบญจปโตรเลียม จํากัด - - 18,593 15,832 
  บริษัท บูรพารุงโรจน ปโตรเลียม จํากัด - - 7,390 - 
 บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด - - 2,155 1,823 
รวมลูกหน้ีการคา - บริษัทยอย - - 487,083 497,124 
บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
 บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 110 93 - - 
 บริษัท วิลเลจฟารม แอนด เฟรนด จํากัด  - 13 - - 
รวมลูกหน้ีการคา - บริษัทที่เก่ียวของกัน 110 106 - - 
รวมลูกหน้ีการคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 110 106 487,083 497,124 
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     
 บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด - - 4,491 1,011 
 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด - - 731 - 
 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด - - 718 191 
 บริษัท อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม จํากัด - - 920 640 
 บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด - - 1,348 375 
 บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด - - 1,149 1,263 
 บริษัท เมโทร ปโตรเลียม จํากัด - - 319 507 
 บริษัท บูรพารุงโรจน ปโตรเลียม จํากัด - - 179 14 
 บริษัท เบญจปโตรเลียม จํากัด - - 357 158 
 บริษัท จตุจักร ออยล จํากัด - - 187 9 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2551 2550 2551 2550 
 VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. - - - 1,620 
  บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด - - 639 642 
 บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด - - 2,269 - 
รวมลูกหน้ีบริษัทยอย - - 13,307 6,430 
บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
 บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด - 2,564 - 2,564 
 บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 94 94 - - 
รวมลูกหน้ีบริษัทที่เก่ียวของกัน 94 2,658 - 2,564 
รวมลูกหน้ีกิจการที่เก่ียวของกัน 94 2,658 13,307 8,994 
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 เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด - - 16,036 - 
 บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด - - 1,022 93 
 บริษัท อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม จํากัด - - - 9,285 
รวมเจาหน้ีการคา - กิจการที่เก่ียวของกัน - - 17,058 9,378 
เจาหน้ีกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     
 บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด - - 1,102 76 
 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด - - - 674 
  บริษัท จตุจักรออยล จํากัด - - 32 - 
 บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด - - 28,592 26,015 
  บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด - - - 1 
 บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด - - 5 - 
รวมเจาหน้ีบริษัทยอย - - 29,731 26,766 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2551 2550 2551 2550 
บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
 บริษัท บลูแพลนเน็ท ทราเวล จํากัด 124 89 124 79 
 บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 40 41 - - 
  บริษัท แจสซี่ครีเอช่ัน จํากัด 296 - 296 - 
  บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท จํากัด 547 - 547 - 
   บริษัท วิลเลจฟารม แอนด เฟรนด จํากัด  2 - 2 - 
รวมเจาหน้ีบริษัทที่เก่ียวของกัน 1,009 130 969 79 
รวมเจาหน้ีกิจการที่เก่ียวของกัน 1,009 130 30,700 26,845 
เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
 บุคคลที่เก่ียวของกันกับกรรมการของบริษัทฯ 2,000 - - - 
รวมเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน 2,000 - - - 
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
   ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป     
ผูถือหุนของบริษัทยอย 500 - - - 
กรรมการของบริษัทยอย 1,000 - - - 
บุคคลที่เก่ียวของกันกับกรรมการของบริษัทฯ 2,000 - - - 
รวมเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวของกัน     
   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 3,500 - - - 
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
ผูบริหารของบริษัทฯ 500 - - - 
ผูถือหุนของบริษัทยอย 500 - - - 
กรรมการของบริษัทยอย 500 - - - 
บุคคลที่เก่ียวของกันกับกรรมการของบริษัทฯ 4,000 - - - 
รวมเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวของกัน 5,500 - - - 
เงินมัดจําคาเชา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
 บริษัท วิลเลจฟารม แอนด เฟรนด จํากัด  218 218 - - 
รวมเงินมัดจําคาเชา - กิจการที่เก่ียวของกัน 218 218 - - 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ในระหวางงวด เงินกูยืมจาก/เงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันมีการเคล่ือนไหวดังนี้  

    (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ ในระหวางงวด ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม ซื้อบริษัทยอย   31 มีนาคม 

 2551 ระหวางงวด เพิ่มขึ้น ลดลง 2551 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน      
บุคคลที่เก่ียวของกันกับกรรมการของบริษัทฯ - 2,000 - - 2,000 
รวม - 2,000 - - 2,000 

เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน      
   ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป      
ผูถือหุนของบริษัทยอย - 500 - - 500 
กรรมการของบริษัทยอย - 1,000 - - 1,000 
บุคคลที่เก่ียวของกันกับกรรมการของบริษัทฯ - 2,000 - - 2,000 
รวม - 3,500 - - 3,500 

เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน      
ผูบริหารของบริษัทฯ - 500 - - 500 
ผูถือหุนของบริษัทยอย - 500 - - 500 
กรรมการของบริษัทยอย - 500 - - 500 
บุคคลที่เก่ียวของกันกับกรรมการของบริษัทฯ - 4,000 - - 4,000 
รวม - 5,500 - - 5,500 

  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ ในระหวางงวด ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม   31 มีนาคม 

 2551 เพิ่มข้ึน ลดลง 2551 

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน    
    บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากดั - 1,500 (1,500) - 
รวม - 1,500 (1,500) - 

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันเปนต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีไมมีหลักประกันอายุ 12 เดือน รวม
จํานวน 2 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 9.0 ตอป 

เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันเปนต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีไมมีหลักประกันอายุ 15 - 24 เดือน 
รวมจํานวน 9 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 7.5 - 9.0 ตอป 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินเดือน โบนัส คาเบ้ียประชุมและสวัสดิการอื่นใหแก
กรรมการและผูบริหารเปนจํานวนเงิน 25 ลานบาท (2550: 18 ลานบาท) 

 ภาระค้ําประกันกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 บริษัทฯมีภาระจากการคํ้าประกันใหกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบ            
งบการเงินขอ 20 

6. สินคาคงเหลือ 

 สินคาคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 ไดรวมน้ํามันสํารองตามขอบังคับของกระทรวงพาณิชย
จํานวนเงิน 1,000 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 871 ลานบาท) โดยสวนหนึ่งจํานวนเงิน 157 ลานบาท      
(31 ธันวาคม 2550: 100 ลานบาท) เปนสินคาท่ีอยูภายใตสัญญาซ้ือขายน้ํามันเพื่อใชเปนปริมาณ
สํารองตามกฎหมายท่ีบริษัทฯมีภาระผูกพันตองขายคืนใหแกผูขายเม่ือครบกําหนดตามอายุของสัญญา 

7. เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 

 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 2551 เงินใหกูยืมดังกลาวมียอดคงคางจํานวน 16.7 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 
16.6 ลานบาท) 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

8. สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 

                 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2551 2550 2551 2550 
ภาษีสรรพสามิตจายลวงหนา 88,577 74,610 88,577 74,610 
ภาษีสรรพสามิตรอเรียกคืน 31,935 - 31,935 - 
เงินชดเชยจากกองทุนนํ้ามัน     
   เช้ือเพลิงคางรับ 28,460 24,651 28,460 24,651 
ภาษีมูลคาเพ่ิมรอเรียกคืน 146,270 125,925 139,282 116,696 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลจายลวงหนา 17,796 16,700 15,910 15,910 
เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา      53,603 55,632      32,000 20,000 
อื่น ๆ 60,421 41,034 37,367 22,164 
รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น 427,062 338,552 373,531 274,031 
หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (3,206) (3,206) (3,206) (3,206) 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธ ิ 423,856 335,346 370,325 270,825 

 บริษัทฯไดขอคืนภาษีเงินไดนิติบุคคลจายลวงหนาจํานวน 15.9 ลานบาทแลว ซ่ึงมูลคาท่ีจะไดรับคืน
ของภาษีเงินไดดังกลาวข้ึนอยูกับผลการตรวจสอบภาษีโดยเจาหนาท่ีกรมสรรพากร อยางไรก็ตาม ฝาย
บริหารเช่ือวาบริษัทฯจะไดรับคืนเงินภาษีท้ังจํานวนในอนาคต 

9. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

(หนวย: พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท ทุนชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปนผลรับ 
สําหรับงวดสามเดือน

สิ้นสุดวันที่ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 

   รอยละ รอยละ     
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 เพียวไบโอดีเซล จํากัด 200 ลานบาท 124 ลานบาท 100 100 200,000 124,000 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย     372,088 296,088   
หัก: คาเผ่ือการดอยคา     (95,503) (95,503)   

เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ     276,585 200,585   
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. 

ในเดือนเมษายน 2550 VTN-P ไดทําสัญญาขายสินทรัพยกับผูซ้ือในประเทศเวียตนามซ่ึงไมเปนบุคคล
ท่ีเกี่ยวของกันโดยมีมูลคาตามสัญญา 8.35 ลานดอลลารสหรัฐฯ VTN-P ไดรับเงินมัดจํารอยละ 30 
ของมูลคาตามสัญญาเปนจํานวน 2.5 ลานดอลลารสหรัฐฯซ่ึงบันทึกอยูในบัญชีหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 15 และ VTN-P จะไดรับเงินสวนท่ีเหลือเม่ือสามารถปฏิบัติตาม
เง่ือนไขตางๆ ตามสัญญา เชน VTN-P และผูซ้ือไดรับอนุมัติท่ีจําเปนจากทางราชการเกี่ยวกับรายการ
ซ้ือขาย และโอนสินทรัพยดังกลาว ผูซ้ือไดรับอนุมัติและใบอนุญาตท่ีจําเปนในการดําเนินธุรกิจและ
ไดรับสัญญาเชาท่ีดินและสิทธิในการใชท่ีดินจากทางราชการ และการทดลองการผลิตเปนผลสําเร็จ 
เปนตน 

ในเดือนมกราคม 2551 VTN-P ไดรับเงินคาขายสินทรัพยงวดที่ 2 ในอัตรารอยละ 65 ของมูลคาตาม
สัญญาเปนจํานวน 5.43 ลานดอลลารสหรัฐฯ และบันทึกในบัญชีหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน ตอมา VTN-P 
ไดจายชําระเงินกูยืมระยะยาวท้ังจํานวนใหแกธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ซ่ึง
ธนาคารไดดําเนินการยกเลิกภาระผูกพันในการคํ้าประกันตางๆ ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอท่ี 20 แลว 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 สินทรัพยและหนี้สินหลักของ VTN-P ประกอบดวย 

(หนวย: พันบาท) 

สินทรัพย  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 48,897 
สินคาคงเหลือ 4,030 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 168,835 
คาสิทธิการใชประโยชนบนท่ีดิน 20,780 
สินทรัพยอ่ืน 1,774 

รวมสินทรัพย 244,316 

หนี้สิน  
เงินรับลวงหนาจากการขายสินทรัพย 224,600 
หนี้สินอ่ืน 56 

รวมหนี้สิน 224,656 

มูลคาสินทรัพยสุทธิ 19,660 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด 

 ในระหวางไตรมาสท่ี 1 ป 2551 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัดไดเรียกชําระคาหุนสวนท่ีเหลือรวม
จํานวน 76 ลานบาท และบริษัทฯไดจายชําระเงินคาหุนท้ังจํานวนแลว 

บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด 

เม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2551 บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด ไดเขาซ้ือหุนของบริษัท เอสซีที สหภัณฑ 
จํากัด (SAP) จากผูถือหุนเดิมจํานวน 15,300 หุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท) คิดเปนรอยละ 51 
ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวเปนจํานวนเงิน 1.53 ลานบาท ตอมา เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2551 ท่ี
ประชุมวิสามัญผูถือหุนมีมติให SAP เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 3 ลานบาท (หุนสามัญ 30,000 หุน 
มูลคาหุนละ 100 บาท) เปน 5 ลานบาท (หุนสามัญ 50,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท) โดยการ
ออกจําหนายหุนสามัญใหมจํานวน 20,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท ใหแกผูถือหุนใน
สัดสวนเดิมในราคาหุนละ 125 บาท และในเดือนกุมภาพันธ 2551 PTEC ไดจายชําระเงินคาหุน
จํานวน 1,275,000 บาทแลว ซ่ึง SAP ไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 12 
กุมภาพันธ 2551 

10. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
2551 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 956,851 479,011 
ซื้อเพ่ิมระหวางงวด - ราคาทุน 142,227 6,533 
อุปกรณไดมาจากการซื้อบริษัทยอยระหวางงวด 17,361 - 
จําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่จําหนาย (1,328) (1,328) 
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (28,817) (18,271) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (8,442) - 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 1,077,852 465,945 

 ในระหวางงวด 2551 บริษัทยอยแหงหนึ่งบันทึกดอกเบ้ียจายและคาใชจายทางการเงินจํานวนเงิน 0.58 
ลานบาท เปนตนทุนของงานระหวางกอสราง (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไมมี) 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 ยานพาหนะบางสวนซ่ึงมีมูลคาสุทธิตามบัญชีในงบการเงินรวมจํานวน 3.6   
ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 3.8 ลานบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 1.0 ลานบาท     
(31 ธันวาคม 2550: ไมมี) เปนหลักประกันภายใตสัญญาเชาการเงินซ่ึงมีระยะเวลาการผอนชําระ 36 
ถึง 48 เดือน  

บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัดไดจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางซ่ึงมีมูลคาตามบัญชีจํานวน 208         
ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 78 ลานบาท) เพื่อคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีไดรับจากธนาคารพาณิชย 

 บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด ไดจดจํานองสิทธิการเชาท่ีดินและส่ิงปลูกสรางท่ีมีมูลคา
ตามบัญชีจํานวน 74.7 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 75.5 ลานบาท) เพื่อคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือท่ี
ไดรับจากธนาคารพาณิชย นอกจากนี้ บริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาท่ีจะตองโอนส่ิงปลูก
สรางใหผูใหเชาเม่ือครบกําหนดอายุสัญญาเชา 

11. สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 

                 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2551 2550 2551 2550 

เงินใหกูยืมระยะยาว 1,247 1,247 1,247 1,247 
เงินชดเชยคาปรับคุณภาพ 26,712 26,712 26,712 26,712 
เงินจายลวงหนาคาซ้ือเคร่ืองจักร 29,696 42,913 - - 
คาสิทธิในการใชประโยชนบนท่ีดิน 20,780 21,819 - - 
สิทธิการเชาท่ีดินและสถานีบริการ     
   น้ํามัน 6,411 6,563 1,219 1,272 
อ่ืน ๆ 8,975 9,507 6,561 6,441 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 93,821 108,761 35,739 35,672 
หัก: คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (1,247) (1,247) (1,247) (1,247) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 92,574 107,514 34,492 34,425 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

12. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

(หนวย: พันบาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อัตราดอกเบ้ีย 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 (รอยละตอป) 2551 2550 2551 2550 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 3.25 - 4.25 76,908 110,234 76,908 110,234 
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3.47 - 3.50 750,000 110,000 750,000 110,000 
เงินกูยืมภายใตสัญญาทรัสตรีซีท 5.35 61,446 - - - 

รวม  888,354 220,234 826,908 220,234 

บริษัทฯ 

 บริษัทฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและสินเช่ือหมุนเวียนจากสถาบันการเงินหลายแหง ซ่ึงคํ้าประกันโดย
การจดจํานําเงินฝากประจํา 

 บริษัทยอย 

 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด มีวงเงินเบิกเกินบัญชีและสินเช่ือหมุนเวียนจากสถาบันการเงินหลาย
แหง ซ่ึงคํ้าประกันโดยบริษัทฯ 

13. เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 

 จํานวนนี้เปนต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยออกใหแกบุคคลภายนอก ซ่ึงคิดดอกเบ้ียใน
อัตรารอยละ 4.0 - 9.0 ตอป (31 ธันวาคม 2550: รอยละ 4.0 - 5.0 ตอป) และมีกําหนดชําระคืนภายใน
หนึ่งป 

14. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

                 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2551 2550 2551 2550 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 235,684 130,224 200,000 - 
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (115,684) (73,499) (80,000) - 

สวนที่ถึงกําหนดชําระเกินกวาหน่ึงป 120,000 56,725 120,000 - 
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 มี
รายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2551 130,224 - 
บวก: รับเงินกู 205,761 200,000 
หัก: ชําระคืนเงินกู (100,301) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2551 235,684 200,000 

บริษัทฯ 

 เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2550 บริษัทฯไดเขาทําสัญญากูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่ง
ในวงเงินจํานวน 200 ลานบาท โดยเงินกูยืมดังกลาวจะนําไปใชในการเพิ่มทุนของบริษัท เพียวไบโอ
ดีเซล จํากัด   เงินกูยืมคิดดอกเบ้ียในอัตราไมเกินอัตราดอกเบ้ียข้ันตํ่าสําหรับเงินใหกูยืมซ่ึงคิดกับ
ลูกหนี้ช้ันดี โดยชําระดอกเบ้ียเปนรายเดือนและมีกําหนดชําระคืนเงินตนทุกงวดหกเดือนงวดละ 40 
ลานบาท และตองจายชําระคืนเงินตนท้ังหมดภายในเดือนมิถุนายน 2553 โดยเร่ิมชําระงวดแรกใน
เดือนมิถุนายน 2551 เงินกูยืมดังกลาวไมมีหลักประกัน ในระหวางงวด บริษัทฯไดเบิกใชเงินกูยืมท้ัง
จํานวนแลว 

ภายใตสัญญาเงินกูยืมขางตนไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ เชน การกอภาระผูกพันใน
ทรัพยสินและการดํารงอัตราสวนทางการเงิน เปนตน   

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 เงินกูยืมดังกลาวมียอดคงคางจํานวน 200 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: ไมมี) 

 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาสินเช่ือกับสถาบันการเงินหลายแหง ซ่ึง ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 บริษัทฯมี
วงเงินสินเช่ือท่ียังไมไดเบิกใชเปนจํานวน 1,805 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 2,343 ลานบาท) ซ่ึง
วงเงินดังกลาวคํ้าประกันโดยการจดจํานําเงินฝากประจํา 
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VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd.   

 เม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2547 VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. (VTN-P) ไดเขาทําสัญญา
เงินกูกับธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทยในวงเงินจํานวน 3.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
โดยเงินกูยืมดังกลาวจะนําไปใชในการกอสรางโรงกล่ันของบริษัท เงินกูยืมนี้มีกําหนดเบิกใชตามท่ี
ระบุในสัญญาโดยเร่ิมงวดแรกในเดือนตุลาคม 2547 และส้ินสุดในเดือนกรกฎาคม 2548 มีระยะเวลา
ปลอดเงินตนสิบสองเดือนนับจากวันท่ีเบิกเงินกูงวดแรกหรือหกเดือนหลังจากวันท่ีเร่ิมดําเนินกิจการ
แลวแตอยางใดจะถึงกอนและมีกําหนดชําระคืนเงินตนทุกงวดหกเดือนงวดละ 0.35 ลานดอลลาร
สหรัฐฯ เร่ิมต้ังแตเดือนตุลาคม 2549 และส้ินสุดในเดือนตุลาคม 2553 โดยมีอัตราดอกเบี้ยเทากับ 
LIBOR บวกรอยละ 1.875 ตอป และมีกําหนดชําระดอกเบ้ียในวันท่ี 30 เมษายน และ 31 ตุลาคมของ
ทุกป 

 สัญญาเงินกูขางตนไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ เชน สัดสวนการถือหุนของบริษัทฯใน
บริษัทยอยดังกลาวตองไมตํ่ากวารอยละ 50 ขอจํากัดในการจายเงินปนผล และขอจํากัดในการกอหนี้ 
เปนตน 

 สัญญาเงินกูดังกลาวคํ้าประกันโดยบริษัทฯและสัญญาใหความสนับสนุนทางการเงินจากผูถือหุนของ
บริษัทยอย รวมท้ังยกผลประโยชนในกรมธรรมประกันภัยทรัพยสินใหแกผูใหกู  

ในเดือนมกราคม 2551 VTN-P ไดจายชําระเงินกูยืมระยะยาวท้ังจํานวนใหแกธนาคารเพ่ือการสงออก
และนําเขาแหงประเทศไทย ซ่ึงธนาคารไดยกเลิกภาระผูกพันในการคํ้าประกันตางๆ ท้ังหมดแลว (31 
ธันวาคม 2550: เงินกูยืมมียอดคงคางจํานวน 99.2 ลานบาท หรือ 2.9 ลานดอลลารสหรัฐฯ) 

บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

 เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2550  PSDC ไดเขาทําสัญญาสินเช่ือกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งวงเงินรวม 55 
ลานบาท ซ่ึงประกอบดวยวงเงินกูระยะยาวจํานวน 45 ลานบาทและวงเงินกูเบิกเกินบัญชีและหนังสือ
คํ้าประกันจํานวน 10 ลานบาท เงินกูยืมระยะยาวคิดดอกเบ้ียในอัตราไมเกินอัตราดอกเบ้ียข้ันตํ่า
สําหรับเงินใหกูยืมซ่ึงคิดกับลูกหนี้ช้ันดี โดยมีกําหนดชําระดอกเบ้ียทุกเดือน และชําระคืนเงินตนทุก
เดือนๆ ละ 542,000 บาทเร่ิมชําระเดือนกุมภาพันธ 2551 ภายในเวลา 8 ป (รวมระยะเวลาปลอดเงินตน 
1 ป)  

ภายใตสัญญาเงินกูยืมขางตนไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ เชน การกอภาระผูกพันใน
ทรัพยสิน และการดํารงอัตราสวนทางการเงิน เปนตน   

 วงเงินสินเช่ือขางตนคํ้าประกันโดยการใชสิทธิการเชาท่ีดินของบริษัทยอยเปนประกันและจํานอง           
ส่ิงปลูกสรางในโครงการของบริษัทยอย 
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 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 เงินกูยืมดังกลาวมียอดคงคางจํานวน 36 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 31 
ลานบาท) ซ่ึงบริษัทยอยไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขในการดํารงอัตราสวนทางการเงินบางอัตราตาม
สัญญาเงินกู (ไมเกี่ยวของกับการชําระหนี้เงินตนและดอกเบ้ีย) และอาจมีผลทําใหเจาหนี้เงินกู
ดําเนินการบางประการตามท่ีระบุในสัญญา ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทยอยอยูในระหวางการเจรจา
ขอผอนปรนการผิดเง่ือนไขนี้และเช่ือวาจะไดรับการผอนปรนจากผูใหกู ดังนั้นในการจัดทํา             
งบการเงินรวม บริษัทฯจัดประเภทของเงินกูยืมของบริษัทยอยเปนหนี้สินหมุนเวียนท้ังจํานวน 

บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด 

 เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2550 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด ไดเขาทําสัญญากูยืมเงินจากธนาคารพาณชิย
ในประเทศแหงหนึ่งในวงเงินจํานวน 200 ลานบาท โดยเงินกูยืมดังกลาวจะนําไปใชในการกอสราง
โรงงานและนําเขาเคร่ืองจักรในโครงการผลิตไบโอดีเซล เงินกูยืมคิดดอกเบ้ียในอัตราไมเกินอัตรา
ดอกเบ้ียข้ันตํ่าสําหรับเงินใหกูยืมซ่ึงคิดกับลูกหนี้ช้ันดี โดยชําระดอกเบ้ียเปนรายเดือนและมีกําหนด
ชําระคืนเงินตนทุกงวดสามเดือนงวดละ 8 ลานบาท เร่ิมต้ังแตเดือนธันวาคม 2551 ถึงเดือนธันวาคม 
2556 และงวดละ 16 ลานบาท ต้ังแตเดือนมีนาคม 2557 เปนตนไป และตองจายชําระคืนเงินตน
ท้ังหมดภายในเดือนมิถุนายน 2557  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 บริษัทยอยยังไมไดเบิกใชวงเงินดังกลาว 

ภายใตสัญญาเงินกูยืมขางตนไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ เชน สัดสวนการถือหุนของ  
บริษัทฯในบริษัทยอยดังกลาวตองไมตํ่ากวารอยละ 51 ขอจํากัดในการจายเงินปนผล การกอภาระ
ผูกพันในทรัพยสินและการดํารงอัตราสวนทางการเงิน เปนตน 

 สัญญาเงินกูยืมดังกลาวคํ้าประกันโดยการจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางรวมทั้งส่ิงปลูกสรางท่ีจะ
มีข้ึนในอนาคตของบริษัทยอย นอกจากน้ัน บริษัทยอยจะตองดําเนินการจดทะเบียนจํานําเคร่ืองจักร
ใหแลวเสร็จไมเกินเดือนธันวาคม 2551 
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15. หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 

                 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2551 2550 2551 2550 

เงินรับลวงหนาจากลูกคา 14,703 17,526 1,256 4,907 
เงินรับลวงหนาจากการขายสินทรัพย 224,600 84,504 - - 
ภาษีสรรพสามิตคางจาย 42,471 56,475 42,471 56,475 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 102,157 72,796 96,478 69,050 
คาใชจายคางจาย 20,864 58,890 14,582 53,184 
อ่ืน ๆ 22,479 15,970 7,895 4,722 

รวม 427,274 306,161 162,682 188,338 

16. สํารองหุนทุนซ้ือคืน 

ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ี กลต.ชส. (ว) 2/2548 
และหนังสือสภาวิชาชีพบัญชีท่ี ส.สวบช. 016/2548 บริษัทมหาชนจํากัดท่ีมีการซ้ือหุนคืนตองมีกําไร
สะสมไมนอยกวามูลคาหุนซ้ือคืนท่ียังคงเหลืออยูในบัญชี และในกรณีท่ีจะนํากําไรสะสมไปจายเงิน
ปนผล กําไรสะสมคงเหลือหลังจากจายเงินปนผลตองมีจํานวนไมนอยกวาหุนซ้ือคืนท่ียังคงเหลืออยู
ในบัญชีดวยเชนกัน ดังนั้น บริษัทฯไดถือปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว โดยการจัดสรรกําไรสะสมเปน
สํารองหุนทุนซ้ือคืนเทากับจํานวนเงินท่ีไดจายซ้ือหุนคืน 

17. หุนทุนซ้ือคืน  

เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2551 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหซ้ือคืนหุนสามัญของ
บริษัทฯเพ่ือการบริหารสภาพคลองสวนเกิน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ก) วงเงินสูงสุดท่ีจะใชในการซ้ือหุนคืนไมเกิน 220 ลานบาท 

 ข) จํานวนหุนท่ีจะซ้ือคืนไมเกิน 52,987,022 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท หรือคิดเปนรอยละ 
10 ของหุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด 

 ค) กําหนดระยะเวลาท่ีจะซ้ือหุนคืนต้ังแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2551 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2551 

 ง) คณะกรรมการบริษัทฯจะพิจารณาวิธีการและระยะเวลาในการจําหนายหุนทุนซ้ือคืนภาย
หลังจาก 6 เดือนนับแตการซ้ือหุนคืนเสร็จส้ินแตไมเกิน 3 ป 
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หุนทุนซ้ือคืนประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 

มูลคาหุนทุนซื้อคืน (บาท) 77,962,623 - 
จํานวนหุนทุนซื้อคืน (หุน) 15,954,100 - 
ราคาทุนเฉลี่ยหุนละ (บาท) 4.89 - 
อัตรารอยละของจํานวนหุนทุนซื้อคืนตอจํานวนหุนท่ีบริษัทฯออก 3.01 - 

18. กําไรตอหุน 

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับงวดดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุน
สามัญท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีออกจําหนายอยูในระหวางงวด โดยสุทธิจากหุนสามัญซ้ือคืนท่ีถือ
โดยบริษัทฯ 

กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับงวด 2550 ดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัว
เฉล่ียถวงน้ําหนักท่ีออกอยูในระหวางงวดกับจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีบริษัทฯอาจ
ตองออกเพ่ือแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดท้ังส้ินใหเปนหุนสามัญ  โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปน
หุนสามัญ ณ วันตนงวดหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา 

การกระทบยอดระหวางกําไรตอหุนข้ันพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วันท่ี 31 มีนาคม 2550 แสดงไดดังนี้ 

 งบการเงินรวม 

  จํานวนหุนสามญั  
 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน 

 พันบาท พันหุน บาท 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน    
 กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 43,033 526,260 0.08 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด    
 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ (RPC-W1) - 2,767  

กําไรตอหุนปรับลด    
 กําไรท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ    
  สมมติวามีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 43,033 529,027 0.08 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จํานวนหุนสามญั  
 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน 

 พันบาท พันหุน บาท 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน    
 กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 47,883 526,260 0.09 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด    
 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ (RPC-W1) - 2,767  

กําไรตอหุนปรับลด    
 กําไรท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ    
  สมมติวามีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 47,883 529,027 0.09 

19. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการใน 2 สวนงานหลัก ไดแก ธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมและปโตรเคมี และธุรกิจขนสงน้ํามัน โดยมีสวนงานทางภูมิศาสตร 2 แหง คือ ประเทศไทย
และประเทศเวียตนาม ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจและสวนงานภูมิศาสตรของ   
บริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 2550 มีดังตอไปนี้  
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 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
 เวียตนาม ไทย    
 ผลิตและจําหนาย

ผลิตภัณฑ 
ผลิตและจําหนาย

ผลิตภัณฑ 
   

การตัดรายการ 
 

 ปโตรเลียมและปโตรเคมี ปโตรเลียมและปโตรเคมี ขนสงน้ํามัน รวม บัญชีระหวางกัน งบการเงินรวม 
 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 
รายไดจากการขายและบริการจากภายนอก             
 ในประเทศ - - 4,250 4,116 10 6 4,260 4,122 - - 4,260 4,122 
 ตางประเทศ - - 1,303 741 - - 1,303 741 - - 1,303 741 
รวมรายไดจากการขายและบริการจากภายนอก - - 5,553 4,857 10 6 5,563 4,863 - - 5,563 4,863 
รายไดจากการขายและบริการระหวางสวนงาน             
 ในประเทศ - - 2,552 2,592 55 47 2,607 2,639 (2,607) (2,639) - - 
รวมรายไดจากการขายและบริการระหวาง             
   สวนงาน - - 2,552 2,592 55 47 2,607 2,639 (2,607) (2,639) - - 
รวมรายไดทั้งสิ้น - - 8,105 7,449 65 53 8,170 7,502 (2,607) (2,639) 5,563 4,863 
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตามสวนงาน (1) (5) 113 65 7 4 119 64 1 2 120 66 
รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:             
     รายไดอื่น           3 2 
     ดอกเบี้ยจาย           (9) (12) 
     ภาษีเงินไดนิติบุคคล           (30) (17) 
กําไรสุทธิสําหรับงวด           84 39 

  บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5 



 

 24 

 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

20. หนังสือค้ําประกัน 

 ก) ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนังสือคํ้าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนาม
บริษัทฯและบริษัทยอยเหลืออยูเปนจํานวนเงิน  107.4 ลานบาทและ 13.1 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
(31 ธันวาคม 2550: 125.0 ลานบาทและ 13.1 ลานดอลลารสหรัฐฯ) ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับภาระผกูพนั
ทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย ซ่ึงประกอบดวย หนังสือคํ้า
ประกันเพื่อคํ้าประกันการจายชําระเงินใหกับเจาหนี้จํานวน 103.0 ลานบาท และ 13.1 ลาน
ดอลลารสหรัฐฯ เพื่อคํ้าประกันการใชไฟฟาและอ่ืนๆ จํานวน 4.4 ลานบาท 

 ข)  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 บริษัทฯไดออกหนังสือคํ้าประกันเปนจํานวนเงิน 10.0 ลานบาท       
(31 ธันวาคม 2550: 120 ลานบาท) ใหแกธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) เพื่อคํ้าประกัน
วงเงินกูและวงเงินสินเช่ือของบริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด (บริษัทยอย) การคํ้าประกันนี้มีผล
ผูกพันตอบริษัทฯนานเทาท่ีภาระหนี้สินท่ียังไมไดชําระโดยบริษัทยอยดังกลาว บริษัทฯไมมีการ
คิดคาธรรมเนียมในการคํ้าประกัน  

 ค) บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด (SCT) ไดออกหนังสือคํ้าประกันใหแกบริษัทลีสซ่ิงแหงหนึ่ง
เพื่อคํ้าประกันหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินของบริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด (บริษัทยอย) การคํ้า
ประกันนี้มีผลผูกพันตอ SCT นานเทาท่ีภาระหนี้สินท่ียังไมไดชําระโดยบริษัทยอยดังกลาว ยอด
คงคางของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินของบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 มีจํานวน 0.2 
ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 0.8 ลานบาท) 

21. ภาระผูกพัน 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันดังนี้ 

 ก) บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันรายจายฝายทุนเกี่ยวกับการกอสรางโรงงาน คลังน้ํามัน 
สถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิงและรานคาภายในสถานี และซ้ือเคร่ืองจักรจํานวนเงิน 46 ลานบาท 
3 ลานดอลลารสหรัฐฯ และ 0.38 ลานยูโร 

 ข) บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาและบริการระยะยาวเกี่ยวกับการเชาท่ีดิน 
อาคารสํานักงาน คลังน้ํามัน สถานีบริการน้ํามัน และอุปกรณดังนี้ 

จายชําระภายใน ลานบาท 
   1 ป 71.8 
   2 ถึง 5 ป 100.1 
   หลังจาก 5 ป 19.1 

 191.0 



 

 25 

 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ค) บริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาท่ีดินซ่ึงมีระยะเวลา 25 ป ส้ินสุดป 2575 โดยมีการปรับ
อัตราคาเชาทุกๆ 5 ป คิดเปนจํานวนเงิน 56 ลานบาท 

 ง) ในป 2538 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาซ้ือขายวัตถุดิบกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยปริมาณ
การซ้ือขายและราคาเปนไปตามท่ีระบุไวในสัญญา สัญญาดังกลาวมีระยะเวลา 15 ปส้ินสุดป 
2555 โดยสามารถตออายุได และกําหนดใหบริษัทฯตองวางหนังสือคํ้าประกันธนาคารจํานวน
หนึ่งเพื่อเปนหลักประกันการจายชําระคาซ้ือสินคา บริษัทฯจะไดรับคืนหลักประกันดังกลาว
เม่ือครบกําหนดอายุสัญญา 

 จ)      ในเดือนพฤศจิกายน 2550 บริษัทยอยไดเขาทําสัญญาซ้ือขายไอน้ํากับบริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด 
(PTTUT) โดยปริมาณการซ้ือขายและราคาเปนไปตามท่ีระบุไวในสัญญา สัญญาดังกลาวมี
ระยะเวลา 15 ปนับจากวันท่ีอุปกรณพรอมใชงานซ่ึงจะถูกกําหนดโดย PTTUT แตภายในวันท่ี         
1 ตุลาคม 2551 โดยสามารถตออายุไดอีก 5 ป 

22. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 ก) ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 บริษัทฯมีสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือเปนจํานวน
เงิน 20.3 ลานดอลลารสหรัฐฯ อัตราแลกเปล่ียนตามสัญญาของจํานวนเงินท่ีขายเทากับ 31.17 - 
32.44 บาท ตอ 1 ดอลลารสหรัฐฯ 

 ข) ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 บริษัทฯไมมีสัญญาซ้ือขายน้ํามันดิบและผลิตภัณฑน้ํามันลวงหนา
คงเหลือ 

23. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2551 ไดมีมติอนุมัติดังนี้ 

 1)  อนุมัติใหบริษัทฯจายเงินปนผลจากกําไรของป 2550 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.42 บาท 
ซ่ึงไดจายเปนเงินปนผลระหวางกาลไปแลวในระหวางป 2550 ในอัตราหุนละ 0.12 บาท คิด
เปนจํานวนเงิน 63.2 ลานบาท คงเหลือเงินปนผลจายงวดสุดทายในอัตราหุนละ 0.30 บาท คิด
เปนจํานวนเงิน 154.6 ลานบาท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 30 เมษายน 2551 

 2) อนุมัติใหดําเนินการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 530,048,171 บาทเปน 529,870,229 บาท โดย
การตัดหุนสามัญท่ียังไมไดออกจําหนายคงเหลือจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุน
สามัญจํานวน 177,942 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ท้ังนี้บริษัทฯไดจดทะเบียนลดทุนกับ
กระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2551 



 

 26 

 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

24. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษัทฯไดจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับงวดกอนใหมเพื่อใหสอดคลอง
กับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปจจุบัน ซ่ึงไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวนของผูถือหุน
ตามท่ีไดรายงานไปแลว 

25.  การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 
2551 

 


