
 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 และ 2547 

1. ขอมูลทั่วไป 

1.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 41 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล
โดยเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม ไดมีการขยายรายการในงบดุล งบกําไร     
ขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดเพิ่มเติมเชนเดียวกับงบการเงิน
ประจําป 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอครั้งลาสุด 
ดังนั้น งบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ และสถานการณใหม ๆ เพื่อ
ไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงินระหวางกาล
นี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

  งบการเงินรวมนี้จัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย  และไดจัดทําข้ึนโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่               
31 ธันวาคม 2547 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเกี่ยวกับบริษัทยอยในระหวางงวดปจจุบัน ยกเวน
การท่ีบริษัทฯไดลงทุนเพิ่มอีกรอยละ 70 ของทุนที่ออกและชําระแลวของบริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด 
(“SCT”) ในเดือนมกราคม 2548 โดย SCT มีบริษัทยอย ซึ่งถือหุนอยูในอัตรารอยละ 100 จํานวน 7 บริษัท 
ซึ่งเปนผลให SCT.และบริษัทยอยของ  SCT.เปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย ดังนั้น             
งบการเงินของ SCT และบริษัทยอย จึงไดรวมอยูในงบการเงินรวมตั้งแตไตรมาสที่ 1 ของป 2548 

   มูลคาของสินทรัพยสุทธิของ SCT.และบริษัทยอย ณ วันที่ซื้อหุน (วันที่เปลี่ยนสถานะจากบริษัท
รวมเปนบริษัทยอย) มีดังนี้: - 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

    (หนวย: พันบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 12,183 
ลูกหนี้การคา - สุทธิ 84,212 
สินคาคงเหลือ 1,352 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 6,202 
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน 1,801 
อุปกรณ - สุทธิ 76,673 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 654 
เจาหนี้การคา (127,084) 
เงินกูยืมระยะสั้น (10,590) 
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (19,299) 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (12,794) 

มูลคาสินทรัพยสุทธิ 13,310 

มูลคาสินทรัพยสุทธิตามสัดสวนการลงทุน (รอยละ 70) 9,317 
สวนของมูลคาสินทรัพยสุทธิท่ีสูงกวาราคาทุน 2,317 

เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย 7,000 
หัก: เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทยอย (12,183) 

เงินสดรับจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย (5,183) 

   สวนของมูลคาสินทรัพยสุทธิท่ีสูงกวาราคาทุนของเงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันซื้อรับรูเปนรายได
ในงบกําไรขาดทุนทั้งจํานวนเนื่องจากจํานวนเงินไมเปนสาระสําคัญ 

1.3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

  งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใช
ในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 โดยมีนโยบายการบัญชีเพิ่มเติมดังนี้: - 

 กําไรตอหุน 

  กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับงวดดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญ         
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกอยูในระหวางงวดกับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่บริษัทฯอาจ
ตองออกเพื่อแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดทั้งสิ้นใหเปนหุนสามัญ โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปน            
หุนสามัญ ณ วันตนงวดหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา 
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2. ลูกหนี้และต๋ัวเงินรับการคา 

  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และ 31 ธันวาคม 2547 จําแนกตามอายุหนี้ได       
ดังนี้: - 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

 30 กันยายน 2548 31 ธันวาคม 2547 30 กันยายน 2548 31 ธันวาคม 2547
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา - บริษัทอื่น     
ไมเกิน 3 เดือน 400,643 169,703 346,643 164,572 
มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน 2,926 - - - 
มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน 3,556 - - - 
มากกวา 12 เดือน 12,923 6,750 643 1,415 

รวม 420,048 176,453 347,286 165,987 
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (8,381) (4,082) (617) (617) 

ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา - บริษัทอื่น, สุทธิ 411,667 172,371 346,669 165,370 

ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน     
ไมเกิน 3 เดือน - 104,777 222,190 130,060 

ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน - 104,777 222,190 130,060 

3. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน 

  ณ วันที่ 30.กันยายน 2548.และ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯและบริษัทยอยแหงหนึ่งไดนําเงินฝากประจํา
ธนาคารจํานวนนี้ไปวางเปนหลักประกันวงเงินสินเชื่อท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยไดรับจากสถาบันการเงิน       
หลายแหง 

4. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

  ลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกันสามารถสรุปไดดังนี้: - 

รายช่ือ ลักษณะความสัมพันธ
บริษัท โยธินปโตรเลียม จํากัด บริษัทยอย 
บริษัท อาร พี ซี เอเชีย จํากัด บริษัทยอย 
VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. (“VTN-P”) บริษัทยอย 

บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด บริษัทยอย 
บริษัท อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม จํากัด บริษัทยอย 
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   (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

รายช่ือ ลักษณะความสัมพันธ
บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด บริษัทยอย 
บริษัท เมโทร ปโตรเลียม จํากัด บริษัทยอย 
บริษัท จตุจักรออยล จํากัด บริษัทยอย 
บริษัท เบญจปโตรเลียม จํากัด บริษัทยอย 
บริษัท บูรพารุงโรจน ปโตรเลียม จํากัด บริษัทยอย 
บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด บริษัทยอย 
บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท แจสซี่ครีเอชั่น จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
Machine Automation Joint Stock Company ถือหุนใน VTN-P รอยละ 14 
คุณสุมิตร ชาญเมธี กรรมการของบริษัทฯ 

  ในระหวางงวด บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวสามารถ
สรุปไดดังนี้: - 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ  

 สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดสามเดือน  
 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  นโยบายการคิดราคา 

 2548 2547 2548 2547  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย  
(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     
 รายไดจากการขาย - - 1,477,958 135,802 หมายเหตุ 1 
 รายไดคาบริหารจัดการ - - 27,569 - หมายเหตุ 2 
 รายไดอื่น - การใหบริการอื่น - - 9,115 4,519 ราคาตามสัญญา 
 รายจายคาโฆษณาและ      
    สงเสริมการขาย - - - 5,315 ราคาตามสัญญา 
 คาขนสงจาย - - 35,528 - ราคาตามสัญญา 
 คาใชจายอื่น ๆ - - 2,712 82 ตามตนทุนที่เกิดขึ้นจริง 
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   (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ  

 สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดสามเดือน  
 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  นโยบายการคิดราคา 

 2548 2547 2548 2547  

รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน     

 รายไดจากการขาย - 1,159,695 - 1,156,621 หมายเหตุ 1 
 รายไดคาบริหารจัดการ 1,855 - 1,855 - ตามตนทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกดวย

อัตราคงที่ 
 รายไดอื่น - การใหบริการอื่น - 270 - 262 ราคาตามสัญญา 
 ขายทรัพยสิน 136 - - - ราคาตลาด 
 รายจายคาโฆษณาและ      
     สงเสริมการขาย 28 - 9 - ราคาตามสัญญา 
 คาขนสงจาย - 34,482 - 34,482 ราคาตามสัญญา 
 คาที่ปรึกษาจาย - 57 - - ราคาตามสัญญา 
 คาใชจายอื่น ๆ 523 925 468 889 ตามตนทุนที่เกิดขึ้นจริง 
 ซื้อทรัพยสิน 11,992 - 393 - ราคาตามสัญญา/ราคาตลาด 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ  

 สําหรับงวดเกาเดือน สําหรับงวดเกาเดือน  
 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  นโยบายการคิดราคา 

 2548 2547 2548 2547  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย  
(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     
 รายไดจากการขาย - - 3,971,299 395,547 หมายเหตุ 1 
 รายไดคาบริหารจัดการ - - 27,569 - หมายเหตุ 2 
 รายไดอื่น - การใหบริการอื่น - - 17,947 7,012 ราคาตามสัญญา 
 รายจายคาโฆษณาและ      
    สงเสริมการขาย - - - 6,054 ราคาตามสัญญา 
 คาขนสงจาย - - 99,142 - ราคาตามสัญญา 
 คาใชจายอื่น ๆ - - 3,440 195 ตามตนทุนที่เกิดขึ้นจริง 
  ซื้อทรัพยสิน - - 3,338 - ราคาตามบัญชี 
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    (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ  

 สําหรับงวดเกาเดือน สําหรับงวดเกาเดือน  
 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  นโยบายการคิดราคา 

 2548 2547 2548 2547  

รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน     

 รายไดจากการขาย - 3,438,926 - 3,431,124 หมายเหตุ 1 
 รายไดคาบริหารจัดการ 1,855 - 1,855 - ตามตนทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกดวย

อัตราคงที่ 
 รายไดอื่น - การใหบริการอื่น - 1,870 - 1,813 ราคาตามสัญญา 
 ดอกเบี้ยรับ - 40 - 37 อัตรารอยละ 0.5 - 5.0 ตอป 
 ขายทรัพยสิน 136 - - - ราคาตลาด 
 รายจายคาโฆษณาและ      
     สงเสริมการขาย 286 - 267 - ราคาตามสัญญา 
 ซื้อสินคา 53 15,524 - 15,524 ราคาตลาด 
 คาขนสงจาย - 82,834 - 79,671 ราคาตามสัญญา 
 คาที่ปรึกษาจาย - 172 - - ราคาตามสัญญา 
 คาใชจายอื่น ๆ 1,075 2,479 964 1,580 ตามตนทุนที่เกิดขึ้นจริง 
 ซื้อทรัพยสิน 23,023 - 822 - ราคาตามสัญญา/ราคาตลาด 
 ซื้อเงินลงทุน 6,898 - 6,898 - ราคาหุนละ 5 บาท 
 ดอกเบี้ยจาย 42 - 42 - อัตรารอยละ 2.61 - 2.72 ตอป 

 หมายเหตุ 1 - ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีสวนลดตามปริมาณคําสั่งซื้อสําหรับธุรกิจคาสงน้ํามัน 
   ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีสวนลดคาการตลาดในอัตราคงที่สําหรับธุรกิจคาปลีกน้ํามัน 
   ราคาขายอิงตามราคาตลาดสําหรับการจําหนายตางประเทศและธุรกิจขนสงน้ํามัน 

 หมายเหตุ 2 - คํานวณตามเกณฑปริมาณสินคาที่จําหนายไดสําหรับธุรกิจคาสงและคาปลีกน้ํามัน 
   คํานวณในอัตราคงที่สําหรับการจําหนายตางประเทศและธุรกิจขนสงน้ํามัน 

  นอกจากนี้ บริษัทฯไดสั่งซื้อเครื่องจักรและอุปกรณโรงกลั่นจากผูขายในประเทศหลายรายแทน VTN-P 
Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. โดยบริษัทฯเรียกเก็บคาใชจายท้ังหมดตามตนทุนที่เกิดข้ึนจริงจากบริษัท
ยอยดังกลาว มูลคาของรายการขางตนที่เกิดข้ึนสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2547 
คิดเปนจํานวนเงิน 1.4 ลานบาท และ 11.2 ลานบาท ตามลําดับ 
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        (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  ยอดคงคางของรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกันไดแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบดุลโดยมี      
รายละเอียดดังนี้: - 

     (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 2548 2547 2548 2547 
ลูกหนี้และต๋ัวเงินรับการคา – กิจการที่เกี่ยวของกัน    
 บริษัท โยธินปโตรเลียม จํากัด - - 63,760 26,823 
 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด - - 33,950 - 
 บริษัท อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม จํากัด - 25,749 14,363 25,749 
 บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด - 39,688 37,562 39,688 
 บริษัท เมโทร ปโตรเลียม จํากัด - 36,235 4,745 36,235 
 บริษัท จตุจักรออยล จํากัด - - 20,881 - 
 บริษัท เบญจปโตรเลียม จํากัด - 1,361 15,605 1,361 
 บริษัท บูรพารุงโรจน ปโตรเลียม จํากัด - - 30,507 - 
 บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด  1,744 817 204 
 รวม - 104,777 222,190 130,060 
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน     
 บริษัท โยธินปโตรเลียม จํากัด - - 2,907 3,343 
 บริษัท อาร พี ซี เอเชีย จํากัด - - 1,156 57 
 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด - 1,625 3,781 1,625 
 บริษัท อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม จํากัด - 19 4,297 19 
 บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด - 55 3,019 55 
 บริษัท เมโทร ปโตรเลียม จํากัด - - 1,523 - 
 บริษัท จตุจักรออยล จํากัด - - 1,298 - 
 บริษัท เบญจปโตรเลียม จํากัด - - 1,611 - 
 บริษัท บูรพารุงโรจน ปโตรเลียม จํากัด - - 1,177 - 
 บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด - 71 9,600 67 
 บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด 1,985 - 1,985 - 
 VTN-P Petrochemical Joint Venture      
    Co., Ltd. - - 6,282 29 
 รวม 1,985 1,770 38,636 5,195 
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    (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 2548 2547 2548 2547 
เงินจายลวงหนาคาซื้อทรัพยสิน - กิจการที่เกี่ยวของกัน    
 Machine Automation Joint Stock Company 7,604 3,734 - - 
 รวม 7,604 3,734 - - 

เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน     
 บริษัท โยธินปโตรเลียม จํากัด - - 205 6,238 
 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด - 59 2,408 - 
 บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด - 17,082 24,704 17,082 
 บริษัท แจสซี่ครีเอชั่น จํากัด 188 520 173 520 
 บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด 2,221 - 6 - 
 บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท จํากัด 34 - 34 - 
 รวม 2,443 17,661 27,530 23,840 

  ในระหวางงวด เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันมีการเคลื่อนไหวดังนี้: - 

     (หนวย: ลานบาท) 

 ยอดคงเหลือ ณ ในระหวางงวด ยอดคงเหลือ ณ  

 1 มกราคม   30 กันยายน  

 2548 เพิ่มขึ้น ลดลง 2548 อัตราดอกเบี้ย 

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ     
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน     
 คุณสุมิตร ชาญเมธี - 50.0 (50.0) - รอยละ 2.61 - 2.72 ตอป 

 - 50.0 (50.0) -  

 -  8  - 
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   (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

5.     สินคาคงเหลือ 

  สินคาคงเหลือในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 ไดรวมน้ํามันสํารองตามขอบังคับ
ของกระทรวงพาณิชยจํานวนเงิน 693.1 ลานบาท (31 ธันวาคม 2547: 501.4 ลานบาท) โดยสวนหนึ่งจํานวนเงิน 
145.4 ลานบาท (31 ธันวาคม 2547: 168.3 ลานบาท) เปนสินคาท่ีอยูภายใตสัญญาซื้อขายน้ํามันเพื่อใชเปนปริมาณ
สํารองตามกฎหมายที่บริษัทฯมีภาระผูกพันตองขายคืนใหแกผูขายเมื่อครบกําหนดตามอายุของสัญญา 

  บริษัทฯไดทําสัญญาจํานําวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปทั้งหมดกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งเพื่อเปน        
หลักประกันวงเงินสินเชื่อท่ีไดรับจากสถาบันการเงินแหงนั้นตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 9 และ 11 
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   (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

6. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 

  เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียประกอบดวยเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทดังตอไปนี้: - 
(หนวย: พันบาท) 

  สถานที่     เงินลงทุน 
ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ จดทะเบียน ทุนชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย 

   30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
   2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 
     รอยละ รอยละ     

งบการเงินรวม           
บริษัทรวม           
บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด จําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง ไทย - 10 ลานบาท - 30 - 3,000 - 3,993 
   และบริษัทยอย           
รวมเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย      - 3,000 - 3,993 
งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ           
บริษัทยอยซึ่งถือหุนโดยบริษัทฯ           
บริษัท โยธินปโตรเลียม จํากัด จําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง ไทย 50 ลานบาท 50 ลานบาท 100 100 49,999 49,999 32,410 33,587 
บริษัท อาร พี ซี เอเชีย จํากัด ผลิตและจําหนาย ไทย 10 ลานบาท 2.5 ลานบาท 100 100 10,000 2,500 10,139 2,412 
 ผลิตภัณฑปโตรเลียมและ  

ปโตรเคมี 
         

บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด จําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง ไทย 10 ลานบาท - 100 - 10,000 - 23,249 - 
   และบริษัทยอย           
VTN-P Petrochemical Joint Venture  ผลิตและจําหนาย เวียตนาม 3.5 ลาน 3.5 ลาน 60 60 86,589 86,589 73,598 75,309 
   Co., Ltd. ผลิตภัณฑปโตรเคมี  ดอลลารสหรัฐฯ ดอลลารสหรัฐฯ       
       156,588 139,088 139,396 111,308 
บริษัทรวม           
บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด จําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง ไทย - 10  ลานบาท - 30 - 3,000 - 3,993 
   และบริษัทยอย           
       - 3,000 - 3,993 
รวมเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย      156,588 142,088 139,396 115,301 



  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 บริษัท อาร พี ซี เอเชีย จํากัด 

  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยไดมีมติอนุมัติเรียกชําระเงินคาหุน
เพิ่มเติมจํานวน 7.5 ลานบาท เปนผลใหทุนที่ชําระแลวของบริษัทยอยเพิ่มข้ึนจาก 2.5 ลานบาท เปน 10.0        
ลานบาท บริษัทยอยไดรับชําระเงินคาหุนดังกลาวในเดือนกรกฎาคม 2548 

 VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. 

 VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. (“บริษัทยอย”) ไดรับใบอนุญาตการลงทุนจาก                
the People’s Committee of Can Tho City ซึ่งเปนหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจาก Ministry of Planning and 
Investment ของประเทศเวียตนาม ใบอนุญาตการลงทุนดังกลาวมีอายุ 50 ป บริษัทยอยไดรับสิทธิประโยชนทาง
ภาษีและมีภาระผูกพันตามใบอนุญาตการลงทุนดังตอไปนี้: - 

ก) อัตราภาษีเงินไดเทากับรอยละ 15 

ข) ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 4.ป เริ่มตั้งแตปแรกที่เริ่มมีกําไร หลังจากนั้น 
ไดรับการลดหยอนอัตราภาษีรอยละ 50 เปนระยะเวลา 4 ป 

ค) ไดรับการยกเวนอากรขาเขาสําหรับอุปกรณและเครื่องจักรที่นําเขาเพื่อใชในการดําเนินงาน 

ง) วัตถุท่ีนําเขาไดรับยกเวนอากรขาเขาเปนระยะเวลา 5.ป นับตั้งแตวันที่เริ่มการผลิต หลังจากนั้น 
วัตถุดิบ อะไหล ช้ินสวนและวัตถุท่ีนําเขาเพื่อใชในการผลิตสินคาเพื่อสงออกจะตองเสียอากรขาเขา
และจะไดรับคืนอากรขาเขาตามจํานวนเงินที่เหมาะสมเมื่อมีการสงออกสินคา 

จ) ถาสินคาท่ีนําเขาตามขอ ค) และ ง) มีการขายในประเทศเวียตนาม จะตองเสียอากรขาเขา 
ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีเงินได ตามกฎหมายเวียตนาม 

ฉ) ภาระผูกพันเกี่ยวกับคาเชาท่ีดินซึ่งเปนที่ตั้งทรัพยสินของบริษัทยอยจายใหแกหนวยงานของรัฐโดย
อัตราคาเชาเปนไปตามที่ระบุในใบอนุญาตการลงทุน 

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 บริษัทยอยอยูระหวางดําเนินการทดลองเครื่องจักร โดยฝายบริหารคาดวา
บริษัทยอยจะเริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยไดภายในตนป 2549 
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด และบริษัทยอย 

  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2547 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯซื้อหุนของ
บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด จํานวน 1.4 ลานหุน จากผูถือหุนเดิมของบริษัทดังกลาวในราคาตามมูลคาท่ี   
ตราไวหุนละ 5 บาท รวมเปนเงิน 7.0 ลานบาท บริษัทฯไดจายชําระเงินคาหุนและรับโอนหุนในเดือนมกราคม 
2548 การลงทุนซื้อหุนดังกลาวมีผลทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจากรอยละ 30 เปนรอยละ 100 

  บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด มีบริษัทยอย ซึ่งถือหุนอยูในอัตรารอยละ 100 จํานวน 7 บริษัท ดังนี้: - 

- บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด 
- บริษัท เมโทร ปโตรเลียม จํากัด 
- บริษัท อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม จํากัด 
- บริษัท บูรพารุงโรจน ปโตรเลียม จํากัด 
- บริษัท เบญจปโตรเลียม จํากัด 
- บริษัท จตุจักรออยล จํากัด 
- บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด 

7. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

  เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2547 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯขายเงินลงทุน
ในหุนสามัญของบริษัท สยามกัลฟปโตรเคมีคัล จํากัด จํานวน 1.4 ลานหุน ใหแกกลุมบุคคลภายนอกในราคา 90 
ลานบาท โดยผูซื้อตกลงชําระเงินงวดแรกจํานวน 27 ลานบาท ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2547 และงวดที่สอง
จํานวน 63 ลานบาท ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2548 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาซื้อขายหุนดังกลาวเมื่อวันที่ 27 
พฤษภาคม 2547 และไดโอนหุนทั้งหมดใหแกผูซื้อเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2547 

  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2548 ผูซื้อไดมีหนังสือขอผอนผันการชําระเงินคาหุนงวดที่สองมายังบริษัทฯและ
บริษัทฯไดอนุมัติใหขยายระยะเวลาการจายชําระเงินคาหุนดังกลาวออกไปจนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2548 โดยผูซื้อ
ตองชําระดอกเบี้ยสําหรับการผิดนัดชําระเงินคาซื้อหุนสําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 10 มิถุนายน 2548 ถึงวันที่ 8 
สิงหาคม 2548 จํานวน 0.6 ลานบาท ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 ตอมาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2548.ผูซื้อได
ชําระเงินคาหุนงวดที่สองใหแกบริษัทฯเรียบรอยแลว 

  

 -  12  - 



  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  สัญญาซื้อขายหุนดังกลาวไดกําหนดเงื่อนไขสําคัญบางประการ เชน การใหผูซื้อคํ้าประกันการชําระคืน
เงินกูยืมของบริษัทดังกลาวซึ่งไดรับจากบริษัทฯ การมอบใบหุนตามสัดสวนการชําระเงินไวเปนหลักประกันการ
ชําระเงินคาหุนงวดที่สอง สิทธิท่ีบริษัทฯจะซื้อหุนคืนภายในระยะเวลาหนึ่งในราคาตามที่ระบุในสัญญา สิทธิท่ี
บริษัทฯจะซื้อวัตถุดิบจากบริษัทดังกลาวในปริมาณและราคาตามที่ระบุในสัญญา และการที่บริษัทฯจะให      
ความชวยเหลือดานวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับโครงการของบริษัทดังกลาว เปนตน 

8. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 ยานพาหนะบางสวนซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชีในงบการเงินรวมจํานวน 21.5
ลานบาท (31 ธันวาคม 2547: 4.7 ลานบาท) และในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯจํานวน 0.6 ลานบาท (31 ธันวาคม 
2547: 2.2 ลานบาท) เปนหลักประกันภายใตสัญญาเชาการเงินซึ่งมีระยะเวลาการผอนชําระ 36 ถึง 48 เดือน 

9. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

 บริษัทฯ 

  บริษัทฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและสินเชื่อหมุนเวียนจากสถาบันการเงินหลายแหง ซึ่งคํ้าประกันโดยการ  
จดจํานําเงินฝากประจํา วัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป และการโอนสิทธิการรับเงินตามสัญญาซื้อขายและรับฝาก  
น้ํามันดิบระหวางบริษัทฯกับบริษัทแหงหนึ่ง  

  สัญญาเงินกูยืมขางตนไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ เชน การดํารงอัตราสวนของหนี้สิน 
ระยะยาวตอสวนของผูถือหุน ขอจํากัดในการลงทุนใหม ขอจํากัดในการจายเงินปนผล ขอจํากัดในการกอหนี้
และภาระผูกพันเหนือสินทรัพยของบริษัทฯ และการไมนําเงินกูไปใชในการประกอบกิจการอื่นนอกเหนือจาก
กิจการตามที่ไดรับอนุมัติจากผูใหกู เปนตน  

 บริษัทยอย 

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

10. เงินกูยืมระยะสั้นอื่น 

  จํานวนนี้เปนตั๋วสัญญาใชเงินที่บริษัทฯและบริษัทยอยออกใหแกบุคคลภายนอก ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตรา
รอยละ 5.0 - 5.5 ตอป (31 ธันวาคม 2547: รอยละ 5.5 - 6.0 ตอป) และมีกําหนดชําระคืนภายในหนึ่งป  
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

11. เงินกูยืมระยะยาว 

 บริษัทฯ 

  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2545 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาสินเชื่อกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งวงเงินรวม 841 ลาน
บาท ซึ่งประกอบดวยวงเงินสินเชื่อเงินกูสกุลบาทระยะยาวจํานวน 565 ลานบาท เพื่อใชในวัตถุประสงค
เฉพาะเจาะจง วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนประเภทหนังสือคํ้าประกันธนาคาร แพ็คกิ้งเครดิต และขายลดตั๋วเงินเพื่อ
การสงออกจํานวน 176 ลานบาท และวงเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงจากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
จํานวน 100 ลานบาท 

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และ 31 ธันวาคม 2547 รายละเอียดของเงินกูยืมสกุลบาทระยะยาวดังกลาว
ประกอบดวย: - 

  ก) วงเงิน A จํานวน 225 ลานบาท เพื่อใชชําระคืนหนี้เงินกูสถาบันการเงินอื่น เงินกูยืมนี้มีระยะเวลา
ปลอดเงินตนหกเดือนนับจากวันที่เบิกเงินกูงวดแรกและมีกําหนดชําระคืนเงินตนทุกหกเดือน   
งวดละเทาๆกันในอัตรารอยละ 11.111 ของเงินตนที่เบิกใชจริงครั้งแรก ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 
เงินกูยืมมียอดคงคางจํานวน 74.9 ลานบาท (31 ธันวาคม 2547: 99. 9 ลานบาท) 

  ข) วงเงิน B จํานวน 140 ลานบาท เพื่อใชชําระคาใชจายในการขยายกําลังการผลิต เงินกูยืมนี้มี
ระยะเวลาปลอดเงินตนสิบสองเดือนนับจากวันที่เบิกเงินกูงวดแรกและมีกําหนดชําระคืนเงินตน         
ทุกหกเดือนงวดละเทาๆกันในอัตรารอยละ 12.5 ของเงินตนที่ เบิกใชจริงครั้งแรก ณ วันที่               
30 กันยายน 2548 เงินกูยืมมียอดคงคางจํานวน 38.2 ลานบาท (31 ธันวาคม 2547: 51.0 ลานบาท) 

  ค) วงเงิน C จํานวน 200 ลานบาท เพื่อใชในการจัดหาและสํารองน้ํามันตามกฎหมาย เงินกูยืมนี้มี
ระยะเวลาปลอดเงินตนสิบสองเดือนนับจากวันที่เบิกเงินกูงวดแรกและมีกําหนดชําระคืนเงินตน          
ทุกหกเดือนงวดละเทาๆกันในอัตรารอยละ 12.5 ของเงินตนที่ เบิกใชจริงครั้งแรก ณ วันที่             
30 กันยายน 2548 เงินกูยืมมียอดคงคางจํานวน 75.0 ลานบาท (31 ธันวาคม 2547: 100.0 ลานบาท) 

  เงินกูยืมนี้คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 5.5 - 5.75 ตอปโดยมีกําหนดระยะเวลา 2 ป นับจากวันที่เบิกเงินกู
งวดแรก หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยในอัตราเงินกูยืมท่ีคิดกับลูกคาช้ันดี (MLR) ลบรอยละ 1.5 ตอป โดยมีกําหนด
ชําระดอกเบี้ยทุกเดือน 
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  สัญญาสินเชื่อดังกลาวคํ้าประกันโดยการจดจํานําวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป และการโอนสิทธิการรับเงิน
ตามสัญญาซื้อขายและรับฝากน้ํามันดิบระหวางบริษัทฯกับบริษัทแหงหนึ่ง นอกจากนี้ สัญญาสินเชื่อดังกลาวระบุ
ใหบริษัทฯตองปฏิบัติตามขอกําหนดตาง ๆ เชน การดํารงอัตราสวนของหนี้สินระยะยาวตอสวนของผูถือหุน   
ขอจํากัดในการลงทุนใหม ขอจํากัดในการจายเงินปนผล ขอจํากัดในการกอหนี้และภาระผูกพันเหนือสินทรัพย
ของบริษัทฯ และการไมนําเงินกูไปใชในการประกอบกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการตามที่ไดรับอนุมัติจาก       
ผูใหกู เปนตน  

 VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. 

  เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2547 VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. ไดเขาทําสัญญาเงินกูกับธนาคาร
เพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทยในวงเงินจํานวน 3.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยเงินกูยืมดังกลาวจะ
นําไปใชในการกอสรางโรงกลั่นของบริษัท เงินกูยืมนี้มีกําหนดเบิกใชตามที่ระบุในสัญญาโดยเริ่มงวดแรกใน
เดือนตุลาคม 2547 และสิ้นสุดในเดือนเมษายน 2548 มีระยะเวลาปลอดเงินตนสิบสองเดือนนับจากวันที่เบิกเงินกู
งวดแรกหรือหกเดือนหลังจากวันที่เริ่มดําเนินกิจการแลวแตอยางใดจะถึงกอนและมีกําหนดชําระคืนเงินตนทุก
งวดหกเดือนงวดละ 0.35 ลานดอลลารสหรัฐฯ เริ่มตั้งแตเดือนเมษายน 2549 และสิ้นสุดในเดือนตุลาคม 2553 
โดยมีอัตราดอกเบี้ยเทากับ LIBOR บวกรอยละ 1.875 ตอป และมีกําหนดชําระดอกเบี้ยในวันที่ 30 เมษายน และ 
31 ตุลาคมของทุกป 

  เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2548 บริษัทยอยไดรับอนุมัติจากธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
ใหขยายระยะเวลาการเบิกใชเงินกูจากเดิมสิ้นสุดในเดือนเมษายน 2548 เปนเดือนมิถุนายน 2548 ตอมาเมื่อวันที่     
27 มิถุนายน 2548 บริษัทยอยไดรับอนุญาตใหขยายระยะเวลาการเบิกใชเงินกูออกไปอีกจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 
2548 

  สัญญาเงินกูขางตนไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ เชน สัดสวนการถือหุนของบริษัทฯใน
บริษัทยอยดังกลาวตองไมต่ํากวารอยละ 50 ขอจํากัดในการจายเงินปนผล และขอจํากัดในการกอหนี้ เปนตน 

  สัญญาเงินกูดังกลาวคํ้าประกันโดยบริษัทฯและสัญญาใหความสนับสนุนทางการเงินจากผูถือหุนของ
บริษัทยอย รวมท้ังยกผลประโยชนในกรมธรรมประกันภัยทรัพยสินใหแกผูใหกู  

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2548.และ 31.ธันวาคม 2547.เงินกูยืมดังกลาวมียอดคงคางจํานวน 143.7.ลานบาท     
(3.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ) และ 51.1 ลานบาท (1.3 ลานดอลลารสหรัฐฯ) ตามลําดับ 
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

12. ทุนเรือนหุน 

  เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2548 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน
จาก 415.55 ลานบาท เปน 424.04 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 8,490,000 หุน มูลคาท่ีตราไว
หุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญใหแกกรรมการ ท่ีปรึกษา
ผูบริหาร พนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย และผูรับชวงซื้อหลักทรัพย ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 13    
บริษัทฯไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2548 

13. ใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญ 

  เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2548 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญใหแกกรรมการ ท่ีปรึกษา ผูบริหาร พนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย และ
ผูรับชวงซื้อหลักทรัพย จํานวน 8,490,000 หนวย (โครงการ ESOP ครั้งท่ี 1) โดยมีรายละเอียดดังนี้: - 

ช่ือของใบสําคัญแสดงสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท  ระยอง     
เพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1 (RPC-W1) 

 ชนิด : ระบุช่ือผูถือและเปลี่ยนมือไมได เวนแตเปนการโอนใหกับ
ผูรับชวงซื้อหลักทรัพย หรือโอนใหทายาทโดยชอบดวย
กฎหมายของผูถือใบสํา คัญแสดงสิทธิหรือแกผู รับ
ผลประโยชน 

 อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ : ไมเกิน 36 เดือน นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 จํานวน : 8,490,000 หนวย 

วิธีการเสนอขาย : จัดสรรใหแก ก) กรรมการและที่ปรึกษาของบริษัทฯ 
จํานวน 933,900 หนวย ข) ผูบริหารระดับผูจัดการฝาย     
ข้ึนไป จํานวน 2,377,200 หนวย ค) พนักงานระดับต่ํากวา
ผูจัดการฝายลงมา  จํานวน  5,178,900 หนวย  และ  ง)       
ผูรับชวงซื้อหลักทรัพย 
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ราคาเสนอขาย : 0 บาท ตอหนวย 

 อัตราการใชสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน 
(เวนแตจะมีการปรับราคาและอัตราการใชสิทธิ) 

 ราคาใชสิทธิ :  1 บาท ตอหุน (เวนแตจะมีการปรับราคาและอัตราการใช
สิทธิ) 

วันกําหนดการใชสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิจะแบงการใชสิทธิออกเปน 3 ฉบับ 
โดยมีจํานวนหนวยท่ีใกลเคียงกันในแตละฉบับและตองใช
สิทธิซื้อหุนสามัญที่ระบุในแตละฉบับทั้ งจํ านวนใน      
ครั้งเดียว ใบสําคัญแสดงสิทธิแตละฉบับมีระยะเวลาการใช
สิทธิดังนี้: - 

   ฉบับท่ี 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 
   ฉบับท่ี 2 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 
   ฉบับท่ี 3 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 

 จํานวนหุนที่จัดสรรไวเพื่อรองรับ 

    ใบสําคัญแสดงสิทธิ : 8,490,000 หุน 

 ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ : ไมมี 

  โครงการ ESOP ครั้งท่ี 1 ขางตนไดรับการอนุมัติโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ     
ตลาดหลักทรัพยเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2548 

  ในเดือนสิงหาคม 2548.บริษัทฯไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการ ท่ีปรึกษา.ผูบริหาร และ
พนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย จํานวน 8,490,000 หนวย โดยใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวแบงออกเปน       
3.ฉบับ คือ ฉบับที่ 1.จํานวน 2,830,108.หนวย.ฉบับที่ 2.จํานวน 2,829,987.หนวย และ ฉบับที่ 3.จํานวน 
2,829,905 หนวย 
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

14. การกระทบยอดกําไรตอหุนปรับลด 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 

 2548 2547 2548 2547 2548 2547
 พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       
 กําไรสุทธิ 125,955 169,614 415,550 415,550 0.30 0.41 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ       
  (RPC-W1) 8,490,000 หนวย - - 4,928 -   

กําไรตอหุนปรับลด       
 กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ       
  สมมติวามีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 125,955 169,614 420,478 - 0.30 - 

 
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 

 2548 2547 2548 2547 2548 2547
 พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       
 กําไรสุทธิ 398,424 367,508 415,550 415,550 0.96 0.88 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ       
  (RPC-W1) 8,490,000 หนวย - - 1,661 -   

กําไรตอหุนปรับลด       
 กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ       
  สมมติวามีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 398,424 367,508 417,211 - 0.95 - 
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

15. เงินปนผลจาย 

  ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 และ 2547 บริษัทฯมีเงินปนผลจายดังนี้: - 

(หนวย: บาท) 

   เงินปนผลตอหุน 
   (สําหรับมูลคา 
   ท่ีตราไว 
 อนุมัติโดย รวมเงินปนผล หุนละ 1 บาท) 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548   
เงินปนผลงวดสุดทายประกาศ
จาก 

ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุน 166,220,000 0.40 

   กําไรของป 2547    วันที่ 8 เมษายน 2548   
เงินปนผลระหวางกาลจากการ ท่ีประชุมคณะกรรมการวันที่ 145,442,500 0.35 
   ดํ า เ นิ น ง า น ตั้ ง แ ต วั น ที่  1 
มกราคม 

   9 สิงหาคม 2548   

   2548  ถึงวันที่  30  มิถุนายน 
2548 

   

     311,662,500 0.75 

 (หนวย: บาท) 

   เงินปนผลตอหุน 
   (สําหรับมูลคา 
   ท่ีตราไว 
 อนุมัติโดย รวมเงินปนผล หุนละ 5 บาท) 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2547   
เงินปนผลงวดสุดทายประกาศ
จาก 

ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุน 83,110,000 1.00 

   กําไรของป 2546    วันที่ 20 เมษายน 2547   
เงินปนผลระหวางกาลจากการ ท่ีประชุมคณะกรรมการวันที่ 103,887,500 1.25 
   ดํ า เ นิ น ง า น ตั้ ง แ ต วั น ที่  1    30 สิงหาคม 2547   
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มกราคม 
   2547  ถึงวันที่  30  มิถุนายน 
2547 

   

     186,997,500 2.25 

 



  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

16. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

  บริษัทฯและบริษัทยอยจัดแบงการดําเนินงานออกเปนสวนงานทางธุรกิจ 2 สวนงาน ไดแก ธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมและปโตรเคมี และธุรกิจ
ขนสงน้ํามัน โดยมีสวนงานทางภูมิศาสตร 2 แหง คือ ประเทศไทยและประเทศเวียตนาม ขอมูลทางการเงินเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอยจําแนกตาม
สวนงานภูมิศาสตรและธุรกิจสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 และ 2547 แสดงไดดังนี้: - 

(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
 เวียตนาม ไทย    
 ผลิตและจําหนายผลิตภณัฑ ผลิตและจําหนายผลิตภณัฑ     
 ปโตรเลียมและปโตรเคมี ปโตรเลียมและปโตรเคมี ขนสงน้ํามัน รวม รายการตัดบัญช ี รวม 
 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547
รายไดจากการขายและบริการ             
 ในประเทศ 2 - 4,879 2,495 47 - 4,928 2,495 (1,516) (136) 3,412 2,359 
 ตางประเทศ - - 702 240 - - 702 240 - - 702 240 
รวมรายไดจากการขายและบริการ 2 - 5,581 2,735 47 - 5,630 2,735 (1,516) (136) 4,114 2,599 
ตนทุนขายและบริการ (2) - (5,304) (2,389) (37) - (5,343) (2,389) 1,478 136 (3,865) (2,253) 
กําไรขั้นตน - - 277 346 10 - 287 346 (38) - 249 346 
รายไดอื่น - - 42 16 1 - 43 16 (37) (10) 6 6 
คาใชจายในการขายและบริหาร (4) - (132) (115) (14) - (150) (115) 74 4 (76) (111) 
คาตอบแทนกรรมการ - - (5) (12) - - (5) (12) - - (5) (12) 
สวนแบงขาดทนุจากเงนิลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย - - (16) (5) - - (16) (5) 16 5 - - 
กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได (4) - 166 230 (3) - 159 230 15 (1) 174 229 
ดอกเบี้ยจาย - - (4) (4) (1) - (5) (4) (1) - (6) (4) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล - - (45) (58) 1 - (44) (58) - - (44) (58) 
กําไร (ขาดทุน) กอนสวนของผูถือหุนสวนนอย (4) - 117 168 (3) - 110 168 14 (1) 124 167 
ขาดทุนของผูถอืหุนสวนนอยในบรษิัทยอย - - - - - - - - 2 3 2 3 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด (4) - 117 168 (3) - 110 168 16 2 126 170 
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
 เวียตนาม ไทย    
 ผลิตและจําหนายผลิตภณัฑ ผลิตและจําหนายผลิตภณัฑ     
 ปโตรเลียมและปโตรเคมี ปโตรเลียมและปโตรเคมี ขนสงน้ํามัน รวม รายการตัดบัญช ี รวม 
 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547
รายไดจากการขายและบริการ             
 ในประเทศ 2 - 12,828 7,006 148 - 12,978 7,006 (4,091) (396) 8,887 6,610 
 ตางประเทศ - - 1,389 717 - - 1,389 717 - - 1,389 717 
รวมรายไดจากการขายและบริการ 2 - 14,217 7,723 148 - 14,367 7,723 (4,091) (396) 10,276 7,327 
ตนทุนขายและบริการ (2) - (13,368) (6,910) (118) - (13,488) (6,910) 3,989 396 (9,499) (6,514) 
กําไรขั้นตน - - 849 813 30 - 879 813 (102) - 777 813 
รายไดอื่น - - 62 26 3 - 65 26 (48) (13) 17 13 
คาใชจายในการขายและบริหาร (7) - (354) (296) (23) - (384) (296) 149 7 (235) (289) 
คาตอบแทนกรรมการ - - (15) (24) - - (15) (24) - - (15) (24) 
สวนแบงกําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย - - 7 (15) - - 7 (15) (7) 8 - (7) 
กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได (7) - 549 504 10 - 552 504 (8) 2 544 506 
ดอกเบี้ยจาย - - (12) (15) (3) - (15) (15) - - (15) (15) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล - - (132) (126) (2) - (134) (126) - - (134) (126) 
กําไร (ขาดทุน) กอนสวนของผูถือหุนสวนนอย (7) - 405 363 5 - 403 363 (8) 2 395 365 
ขาดทุนของผูถอืหุนสวนนอยในบรษิัทยอย - - - - - - - - 3 3 3 3 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด (7) - 405 363 5 - 403 363 (5) 5 398 368 

 (หนวย: ลานบาท) 

 เวียตนาม ไทย    
 ผลิตและจําหนายผลิตภณัฑ ผลิตและจําหนายผลิตภณัฑ     
 ปโตรเลียมและปโตรเคมี ปโตรเลียมและปโตรเคมี ขนสงน้ํามัน รวม รายการตัดบัญช ี รวม 
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 
สินคาคงเหลือ 60 1 1,454 797 - - 1,514 798 (2) - 1,512 798 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 213 94 655 688 54 - 922 782 - - 922 782 
สินทรัพยอื่น 86 83 1,549 1,273 37 - 1,672 1,356 (563) (148) 1,109 1,208 
รวมสินทรัพย 359 178 3,658 2,758 91 - 4,108 2,936 (565) (148) 3,543 2,788 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

17. หนังสือค้ําประกัน 

 ก) ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ
และบริษัทยอยเหลืออยูเปนจํานวนเงิน 206.4 ลานบาท (31 ธันวาคม 2547: 133.6 ลานบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่อง
กับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย 

 ข) ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 บริษัทฯไดออกหนังสือคํ้าประกันเปนจํานวนเงิน 7.0.ลานดอลลารสหรัฐฯ        
(31 ธันวาคม 2547: 4.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ) ใหแกธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
เพื่อคํ้าประกันวงเงินกูและวงเงินสินเชื่อของบริษัทยอยในตางประเทศ การค้ําประกันนี้มีผลผูกพันตอ
บริษัทฯนานเทาท่ีภาระหนี้สินที่ยังไมไดชําระโดยบริษัทยอยดังกลาว บริษัทฯไมมีการคิดคาธรรมเนียมใน
การคํ้าประกัน นอกจากนี้ ผูถือหุนทุกรายของบริษัทยอยไดเขาทํา Shareholder Guarantee Agreement กับ
บริษัทฯเพื่อคํ้าประกันวงเงินกูและวงเงินสินเชื่อของบริษัทยอยตามสัดสวนการถือหุนของผูถือหุน 

 ค) ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 บริษัทฯไดออกหนังสือคํ้าประกันเปนจํานวนเงิน 3.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
ใหแกธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย และจํานวนเงิน 120.0 ลานบาท ใหแกธนาคาร   
ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) เพื่อคํ้าประกันวงเงินกูและวงเงินสินเชื่อของบริษัท อาร พี ซี เอเชีย จํากัด 
(“บริษัทยอย”) การคํ้าประกันนี้มีผลผูกพันตอบริษัทฯนานเทาท่ีภาระหนี้สินที่ยังไมไดชําระโดยบริษัทยอย
ดังกลาว บริษัทฯไมมีการคิดคาธรรมเนียมในการค้ําประกัน 

 ง) ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด (“SCT”) ไดออกหนังสือคํ้าประกันใหแก
บริษัทลีสซิ่งแหงหนึ่งเพื่อคํ้าประกันหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินของบริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด     
(“บริษัทยอย”) การคํ้าประกันนี้มีผลผูกพันตอ.SCT.นานเทาท่ีภาระหนี้สินที่ยังไมไดชําระโดยบริษัทยอย
ดังกลาว ยอดคงคางของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินของบริษัทยอย ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 มีจํานวน
10.8 ลานบาท 

18. ภาระผูกพัน 

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันดังนี้: - 

 ก) ภาระผูกพันรายจายฝายทุนเกี่ยวกับการกอสรางโรงงาน คลังน้ํามัน และเครื่องจักรจํานวนเงิน          
2.ลานบาท และ 1.ลานดอลลารสหรัฐฯและ 242 ลานดองเวียตนาม (31.ธันวาคม.2547: 2 ลานบาท 
2 ลานดอลลารสหรัฐฯ และ 476 ลานดองเวียตนาม) 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ข) ภาระผูกพันตามสัญญาเชาและบริการระยะยาวเกี่ยวกับการเชาอาคารสํานักงาน อุปกรณเครื่องมือ 
รถยนต และคลังน้ํามันในระหวางป 2548 ถึงป 2570 คิดเปนจํานวนเงิน 71 ลานบาท (31 ธันวาคม 
2547: 64 ลานบาท) 

 ค) ภาระผูกพันตามสัญญาเชาและบริการระยะยาวเกี่ยวกับการเชาสถานีบริการน้ํามันในระหวางป 
2548 ถึงป 2559 คิดเปนจํานวนเงิน 38 ลานบาท (31 ธันวาคม 2547: 38 ลานบาท) 

 ง) ภาระผูกพันเกี่ยวกับคานายหนาจายใหแกกลุมบุคคลโดยบริษัทฯตกลงจายคานายหนาในอัตราคงที่        
ตอปริมาณสินคาท่ีขายไดตามที่ระบุในสัญญา สัญญาดังกลาวมีกําหนดเวลา 5 ป เริ่มตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2543 เปนตนไป 

 จ) บริษัทฯและกลุมผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหนึ่ง (VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd.) 
มีภาระผูกพันในการสนับสนุนทางการเงินและจัดหาเงินทุนหมุนเวียนตามสัดสวนการถือหุนของ 
ผูถือหุนเพื่อดําเนินงานโครงการของบริษัทยอยดังกลาวใหแลวเสร็จในกรณีเงินลงทุนของโครงการ
เกินกวา 7.0 ลานดอลลารสหรัฐฯ ภายใตสัญญาสนับสนุนทางการเงิน ท้ังนี้เปนไปตามเงื่อนไขของ
สัญญาเงินกูระหวางบริษัทยอยและธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 

 ฉ) ในป 2538 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาซื้อขายวัตถุดิบกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยปริมาณการ
ซื้อขายและราคาเปนไปตามที่ระบุไวในสัญญา สัญญาดังกลาวมีระยะเวลา 15 ป และสามารถตอ
อายุได และกําหนดใหบริษัทฯตองวางหนังสือคํ้าประกันธนาคารจํานวนหนึ่งเพื่อเปนหลักประกัน
การจายชําระคาซื้อสินคา บริษัทฯจะไดรับคืนหลักประกันดังกลาวเมื่อครบกาํหนดตามอายุสัญญา  

19. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเนื่องจากบริษัทฯและบริษัท
ยอยมีสินทรัพยและหนี้สินเปนสกุลเงินตางประเทศ เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯและ
บริษัทยอยไดเขาทําสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนาซึ่งสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกินหนึ่งป โดย ณ วันที่ 
30 กันยายน 2548 มียอดคงเหลือเปนจํานวนเงิน 5.2 ลานดอลลารสหรัฐฯ อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของจํานวน
เงินขายเทากับ 40.88 - 41.30 บาท ตอ 1 ดอลลารสหรัฐฯ 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศที่มีสาระสําคัญซึ่งไมไดมีการทํา
สัญญาปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนมีดังนี้: - 

(หนวย: พัน) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

สกุลเงิน สินทรัพย หนี้สิน สินทรัพย หนี้สิน 

ดอลลารสหรัฐฯ 3,428 4,957 2,521 - 

20. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม 

  บริษัทฯไดจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับป 2547 ใหม เพื่อใหสอดคลองกับ  
การจัดประเภทรายการบัญชีของงวดปจจุบัน ซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวนของผูถือหุนตามที่ได
รายงานไปแลว 

21. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

  งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหเผยแพรจากคณะกรรมการของบริษัทฯในวันที่ 9 พฤศจิกายน 
2548 
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