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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 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 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 คือ บริษัท เพทโทร-
อินสตรูเมนท จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย โดยถือหุนในอัตรารอยละ 29.87 (กอนหัก
หุนทุนซ้ือคืน) 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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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 2.81 ลานบาท คิดเปนรอยละ 51 ของ            
ทุนจดทะเบียนและชําระแลว และในเดือนเมษายน 2553 บริษัทฯไดซ้ือหุนเพิ่มทุนในบริษัทยอยอีก
จํานวน 130,500 หุนในราคาตามมูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 13.05 ลานบาท 
ทําใหสัดสวนการลงทุนของบริษัทฯในบริษัทยอยเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 78 

1.4 การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 

 ในระหวางงวดปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการ
บัญชีใหมตามท่ีระบุขางลางนี้ มาตรฐานการบัญชีดังกลาวยังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน เวนแตแมบท
การบัญชีซ่ึงมีผลบังคับใชทันที 

   วันท่ีมีผลบังคับใช 
แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)  มีผลบังคับใชทันที 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การ

เปล่ียนแปลงประมาณการ
ทางบัญชี และขอผิดพลาด 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบ
ระยะเวลารายงาน 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญากอสราง 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12  ภาษีเงินได 1 มกราคม 2556 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา 1 มกราคม 2554 
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   วันท่ีมีผลบังคับใช 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนนุ

จากรัฐบาล และการเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับความ
ชวยเหลือจากรัฐบาล 

1 มกราคม 2556 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ตนทุนการกูยมื 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

บุคคลหรือกิจการท่ี
เกี่ยวของกัน 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทรวม 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29  การรายงานทางการเงินใน

สภาพเศรษฐกจิท่ีเงินเฟอ
รุนแรง 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสียในการรวมคา 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรตอหุน 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ี

อาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี
อาจเกิดข้ึน 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 
(ปรับปรุง 2552) 

สินทรัพยไมหมุนเวยีนท่ีถือไว
เพื่อขายและการดําเนินงานท่ี
ยกเลิก 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 6 การสํารวจและประเมินคา
แหลงทรัพยากรแร 

1 มกราคม 2554 
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ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ีเร่ิมใชมาตรฐานการ
บัญชีดังกลาว ยกเวนมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) และ
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) ซ่ึงฝายบริหารของบริษัทฯอยูระหวางการประเมินผล
กระทบตองบการเงินในปท่ีเร่ิมใชมาตรฐานการบัญชีดังกลาวและยังไมสามารถสรุปผลไดในขณะน้ี  

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใชใน
งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 

2. ลูกหนี้การคา 

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ท่ีคงคางนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 2553 2552 2553 2552 

ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีไมเกีย่วของกนั     
ไมเกิน 3 เดือน 171,233 135,533 68,772 15,885 
3 - 6 เดือน 1,056 375 - - 
6 - 12 เดือน 59 201 - - 
มากกวา 12 เดอืน 15,094 15,562 617 1,349 

รวม 187,442 151,671 69,389 17,234 
หัก: คาเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (10,929) (11,333) (617) (617) 

ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีไมเกีย่วของกนั, สุทธิ 176,513 140,338 68,772 16,617 

ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน    
ไมเกิน 3 เดือน 181 510 266,218 440,154 
3 - 6 เดือน 58 331 - - 

รวมลูกหนีก้ารคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 239 841 266,218 440,154 

3. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกัน 

 ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจําซ่ึงบริษัทฯไดนําไปคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือจากธนาคาร 
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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 เพียวอินเตอรเทรด จาํกัด (เดิมช่ือ "บริษัท อิสาน
รุงเรือง ปโตรเลียม จํากัด") 

 
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 30 มิถุนายน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน นโยบายการกําหนดราคา 

 2553 2552 2553 2552  

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     
 ขายสินคา - - 2,132,210 1,791,627 หมายเหตุ 1 
 รายไดคาบริหารจัดการ - - 2,861 19,056 หมายเหตุ 2 
 ดอกเบี้ยรับ - - 994 1,735 อัตรารอยละ 3.34 - 3.64 

ตอป (2552: รอยละ 
3.50 - 5.75 ตอป) 

 รายไดอื่น - การใหบริการอ่ืน - - 9,155 5,920 ราคาตามสัญญา 
 ซื้อสินคา - - 178,973 234,621 หมายเหตุ 3 
 คาบริการจาย - - 2,298 - ราคาตามสัญญา 
 คาขนสงจาย - - 26,888 45,771 ราคาตามสัญญา 
 คาใชจายอื่น - - 21 995 หมายเหตุ 3 
 ขายอุปกรณ - - 182 - ใกลเคียงราคาทุน 
  ซื้ออุปกรณ - - - 456 ใกลเคียงราคาทุน 
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
 รายไดคาเชาและบริการ - 243 - - ราคาตามสัญญา 
    รายไดจากการใหบริการ 15,042 - - - ราคาตามสัญญา 
 ซื้ออุปกรณ - 1,000 - - ราคาตามสัญญา 
 คาใชจายอื่น 295 346 131 188 ราคาตามสัญญา 
 คาเชาที่ดิน 536 536 - - ราคาตามสัญญา 
  ดอกเบี้ยจาย 1,378 77 1,047 - อัตรารอยละ 4.50 - 5.25 

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

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สําหรับงวดหกเดือน สําหรับงวดหกเดือน  
 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน นโยบายการกําหนดราคา 

 2553 2552 2553 2552  

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     
 ขายสินคา - - 4,563,853 3,357,518 หมายเหตุ 1 
 รายไดคาบริหารจัดการ - - 9,111 34,620 หมายเหตุ 2 
 ดอกเบี้ยรับ - - 1,317 3,061 อัตรารอยละ 3.34 - 3.64 

ตอป (2552: รอยละ 
3.50 - 5.75 ตอป) 

 รายไดอื่น - การใหบริการอ่ืน - - 18,258 10,552 ราคาตามสัญญา 
 ซื้อสินคา - - 340,796 343,057 หมายเหตุ 3 
 คาบริการจาย - - 2,298 - ราคาตามสัญญา 
 คาขนสงจาย - - 70,582 87,198 ราคาตามสัญญา 
 คาใชจายอื่น - - 1,402 2,086 หมายเหตุ 3 
 ขายอุปกรณ - - 182 795 ใกลเคียงราคาทุน 
  ซื้ออุปกรณ - - - 1,591 ใกลเคียงราคาทุน 
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
 รายไดคาเชาและบริการ 166 443 - - ราคาตามสัญญา 
    รายไดจากการใหบริการ 15,042 - - - ราคาตามสัญญา 
 ซื้ออุปกรณ - 1,000 - - ราคาตามสัญญา 
 คาใชจายอื่น 614 687 278 400 ราคาตามสัญญา 
 คาเชาที่ดิน 1,073 1,073 - - ราคาตามสัญญา 
 รายจายคาโฆษณาและ      
    สงเสริมการขาย 25 229 25 229 ราคาตามสัญญา 
  ดอกเบี้ยจาย 2,672 212 1,956 - อัตรารอยละ 4.50 - 5.25 

ตอป (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 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม 
2552 มีรายละเอียดดังนี้  

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 2553 2552 2553 2552 

ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     

บริษัทยอย     
 บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด - - 156,139 336,641 
  บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด - - 943 3,708 
 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด - - 16,702 5,158 
 บริษัท เพียวอินเตอรเทรด จํากัด  - - 26,781 23,688 
 บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด - - 18,759 11,896 
 บริษัท เมโทร ปโตรเลียม จํากัด - - 6,141 1,726 
 บริษัท จตุจักร ออยล จํากัด - - 15,423 40,375 
 บริษัท เบญจปโตรเลียม จํากัด - - 15,401 12,900 
  บริษัท บูรพารุงโรจน ปโตรเลียม จํากัด - - 9,929 1,757 
 บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด - - - 2,305 

รวมลูกหน้ีการคาบริษัทยอย - - 266,218 440,154 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 2553 2552 2553 2552 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
 บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 65 62 - - 
 บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท จํากัด - 232 - - 
 บริษัท วิลเลจฟารม แอนด เฟรนด จํากัด  174 498 - - 
 กรรมการบริษัทฯ  - 49 - - 

รวมลูกหน้ีการคาบริษัทที่เก่ียวของกัน 239 841 - - 

รวมลูกหน้ีการคากิจการที่เก่ียวของกัน 239 841 266,218 440,154 

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวของกัน     

บริษัทยอย     
 บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด - - 3,321 4,161 
 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด - - 4,925 4,288 
 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด - - 335 6,366 
 บริษัท เพียวอินเตอรเทรด จํากัด - - - 1,883 
 บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด - - 17 2,137 
 บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด - - 72 1,851 
 บริษัท เมโทร ปโตรเลียม จํากัด - - - 624 
 บริษัท บูรพารุงโรจน ปโตรเลียม จํากัด - - - 536 
 บริษัท เบญจปโตรเลียม จํากัด - - - 238 
 บริษัท จตุจักร ออยล จํากัด - - - 817 
   บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด - - 88 442 
 บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด - - 752 1,065 

รวมลูกหน้ีบริษัทยอย - - 9,510 24,408 

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

รวมลูกหน้ีบริษัทรวม - 394 - 394 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
 บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท จํากัด 1,442 643 - - 

รวมลูกหน้ีบริษัทที่เก่ียวของกัน 1,442 643 - - 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 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 2,442 2,037 10,510 25,802 

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน     

บริษัทยอย     
 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด - - 110,000 - 

รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน - - 110,000 - 

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 - - 18,824 44,573 
 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด - - 1,235 8,012 
 บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด - - - 812 

รวมเจาหน้ีการคาบริษัทยอย - - 20,059 53,397 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
 บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 14 10 - - 

รวมเจาหน้ีการคาบริษัทที่เก่ียวของกัน 14 10 - - 

รวมเจาหน้ีการคากิจการที่เก่ียวของกัน 14 10 20,059 53,397 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 2553 2552 2553 2552 

เจาหน้ีกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     
 บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด - - 43 945 
   บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด - - 1,543 - 
 บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด - - 4,602 12,691 
 บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด - - 30 76 

รวมเจาหน้ีบริษัทยอย - - 6,218 13,712 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
 บริษัท บลูแพลนเน็ท ทราเวล จํากัด 6 - 6 - 
 บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 47 45 - - 
  บริษัท วิลเลจฟารม แอนด เฟรนด จํากัด - 5 - - 
 บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท จํากัด 489 - 489 - 
  บริษัท มงคลชัยพัฒนา จํากัด 245 - 245 - 

รวมเจาหน้ีบริษัทที่เก่ียวของกัน 787 50 740 - 

บุคคลท่ีเก่ียวของกัน     
 กรรมการบริษัทฯ 507 - 489 - 
 บุคคลที่เก่ียวของกันกับกรรมการบริษัทฯ 734 - 733 - 

รวมเจาหน้ีบุคคลที่เก่ียวของกัน 1,241 - 1,222 - 

รวมเจาหน้ีกิจการที่เก่ียวของกัน 2,028 50 8,180 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 30,000 31,000 30,000 - 

รวมเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เก่ียวของกัน 50,300 31,300 50,000 - 

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

 ในระหวางงวด เงินใหกูยืมแก/เงินกูยืมจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันมีการเคล่ือนไหวดังนี้  

   (หนวย: พันบาท)  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ ในระหวางงวด ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม   30 มิถุนายน 

 2553 เพ่ิมขึ้น ลดลง 2553 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน    
 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด - 338,000 (228,000) 110,000 
 บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด - 65,000 (65,000) - 
รวม - 403,000 (293,000) 110,000 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ ในระหวางงวด ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม   30 มิถุนายน 

 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 (31,000) 30,000 
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เก่ียวของกัน 31,300 50,000 (31,000) 50,300 
รวม 31,300 80,000 (31,000) 80,300 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ ในระหวางงวด ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม   30 มิถุนายน 

 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 30 มิถุนายน 2553 เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันเปนต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีไมมี
หลักประกันอายุไมเกิน 3 เดือน รวมจํานวนเงิน 110 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.34 ตอป          
(31 ธันวาคม 2552: ไมมี) 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันเปนต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีไมมี
หลักประกันอายุ  12 เดือน รวมจํานวนเงิน 80.3 ลานบาทในงบการเงินรวม (31 ธันวาคม 2552: 31.3 
ลานบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวนเงิน 80 ลานบาท (31 ธันวาคม 2552: ไมมี) โดยมี
อัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.50 - 5.25 ตอป (31 ธันวาคม 2552: รอยละ 4.50 - 5.00 ตอป) 

 ภาระค้ําประกันกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 บริษัทฯมีภาระจากการคํ้าประกันใหกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบ            
งบการเงินขอ 20.5 ข) 
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5. สินคาคงเหลือ 

 สินคาคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 ไดรวมน้ํามันสํารองตามขอบังคับของกระทรวงพาณิชย
จํานวนเงิน 708 ลานบาท (31 ธันวาคม 2552: 662 ลานบาท) โดยสวนหนึ่งจํานวนเงิน 120 ลานบาท      
(31 ธันวาคม 2552: 103 ลานบาท) เปนสินคาท่ีอยูภายใตสัญญาซ้ือขายน้ํามันเพื่อใชเปนปริมาณ
สํารองตามกฎหมายท่ีบริษัทฯมีภาระผูกพันตองขายคืนใหแกผูขายเม่ือครบกําหนดตามอายุของสัญญา 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีคาเผ่ือการลดราคาทุนของสินคาคงเหลือลงใหเทากับมูลคาสุทธิท่ีจะ
ไดรับสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 สรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2553 508 - 
บวก: ต้ังคาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาระหวางงวด 1,212 1,212 
หัก: โอนกลับคาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาระหวางงวด (81) - 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 1,639 1,212 

6. เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคางรับจากกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 
                  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

30 มิถุนายน 
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  
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ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 TCS เปนหนี้เงินใหกูยืมเกินกวาหนึ่งป บริษัทฯจึง
หยุดรับรูรายไดดอกเบ้ียและต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับเงินใหกูยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียคางรับ
ดังกลาวท้ังจํานวน 

7. เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 

 จํานวนนี้เปนเงินใหกูยืมเพื่อชําระหนี้แทนลูกคา โดยลูกคาโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใหบริษัทยอยเปน
หลักประกัน ท้ังนี้ บริษัทยอยไดเขาทําสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินคืนใหแกลูกคาเม่ือลูกคาชําระเงินแก
บริษัทยอยครบถวน โดยมีกําหนดชําระเปนรายเดือนจํานวน 86 เดือน เดือนละ 50,000 บาท ส้ินสุด
เดือนธันวาคม 2559 

8. สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 

                 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 2553 2552 2553 2552 

ภาษีสรรพสามิตจายลวงหนา 52,359 46,234 52,359 46,234 
ภาษีสรรพสามิตรอเรียกคืน - 2,973 - 2,973 
เงินชดเชยจากกองทุนนํ้ามัน     
   เช้ือเพลิงคางรับ 23,414 85,240 23,414 85,240 
ภาษีมูลคาเพ่ิมรอเรียกคืน 1,638 3,153 - - 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลจายลวงหนา 12,104 9,623 7,290 5,026 
เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา 44,032 52,011 - 10,000 
คาใชจายจายลวงหนา 21,889 14,961 8,931 8,435 
อื่น ๆ 24,971 20,956 6,277 6,245 

รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น 180,407 235,151 98,271 164,153 
หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (3,206) (3,206) (3,206) (3,206) 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธ ิ 177,201 231,945 95,065 160,947 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 เงินชดเชยจากกองทุนน้ํามันเช้ือเพลิงคางรับจํานวนเงิน 23.4 ลานบาท          
(31 ธันวาคม 2552: 85.2 ลานบาท) คือ เงินชดเชยคางรับจากกรมสรรพสามิตสําหรับน้ํามันดีเซล    
หมุนเร็ว B5         
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9. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
(หนวย: พันบาท) 

บริษัท ทุนชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปนผลที่บริษัทฯ
รับระหวางงวดหก
เดือนสิ้นสุดวันที่ 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  30 มิถุนายน 

 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 183 ลานบาท 101 ลานบาท 51 51 93,329 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 20 ลานบาท - 78 - 15,855 - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย     499,178 391,381 - - 

 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 30 มิถุนายน 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 
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 ในระหวางป 2552  PSDC.ไดเรียกชําระคาหุนรวมจํานวนเงิน 25.88 ลานบาท และบริษัทฯไดจาย
ชําระเงินคาหุนแลว ตอมาในระหวางงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 PSDC ไดเรียกชําระ
คาหุนเพิ่มเติมรวมจํานวนเงิน 41.95 ลานบาท และบริษัทฯไดจายชําระคาหุนดังกลาวแลว ณ วันท่ี           
30 มิถุนายน 2553 บริษัทฯมีภาระผูกพันจากสวนของเงินลงทุนท่ียังไมเรียกชําระจาก PSDC จํานวน
เงิน 21.42 ลานบาท 

บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด 

 เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2553 บริษัทฯไดเขาซ้ือหุนของบริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด (SAP) จากบริษัท 
เพียวพลังงานไทย จํากัด (บริษัทยอยท่ีบริษัทฯถือหุนอยูในอัตรารอยละ 100) ตามท่ีอนุมัติโดยท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2553 จํานวน 25,500 หุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 
100 บาท) ในราคาหุนละ 110 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 2.81 ลานบาท คิดเปนรอยละ 51 ของทุน       
จดทะเบียนและชําระแลว 

 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) โดยการออกหุนสามัญ
เพิ่มทุนจํานวน 150,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท ใหแกผูถือหุนในสัดสวนเดิมในราคาหุน
ละ 100 บาท SAP ไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 12 เมษายน 2553  

 ในเดือนเมษายน 2553 SAP ไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มทุน บริษัทฯไดจายชําระเงินคาหุนเปนจํานวนเงิน 
7.65 ลานบาท และซ้ือหุนเพิ่มทุนท่ีผูถือหุนรายยอยสละสิทธิเปนจํานวนเงิน 5.40 ลานบาท ทําให
บริษัทฯมีสัดสวนเงินลงทุนคิดเปนรอยละ 78 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว  

10. เงินลงทุนในบริษัทรวม  

10.1 รายละเอียดของบริษัทรวม 

(หนวย: พันบาท) 

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดต้ังขึ้น 
ในประเทศ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลคาตามบัญชี 
ตามวิธีสวนไดเสีย 

มูลคาตามบัญชี 
ตามวิธีราคาทุน 

   30 
มิถุนายน 

2553 

31 
ธันวาคม 

2552 

30 
มิถุนายน 

2553 

31 
ธันวาคม 

2552 

30 
มิถุนายน 

2553 

31 
ธันวาคม 

2552 

30 
มิถุนายน 

2553 

31 
ธันวาคม 

2552 
   รอยละ รอยละ       

Thai Good 
Petroleum 
Co., Ltd. 

จําหนาย
น้ํามันหลอล่ืน 

ฮองกง 31.67 31.67 3,175 3,175 1,696 2,488 3,175 3,175 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

10.2 สวนแบงขาดทุนและเงินปนผลรับ 

 ในระหวางงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 บริษัทฯรับรูสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริษัทรวมในงบการเงินรวมและรับรูเงินปนผลรับจากบริษัทรวมดังกลาวในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สวนแบงขาดทุนจาก  
 เงินลงทุนในบริษัทรวม เงินปนผลที่บริษัทฯ 

บริษัท ในระหวางงวด รับระหวางงวด 

Thai Good Petroleum Co., Ltd. (724) - 

10.3 ขอมูลทางการเงินของบริษัทรวม 

 ขอมูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูในงบการเงินของบริษัทรวมท่ีจัดทําโดยฝายบริหารโดยสรุปมีดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

บริษัท 
ทุนเรียกชําระ 

ณ วันที่ 
สินทรัพยรวม 

ณ วันที ่
หนี้สินรวม 
ณ วันที ่

 
รายไดรวม 

 
ขาดทุนสุทธ ิ

 30 
มิถุนายน 

2553 

31 
ธันวาคม 

2552 

30 
มิถุนายน 

2553 

31 
ธันวาคม 

2552 

30 
มิถุนายน 

2553 

31 
ธันวาคม 

2552 

 
สําหรับงวดหกเดือน            

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 
Thai Good Petroleum 

Co., Ltd. 10,026 10,026 5,428 8,103 58 260 1,822 (2,287) 

11. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
2553 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที ่1 มกราคม 2553 1,553,489 710,756 
ซ้ือเพ่ิมระหวางงวด - ราคาทุน 152,068 5,502 
จําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่จําหนาย (457) (306) 
คาเส่ือมราคาสําหรับงวด (77,041) (30,783) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 1,628,059 685,169 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดมาภายใต
สัญญาเชาการเงินโดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 51 ลานบาท (31 ธันวาคม 2552: 53 ลาน
บาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวนเงิน 7 ลานบาท (31 ธันวาคม 2552: 6 ลานบาท)  

บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัดไดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางและจํานําเคร่ืองจักรซ่ึงมีมูลคาสุทธิ
ตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 เปนจํานวนเงิน 435 ลานบาท (31 ธันวาคม 2552: 450 ลานบาท) 
เพื่อคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีไดรับจากธนาคารพาณิชย 

 บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด ไดจดจํานองสิทธิการเชาท่ีดินและส่ิงปลูกสรางท่ีมีมูลคา
สุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 เปนจํานวนเงิน 70.1 ลานบาท (31 ธันวาคม 2552: 71.4 ลาน
บาท) เพื่อคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีไดรับจากธนาคารพาณิชย นอกจากนี้ บริษัทยอยมีภาระผูกพันตาม
สัญญาเชาท่ีจะตองโอนส่ิงปลูกสรางใหผูใหเชาเม่ือครบกําหนดอายุสัญญาเชา 

12. สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 

                 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 2553 2552 2553 2552 

เงินชดเชยคาปรับคุณภาพ 26,712 26,712 26,712 26,712 
สิทธิการเชาท่ีดินและสถานีบริการ     
 น้ํามัน 6,341 5,698 1,225 1,339 
เงินใหกูยืมระยะยาวและ     
 ดอกเบ้ียคางรับ 1,353 1,353 1,353 1,353 
อ่ืน ๆ 12,553 12,852 5,212 4,479 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 46,959 46,615 34,502 33,883 
หัก: คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (1,353) (1,353) (1,353) (1,353) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 45,606 45,262 33,149 32,530 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 

(หนวย: พันบาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อัตราดอกเบ้ีย 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 (รอยละตอป) 2553 2552 2553 2552 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 1.75 - 6.87 77,512 104 77,512 104 
เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 1.72 - 4.60 1,253,733 911,890 1,162,521 850,000 

รวม  1,331,245 911,994 1,240,033 850,104 

บริษัทฯ 

 บริษัทฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคารหลายแหงซ่ึงคํ้าประกันโดยการ     
จดจํานําเงินฝากประจํา ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 บริษัทฯมีวงเงินสินเช่ือท่ียังไมไดเบิกใชเปนจํานวน 
1,338 ลานบาท (31 ธันวาคม 2552: 1,568 ลานบาท) 

 บริษัทยอย 

 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด (PBC) มีวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคาร    
หลายแหงซ่ึงคํ้าประกันโดยบริษัทฯ การจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางรวมท้ังส่ิงปลูกสรางท่ีจะมีข้ึน
ในอนาคต และการจํานําเคร่ืองจักรของบริษัทยอย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 PBC มีวงเงินสินเช่ือท่ี
ยังไมไดเบิกใชเปนจํานวนเงิน 358 ลานบาท (31 ธันวาคม 2552: 348 ลานบาท) 

 บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (PSDC) มีวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินกูยืมระยะส้ันจาก
ธนาคารหลายแหงซ่ึงคํ้าประกันโดยการใชสิทธิการเชาท่ีดินของบริษัทยอยเปนประกัน และจํานอง   
ส่ิงปลูกสรางในโครงการของบริษัทยอย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 PSDC มีวงเงินสินเช่ือท่ียังไมได
เบิกใชเปนจํานวนเงิน 31 ลานบาท (31 ธันวาคม 2552: 31 ลานบาท) 

14. เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 

 จํานวนนี้เปนต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยออกใหแกบุคคลภายนอก ซ่ึงคิดดอกเบ้ียใน
อัตรารอยละ 2.75 - 4.50 ตอป (31 ธันวาคม 2552: รอยละ 3.00 - 5.00 ตอป) และมีกําหนดชําระคืน
ภายในหนึ่งป 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

15. เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร 
                 (หนวย: พันบาท) 

  งบการเงินรวม 

   30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
   2553 2552 

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร  288,051 283,308 
หัก: สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  (54,504) (54,504) 

สวนท่ีถึงกําหนดชําระเกินกวาหนึ่งป  233,547 228,804 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 มี
รายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

  งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553  283,308 
บวก: กูเพิ่ม  31,995 
หัก: ชําระคืนเงินกู  (27,252) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553  288,051 

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)  
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

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 ลานบาทในระหวางปท่ีส่ีถึงปท่ีสิบนับจากระยะเวลาปลอด      
เงินตน โดยมีกําหนดชําระคืนเงินกูพรอมดอกเบ้ียท้ังหมดภายใน 11 ป 6 เดือนนับต้ังแตวันเบิก     
รับเงินกู PSDC เร่ิมเบิกเงินกูงวดแรกในเดือนธันวาคม 2552 

 ภายใตสัญญาเงินกูยืมขางตนไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เชน      
การกอภาระผูกพันในทรัพยสิน และการดํารงอัตราสวนทางการเงินใหเปนไปตามสัญญา เปนตน   

 วงเงินสินเช่ือขางตนคํ้าประกันโดยการใชสิทธิการเชาท่ีดินของบริษัทยอยเปนประกันและจํานอง     
ส่ิงปลูกสรางในโครงการของบริษัทยอย 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 เงินกูยืมดังกลาวมียอดคงคางจํานวนเงิน 76 ลานบาท (31 ธันวาคม 2552: 
47 ลานบาท)  

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 PSDC มีวงเงินกูยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู ท่ียังไมไดเบิกใชเปน     
จํานวนเงิน 202 ลานบาท (31 ธันวาคม 2552: 234 ลานบาท) 

 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  
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ภายใตสัญญาเงินกูยืมขางตนไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เชน 
สัดสวนการถือหุนของบริษัทฯในบริษัทยอยดังกลาวตองไมตํ่ากวารอยละ 51 ขอจํากัดในการจาย    
เงินปนผล การกอภาระผูกพันในทรัพยสินและการดํารงอัตราสวนทางการเงินใหเปนไปตามสัญญา      
เปนตน 

 สัญญาเงินกูยืมดังกลาวคํ้าประกันโดยการจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางรวมท้ังส่ิงปลูกสรางท่ีจะมี
ข้ึนในอนาคตของบริษัทยอยและการจํานําเคร่ืองจักรของบริษัทยอย 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 เงินกูยืมดังกลาวมียอดคงคางจํานวนเงิน 212 ลานบาท (31 ธันวาคม 2552:    
236 ลานบาท)  

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 PBC ไมมีวงเงินกูยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ียัง
ไมไดเบิกใชคงเหลือ 

16. หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 
                 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 2553 2552 2553 2552 

เงินรับลวงหนาจากลูกคา 10,859 7,121 865 1,019 
ภาษีสรรพสามิตคางจาย 57,097 102,267 57,097 102,267 
ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย 24,196 16,191 19,931 16,191 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 2,370 1,965 - - 
คาใชจายคางจาย 30,361 24,799 25,282 14,477 
เงินประกนัผลงานคางจาย 11,309 5,765 - - 
เงินคํ้าประกนัการซ้ือสินคา 16,866 - 16,866 - 
อ่ืน ๆ 13,979 12,657 1,136 2,884 

รวม 167,037 170,765 121,177 136,838 
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17.  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 

18. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 ภาษีเงินไดนิติบุคคลระหวางกาลคํานวณข้ึนโดยการคูณกําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดสําหรับงวดดวย
อัตราภาษีเฉล่ียท้ังปท่ีประมาณไว 

19. ขอมูลทางการเงินจําแนกสวนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการใน 2 สวนงานหลัก คือ (1) ธุรกิจผลิตและจําหนายน้ํามันเช้ือเพลิง
และผลิตภัณฑปโตรเคมีและ (2) ธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันไบโอดีเซล และดําเนินธุรกิจ
ในสวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศ ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานของบริษัทฯและ
บริษัทยอยสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 มีดังตอไปนี้ 
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    (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

 ผลิตและจําหนายน้าํมัน
เชื้อเพลิงและ 

ผลิตและ         
จําหนายผลิตภัณฑ  การตัดรายการ  

 ผลิตภัณฑปโตรเคมี น้ํามันไบโอดีเซล การดําเนินงานอื่น ๆ บัญชีระหวางกัน งบการเงินรวม 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

รายไดจากการขายและบริการจากภายนอก 4,743.5 3,486.4 177.6 202.7 33.5 20.1 - - 4,954.6 3,709.2 
รายไดจากการขายและบริการระหวางสวนงาน 2,247.8 1,926.9 81.0 99.8 51.9 55.5 (2,380.7) (2,082.2) - - 

รวมรายไดจากการขายและบริการท้ังส้ิน 6,991.3 5,413.3 258.6 302.5 85.4 75.6 (2,380.7) (2,082.2) 4,954.6 3,709.2 

กําไรจากการดาํเนนิงานตามสวนงาน 15.9 189.0 5.2 5.1 3.9 2.9 16.6 26.5 41.6 223.5 
รายไดและคาใชจายท่ีไมไดปนสวน:           
 ดอกเบ้ียรับ         0.5 0.7 
 รายไดอื่น         7.5 2.7 
 สวนแบงขาดทุนจากเงนิลงทุนในบริษัทรวม         (0.4) - 
 คาใชจายทางการเงิน         (13.2) (13.4) 
 ภาษีเงินไดนิติบุคคล         (2.7) (2.2) 
สวนของผูถือหุนสวนนอย          0.6 1.0 

กําไรสุทธิ         33.9 212.3 

                 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

 ผลิตและจําหนายน้าํมัน
เชื้อเพลิงและ 

ผลิตและ         
จําหนายผลิตภัณฑ  การตัดรายการ  

 ผลิตภัณฑปโตรเคมี น้ํามันไบโอดีเซล การดําเนินงานอื่น ๆ บัญชีระหวางกัน งบการเงินรวม 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

รายไดจากการขายและบริการจากภายนอก 9,181.2 6,495.6 280.5 249.3 70.3 38.1 - - 9,532.0 6,783.0 
รายไดจากการขายและบริการระหวางสวนงาน 4,749.1 3,535.4 177.3 166.3 104.3 104.9 (5,030.7) (3,806.6) - - 

รวมรายไดจากการขายและบริการท้ังส้ิน 13,930.3 10,031.0 457.8 415.6 174.6 143.0 (5,030.7) (3,806.6) 9,532.0 6,783.0 

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนนิงานตามสวนงาน 74.4 218.0 13.6 (4.8) 8.3 1.6 31.4 44.2 127.7 259.0 
รายไดและคาใชจายท่ีไมไดปนสวน:           
 ดอกเบ้ียรับ         0.9 1.2 
 รายไดอื่น         11.7 7.3 
 สวนแบงขาดทุนจากเงนิลงทุนในบริษัทรวม         (0.7) - 
 คาใชจายทางการเงิน         (25.5) (32.5) 
 ภาษีเงินไดนิติบุคคล         (4.2) (4.3) 
สวนของผูถือหุนสวนนอย          1.5 3.1 

กําไรสุทธิ         111.4 233.8 

 บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 4 

20. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

20.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจายฝายทุน 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันรายจายฝายทุนเกี่ยวกับการกอสราง
โครงการศูนยการคาประชาคมครบวงจร และซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณจํานวนเงิน 118.5 ลานบาท 
(31 ธันวาคม 2552: 4.7 ลานบาท) 
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20.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการ 

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

  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายในอนาคตท้ังส้ิน
ภายใตสัญญาขางตน ดังนี้ 

จายชําระภายใน ลานบาท 

   ภายใน 1 ป 36.07 
   2 ถึง 5 ป 71.62 
   มากกวา 5 ป 93.51 

 ข) ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาท่ีดินซ่ึงมีระยะเวลา 
25 ป ส้ินสุดป 2575 โดยมีการปรับอัตราคาเชาทุกๆ 5 ป คิดเปนจํานวนเงิน 52.16 ลานบาท 

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

20.3 ภาระผูกพันเก่ียวกับการจางผูรับเหมากอสราง 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับการจางผูรับเหมากอสราง  
เปนจํานวนเงิน 8.6 ลานบาท (31 ธันวาคม 2552: 13.4 ลานบาท) 

20.4 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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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  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 ปนับจากวันท่ีอุปกรณพรอมใชงานโดยกําหนดสงมอบไอน้ําภายในวันที่              
1 ตุลาคม 2551 และสามารถตออายุไดอีก 5 ป หากสัญญาดังกลาวไดถูกยกเลิกจากการผิดสัญญา
ของบริษัทยอย บริษัทยอยจะตองจายชดเชยเปนจํานวนเทากับมูลคาท่ียังไมไดตัดจําหนายของ
ทอสงไอน้ําและอุปกรณท่ีเกี่ยวของ  

  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 PTTUT ยังไมสามารถดําเนินการติดต้ังอุปกรณและวางทอเพื่อสง
มอบไอน้ําใหแกบริษัทยอยไดตามสัญญา 
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20.5 การค้ําประกัน 

 ก) ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 มีหนังสือคํ้าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและบริษัท
ยอยเหลืออยูเปนจํานวนเงิน 215.5 ลานบาท (31 ธันวาคม 2552: 274.8 ลานบาท) ซ่ึงเกี่ยวเนื่อง
กับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย  ซ่ึง
ประกอบดวย หนังสือคํ้าประกันเพื่อคํ้าประกันการจายชําระเงินใหกับเจาหนี้จํานวนเงิน 210 
ลานบาท และเพื่อคํ้าประกันการใชไฟฟาและอ่ืนๆ จํานวนเงิน 5.5 ลานบาท 

 ข)  บริษัทฯคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือจากธนาคารของบริษัทยอยแหงหนึ่ง (บริษัท เพียวไบโอดีเซล 
จํากัด) ในวงเงินรวม 60 ลานบาท (31 ธันวาคม 2552: 60 ลานบาท) การคํ้าประกันนี้มีผลผูกพัน
ตอบริษัทฯนานเทาท่ีภาระหน้ีสินท่ียังไมได ชําระโดยบริษัทยอยดังกลาว  บริษัทฯคิด
คาธรรมเนียมในการคํ้าประกันในอัตรารอยละ 1 ตอป  

20.6 คดีฟองรอง  

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดถูกฟองรองในคดีแพงเนื่องจากการผิดสัญญาซ้ือขาย
น้ํามันเปนจํานวนเงิน 300,000 บาท ขณะนี้คดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาล ฝายบริหารของ
บริษัทยอยคาดวาบริษัทยอยจะไมไดรับผลเสียหายจากคดีฟองรองดังกลาว ดังนั้น จึงไมมีการบันทึก
คาเสียหายไวในบัญชี 

21.  เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2553 มีมติอนุมัติดังนี้ 

 1)  อนุมัติใหจําหนายหุนสามัญซ้ือคืนจํานวน 46,706,900 หุน โดยวิธีเสนอขายตอประชาชนท่ัวไป 
(Public offering) ในราคา 2.55 บาทตอหุน ซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑการกําหนดราคาเสนอขาย
หุนสามัญซ้ือคืนท่ีไดรับอนุมัติโดยท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 
2553 ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 17 

 2)  อนุมัติใหจัดต้ังบริษัท อารพีซี เอ็นเนอรยี่ จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทฯและบริษัท 
พลังงานทดแทน จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียนจํานวน 125 ลานบาท (จํานวน 1.25 ลานหุน       
มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท) บริษัทรวมทุนดังกลาวดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทดแทน 
โดยบริษัทฯจะมีสัดสวนการลงทุนในบริษัทดังกลาวคิดเปนรอยละ 70  

22.  การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลน้ีไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 
2553 


