
 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 และ 2548 

1. ขอมูลทั่วไป 

1.1 ขอมูลบริษัทฯ 

  บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) (ซึ่งตอไปเรียกวา “บริษัทฯ”) จัดตั้งข้ึนเปนบริษัท
มหาชนจํากัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือ การผลิตและ
จําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑปโตรเคมี ท่ีอยูของบริษัทฯตามที่จดทะเบียนซึ่งเปนสํานักงานใหญ 
ตั้งอยู ณ เลขที่ 19 อาคารไทยพาณิชยปารค พลาซาอีสต ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร สาขาซึ่งเปนที่ตั้งโรงงานตั้งอยู   ณ เลขที่ 7/3 ถนนปกรณสงเคราะหราษฎร ตําบล     
มาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีคลังน้ํามันกระจายอยูในภูมิภาคตางๆของ
ประเทศรวม 4 แหง 

  ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 คือ บริษัท เพทโทรอินสตรูเมนท จํากัด 
ซึ่งเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย โดยถือหุนในอัตรารอยละ 30.27 ของทุนที่ออกและชําระแลวของ
บริษัทฯ 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล
โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดแสดงรายการในงบดุล 
งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเชนเดียวกับ
งบการเงินประจําป 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอครั้งลาสุด 
ดังนั้น งบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ และสถานการณใหมๆ เพื่อ
ไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงินระหวางกาล
นี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

  งบการเงินรวมนี้จัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย  และไดจัดทําข้ึนโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่               
31 ธันวาคม 2548 โดยไดรวมงบการเงินของบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งดังรายละเอียดตอไปนี้ 

  ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งท่ี 2/2549 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2549 อนุมัติให
บริษัทฯลงทุนรวมกับบริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) (SAMCO) จัดตั้งบริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอป
เมนท จํากัด (PSDC) เพื่อพัฒนาที่ดินในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลใหเปนศูนยการคาประชาคมแบบ
ครบวงจรพรอมสถานีบริการน้ํามัน “เพียว” ท้ังนี้ บริษัทฯและ SAMCO ไดลงนามในสัญญารวมทุน
ระหวางกันเมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2549 ดวยทุนจดทะเบียน 50 ลานบาท โดยบริษัทฯเปนผูถือหุนรอยละ 
51 และ SAMCO ถือหุนรอยละ 49 PSDC มีกําหนดเปดใหบริการประมาณตนป 2550 

1.4 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

  งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใช
ในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 โดยมีนโยบายการบัญชีท่ีเปดเผยเพิ่มเติมคือกําไร  
ตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวดดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนักที่ออกอยูในระหวางงวด โดยไดมีการปรับจํานวนหุนตามสัดสวนที่เปลี่ยนไปของจํานวนหุน
สามัญที่เกิดจากการออกหุนปนผลตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 11 บริษัทฯไดคํานวณกําไรตอหุนสําหรับ
งวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 ใหมโดยไดปรับปรุงจํานวนหุนสามัญที่ใชใน
การคํานวณเสมือนวาการออกหุนปนผลไดเกิดขึ้นตั้งแตวันเริ่มตนของงวดแรกที่เสนอรายงาน  

2. ลูกหนี้และต๋ัวเงินรับการคา 

  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 จําแนกตามอายุหนี้ได       
ดังนี้:  

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 
 30 กันยายน 2549 31 ธันวาคม 2548 30 กันยายน 2549 31 ธันวาคม 2548
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา - บริษัทอื่น     
ไมเกิน 3 เดือน 725,259 206,961 638,180 135,703 
มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน 7,811 2,007 - 203 
มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน 3,653 2,200 143 - 
มากกวา 12 เดือน 14,397 14,151 820 643 
รวม 751,120 225,319 639,143 136,549 
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (9,437) (10,235) (617) (617) 
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา - บริษัทอื่น, สุทธิ 741,683 215,084 638,526 135,932 
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน     
ไมเกิน 3 เดือน 154 - 254,728 241,389 
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 154 - 254,728 241,389 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

3. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน 

  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯไดนําเงินฝากประจําธนาคารจํานวนนี้ไปวาง
เปนหลักประกันวงเงินสินเชื่อท่ีบริษัทฯไดรับจากสถาบันการเงินหลายแหง 

4. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

  ลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกันสรุปไดดังนี้:  
รายช่ือ ลักษณะความสัมพันธ

บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด 
   (เดิมชื่อ “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 
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 เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (“PSDC”) บริษัทยอย 
บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท แจสซี่ครีเอชั่น จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท จํากัด ถือหุนในบริษัทฯรอยละ 30.27 
Machine Automation Joint Stock Company ถือหุนใน VTN-P รอยละ 14 
บริษัท บลูแพลนเน็ท ทราเวล จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) ถือหุนใน PSDC รอยละ 49 และมีกรรมการ

รวมกัน 
บริษัท แบค บราเดอร จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  ในระหวางงวด บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวสรุปได
ดังนี้:  

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ  

 สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดสามเดือน  
 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  นโยบายการคิดราคา 

 2549 2548 2549 2548  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย  
(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     
 รายไดจากการขาย - - 1,840,438 1,477,958 หมายเหตุ 1 
   รายไดคาบริหารจัดการ - - 11,996 27,569 หมายเหตุ 2 
 ดอกเบี้ยรับ - - 970 - อัตรารอยละ 5 ตอป และ LIBOR 
       1 เดือน + รอยละ 2 ตอป  
 รายไดอื่น - การใหบริการอื่น - - 832 9,115 ราคาตามสัญญา 
 ซื้อสินคา - - 98,017 - ราคาใกลเคียงราคาตลาด 
 ซื้อทรัพยสิน - - 67 - ราคาตามบัญชี 
 ซื้อเงินลงทุน - - 18,615 - ราคาหุนละ 100 บาท 
 คาขนสงจาย - - 55,541 35,528 ราคาตามสัญญา 
 คาใชจายอื่นๆ - - 459 2,712 ตามตนทุนที่เกิดขึ้นจริง 

รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน     

 รายไดคาบริหารจัดการ 882 1,855 882 1,855 หมายเหตุ 2 
 ขายทรัพยสิน - 136 - - ราคาตลาด 
 ซื้อทรัพยสิน 140 11,992 - 393 ราคาตามสัญญา 
 รายจายคาโฆษณาและ      
     สงเสริมการขาย 222 28 222 9 ราคาตามสัญญา 
 คาใชจายอื่นๆ 387 523 253 468 ตามตนทุนที่เกิดขึ้นจริง 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ  
 สําหรับงวดเกาเดือน สําหรับงวดเกาเดือน  
 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน นโยบายการคิดราคา 
 2549 2548 2549 2548  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย  
(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     
 รายไดจากการขาย - -     5,386,940 3,971,299 หมายเหตุ 1 
 รายไดคาบริหารจัดการ - - 25,049 27,569 หมายเหตุ 2 
 ดอกเบี้ยรับ - - 995 - อัตรารอยละ 5 ตอป และ LIBOR 
        1 เดือน + รอยละ 2 ตอป  
 รายไดอื่น - การใหบริการอื่น - - 2,202 17,947 ราคาตามสัญญา 
 ซื้อสินคา - - 128,654 - ราคาใกลเคียงราคาตลาด 
 ซื้อทรัพยสิน - - 67 3,338 ราคาตามบัญชี 
 ซื้อเงินลงทุน - - 25,372 - ราคาหุนละ 100 บาท 
 คาขนสงจาย - - 141,493 99,142 ราคาตามสัญญา 
 คาใชจายอื่นๆ - - 1,415 3,440 ตามตนทุนที่เกิดขึ้นจริง 
รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน     
 รายไดคาบริหารจัดการ 2,818 1,855 2,818 1,855 หมายเหตุ 2 
 เงินปนผลรับ - 1,500 - 1,500 ตามที่ประกาศจาย 
 ขายทรัพยสิน - 136 - - ราคาตลาด 
 ซื้อสินคา - 53 - - ราคาตลาด 
 ซื้อทรัพยสิน 5,548 23,023 1,087 822 ราคาตามสัญญา 
 ซื้อเงินลงทุน - 6,898 - 6,898 ราคาหุนละ 5 บาท 
 รายจายคาโฆษณาและ      
     สงเสริมการขาย 782 286 782 267 ราคาตามสัญญา 
 คาใชจายอื่นๆ 1,147 1,075 865 964 ตามตนทุนที่เกิดขึ้นจริง 
 ดอกเบี้ยจาย - 42 - 42 อัตรารอยละ 2.61 - 2.72 ตอป 

 หมายเหตุ 1 - ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีสวนลดตามปริมาณคําสั่งซื้อสําหรับธุรกิจคาสงน้ํามัน 
   ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีสวนลดคาการตลาดในอัตราคงที่สําหรับธุรกิจคาปลีกน้ํามัน 
   ราคาขายอิงตามราคาตลาดสําหรับธุรกิจจําหนายตางประเทศและธุรกิจขนสงน้ํามัน 

 หมายเหตุ 2 - คํานวณตามเกณฑปริมาณสินคาที่จําหนายไดสําหรับธุรกิจคาสงและคาปลีกน้ํามัน 
   คํานวณในอัตราคงที่สําหรับธุรกิจจําหนายตางประเทศ 
   คํานวณตามเกณฑปริมาณสินคาที่ขนสงสําหรับธุรกิจขนสงน้ํามัน 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  นอกจากนี้ บริษัทฯไดสั่งซื้อเครื่องจักรและอุปกรณโรงกลั่นจากผูขายในประเทศและตางประเทศแทน 
VTN-P โดยบริษัทฯเรียกเก็บคาใชจายท้ังหมดตามตนทุนที่เกิดข้ึนจริงจากบริษัทยอยดังกลาว มูลคาของรายการ
ขางตนที่เกิดขึ้นสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 คิดเปนจํานวนเงิน 5.5 ลานบาท  

  ยอดคงคางของรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกันไดแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบดุลโดยมี      
รายละเอียดดังนี้:  

     (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 2549 2548 2549 2548 
ลูกหนี้และต๋ัวเงินรับการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน  
 บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด  - - 141,568 96,105 
 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด - - 18,703 23,116 
 บริษัท อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม จํากัด - - 15,874 11,396 
 บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด - - 25,610 53,338 
 บริษัท เมโทร ปโตรเลียม จํากัด - - 835 18,124 
 บริษัท จตุจักรออยล จํากัด - - 15,619 5,923 
 บริษัท เบญจปโตรเลียม จํากัด - -       24,553 3,890 
 บริษัท บูรพารุงโรจน ปโตรเลียม จํากัด - - 10,431 28,130 
 บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด - - 1,535 1,367 
 บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 154 - - - 
 รวม 154 - 254,728 241,389 

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน     
 บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด  - - 3,247 543 
 บริษัท อาร พี ซี เอเชีย จํากัด - - - 128 
 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด - - 2,133 227 
 บริษัท อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม จํากัด - - 1,914 1,070 
 บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด - - 2,160 695 
 บริษัท เมโทร ปโตรเลียม จํากัด - - 887 109 
 บริษัท จตุจักรออยล จํากัด - - 947 130 

 -  6  - 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 2549 2548 2549 2548 
 บริษัท เบญจปโตรเลียม จํากัด - - 114 57 
 บริษัท บูรพารุงโรจน ปโตรเลียม จํากัด - - 870 356 
 บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด - - 9,901 1,249 
    บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด - - 238 - 
 บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด 1,797 618 1,797 618 
 VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. - - 29,572 21,862 
 บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 17,885 - - - 
 รวม 19,682 618 53,780 27,044 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน  
 บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด - - - 2,000 
 VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. - - 29,961 - 
 รวม - - 29,961 2,000 

เงินจายลวงหนาคาซื้อทรัพยสิน - กิจการที่เกี่ยวของกัน  
 Machine Automation Joint Stock Company - 8,390 - - 
 รวม - 8,390 - - 

เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน  
 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด - - 5,688 - 
 รวม - - 5,688 - 

เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน     
 บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด  - - 105 169 
 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด - - 4,214 3,852 
 บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด - - 29,295 19,684 
 บริษัท แจสซี่ครีเอชั่น จํากัด 242 197 242 197 
 บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด 831 791 105 3 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 2549 2548 2549 2548 
 บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท จํากัด 34 - 34 - 
 บริษัท บลูแพลนเน็ท ทราเวล จํากัด 37 - 37 - 
 บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 41 - -           - 
 Machine Automation Joint Stock Company 399 - - - 
 บริษัท เพียวสัมมากร จํากัด - - 18,615 - 
 รวม 1,584 988 52,647 23,905 

  ในระหวางงวด เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันมีการเคลื่อนไหวดังนี้:  
     (หนวย: พันบาท) 

 ยอดคงเหลือ ณ ในระหวางงวด ยอดคงเหลือ ณ  

 1 มกราคม   30 กันยายน  

 2549 เพิ่มขึ้น ลดลง 2549 อัตราดอกเบี้ย 

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ     
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน     
 บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด 2,000 - (2,000) - รอยละ 5.0 ตอป 
 VTN-P Petrochemical Joint      LIBOR 1 เดือน + รอยละ 
    Venture Co., Ltd.        2 ตอป กําหนดชําระคืน 
 - 29,961 - 29,961    ในเดือนธันวาคม 2549 

รวม 2,000 29,961 (2,000) 29,961  

5.     สินคาคงเหลือ 

  สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 ไดรวมน้ํามันสํารองตามขอบังคับของกระทรวงพาณิชยจํานวน
เงิน 588.1 ลานบาท (31 ธันวาคม 2548: 593.1 ลานบาท) โดยสวนหนึ่งจํานวนเงิน 102.0 ลานบาท (31 ธันวาคม 
2548: 89.9 ลานบาท) เปนสินคาท่ีอยูภายใตสัญญาซื้อขายน้ํามันเพื่อใชเปนปริมาณสํารองตามกฎหมายที่บริษัทฯ
มีภาระผูกพันตองขายคืนใหแกผูขายเมื่อครบกําหนดตามอายุของสัญญา 

  บริษัทฯไดทําสัญญาจํานําวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปทั้งหมดกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งเพื่อเปน        
หลักประกันวงเงินสินเชื่อท่ีไดรับจากสถาบันการเงินแหงนั้น 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

6. เงินใหกูยืมระยะสั้นอื่น 

 เมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2549 บริษัทฯ ไดทําสัญญา Petroleum Product Business Joint Venture กับ บริษัท 
T.C.S. Oil จํากัด (T.C.S.) เพื่อรวมลงทุนในธุรกิจน้ํามันในประเทศกัมพูชา ซึ่งสัญญามีผลบังคับเปนระยะเวลา 
15 ปสิ้นสุดในป 2563 โดยบริษัทฯ มีภาระในการจัดหาน้ํามันและใหเงินกูยืมแก T.C.S. เปนเงินบาทจํานวน 35 
ลานบาท คิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ โดยชําระดอกเบี้ยเปนรายเดือน และมีกําหนดชําระคืนเงินตนตามเงื่อนไขที่
ระบุไวในสัญญา หลังจากที่บริษัทฯไดรับชําระเงินใหกูยืมดังกลาวเต็มจํานวนแลว บริษัทฯจะไดรับสวนแบง
กําไรจากผลการดําเนินงานของ T.C.S. ตามที่ระบุในสัญญา 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 บริษัทฯไดใหเงินกูยืมแก T.C.S. จํานวน 6.9 ลานบาท 
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   (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
7. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 
  เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียประกอบดวยเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทดังตอไปนี้:  

(หนวย: พันบาท) 
  สถานที่     เงินลงทุน 

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ จดทะเบียน ทุนชําระแลว/เรียกชําระ สัดสวนเงินลงทุน วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย 
   30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
   2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 
     รอยละ รอยละ     

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ           
บริษัทยอยซึ่งถือหุนโดยบริษัทฯ           
บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด จําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง ไทย 50 ลานบาท 50 ลานบาท 100 100 49,999 49,999 23,589 29,442 
บริษัท อาร พี ซี เอเชีย จํากัด ผลิตและจําหนาย ไทย 10 ลานบาท 10 ลานบาท 100 100 10,000 10,000 10,540 9,860 
 ผลิตภัณฑปโตรเลียมและ  

ปโตรเคมี 
         

บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด จําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง ไทย 10 ลานบาท 10 ลานบาท 100 100 10,000 10,000 40,073 23,423 
   และบริษัทยอย           
VTN-P Petrochemical Joint Venture  ผลิตและจําหนาย เวียตนาม 3.5 ลาน 3.5 ลาน 60 60 86,589 86,589 39,721 68,689 
   Co., Ltd. ผลิตภัณฑปโตรเคมี  ดอลลารสหรัฐฯ ดอลลารสหรัฐฯ       
บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท ใหเชาและบริการ ไทย 49.75 ลานบาท - 51 - 25,372 - 23,532 - 
   จํากัด (PSDC) อสังหาริมทรัพย          
รวมเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย      181,960 156,588 137,455 131,414 

  ในไตรมาสที่สองของป 2549 บริษัทฯไดลงทุนเพิ่มใน PSDC จํานวนเงิน 0.51 ลานบาทของทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ลานบาท และจายชําระเพิ่มอีก 6.25 
ลานบาทจากรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียนที่จดทะเบียนเพิ่มอีก 49 ลานบาท รวมทั้งสิ้น 6.76 ลานบาท 

  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2549 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ PSDC ไดมีมติอนุมัติเรียกชําระเงินคาหุนเพิ่มเติมจํานวน 36.5 ลานบาท เปนผลใหทุนที่ชําระแลว
ของ PSDC เพิ่มขึ้นจาก 13.25 ลานบาท เปน 49.75 ลานบาท บริษัทฯไดบันทึกเจาหนี้คาหุนดังกลาวจํานวน 18.6 ลานบาท (อัตรารอยละ 51 ของเงินคาหุนที่เรียก
ชําระเพิ่มเติม) ภายใตหัวขอ “เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน” ในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และบันทึกลูกหนี้คาหุนจํานวน 17.9 ลานบาทภายใตหัวขอ “ลูกหนี้กิจการที่
เกี่ยวของกัน” ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 



  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

8. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

  ในป 2547 บริษัทฯไดทําสัญญาขายเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท สยามกัลฟปโตรเคมีคัล จํากัด ใหแก
กลุมบุคคลภายนอกในราคา 90 ลานบาทซึ่งบริษัทฯไดรับชําระเงินคาหุนในป 2547 และ 2548 และไดโอนหุน
ท้ังหมดใหแกผูซื้อแลว โดยสัญญาซื้อขายหุนดังกลาวไดกําหนดเงื่อนไขสําคัญบางประการ เชน สิทธิท่ีบริษัทฯ
จะซื้อหุนคืนภายในระยะเวลาหนึ่งในราคาตามที่ระบุในสัญญา สิทธิท่ีบริษัทฯจะซื้อวัตถุดิบจากบริษัทดังกลาว
ในปริมาณและราคาตามที่ระบุในสัญญา และการที่บริษัทฯจะใหความชวยเหลือดานวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับ
โครงการของบริษัทดังกลาว เปนตน 

9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

  รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 
สรุปไดดังนี้: 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 938,937 603,000 
ซื้อเพิ่มระหวางงวด 102,411 39,825 
จําหนายระหวางงวด (5,841) (5,314) 
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (90,044) (59,712) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (27,044) - 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 918,419 577,799 

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 ยานพาหนะบางสวนซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชีในงบการเงินรวมจํานวน 12.4  
ลานบาท (31 ธันวาคม 2548: 19.2 ลานบาท) และในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯจํานวน 0.3 ลานบาท (31 ธันวาคม 
2548: 0.6 ลานบาท) เปนหลักประกันภายใตสัญญาเชาการเงินซึ่งมีระยะเวลาการผอนชําระ 36 ถึง 48 เดือน 
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

10. เงินกูยืมระยะยาว 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 
 30 กันยายน 

2549 
31 ธันวาคม 

2548 
30 กันยายน 

2549 
31 ธันวาคม 

2548 
เงินกูยมืระยะยาว 191,594 269,892 62,730 125,457 
หัก : สวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน     
   หนึ่งป (76,905) (154,344) (62,730) (125,457) 
สวนที่ถึงกําหนดชําระเกินกวาหนึ่งป 114,689 115,548 - - 

  การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 มี
รายละเอียดดังนี้: 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 269,892 125,457 
หัก: จายคืนเงินกู (62,727) (62,727) 
หัก: กําไรจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น (15,571) - 
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 191,594 62,730 

  เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2549 บริษัทยอย (VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd.) ไดรับอนุมัติจาก
ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทยใหเปลี่ยนแปลงกําหนดการชําระคืนเงินตนโดยเริ่มชําระเดือน
ตุลาคม 2549 และสิ้นสุดในเดือนตุลาคม 2553 
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

11. ทุนเรือนหุนและเงินปนผลจาย 

  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 มีมติอนุมัติการจัดสรรสํารองตาม
กฎหมายจํานวนเงิน 849,000 บาท (ซึ่งบริษัทฯบันทึกบัญชีแลวในป 2548) และอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับ
ผลประกอบการป 2548 ในอัตราหุนละ 0.70 บาท รวมเปนเงินปนผลจํานวน 291,872,940 บาท โดยไดจายเงินปน
ผลระหวางกาลแลวในอัตราหุนละ 0.35 บาทหรือเปนเงินจํานวน 145,442,500 บาท คงเหลือเงินปนผลจายงวด
สุดทายท่ีจายวันที่ 28 เมษายน 2549 ในอัตราหุนละ 0.35 บาท หรือเปนเงินจํานวน 146,430,440 บาท โดยมี
รายละเอียดการจายเงินปนผลดังตอไปนี้: 

  ก) จายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.10 บาท หรือเปนเงิน 41,837,269 บาท 

  ข) จายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทฯจํานวน 104,593,171 หุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท) ใหแก
ผูถือหุนของบริษัทฯในอัตรา 4 หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนสามัญปนผล รวมมูลคาท้ังสิ้น 104,593,171 
บาท คิดเปนเงินปนผลหุนละ 0.25 บาท ท้ังนี้ กรณีมีเศษหุนนอยกวา 4 หุน ใหจายเปนเงินสดแทน
การจายเปนหุนสามัญปนผลสําหรับเศษหุนดังกลาวในอัตราหุนละ 0.25 บาท ใหแกผูถือหุนผูมี
สิทธิ 

  นอกจากนี้ ท่ีประชุมไดมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจาก 424,040,000 บาท เปน 
530,048,171 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 106,008,171 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อจาย
เปนหุนปนผลจํานวน 104,593,171 หุน และเพื่อรองรับการปรับอัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิตาม
โครงการ ESOP ครั้งท่ี 1 ท่ีไดรับผลกระทบจากการจายหุนปนผลจํานวน 1,415,000 หุน บริษัทฯไดจดทะเบียน
เพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2549  

  ในไตรมาสที่สองของป 2549 บริษัทฯไดจายเงินปนผลเปนเงินสดจํานวนเงิน 41,837,370 บาทและจายหุน
ปนผลจํานวนเงิน 104,593,070 บาท 

  เมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2549 บริษัทฯไดจายเงินปนผลระหวางกาลเปนเงินสดใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 
0.25 บาท จํานวนเงินรวม 130,741,439 บาท ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งท่ี 3/2549 ลงวันที่           
9 สิงหาคม 2549 
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

12. ตนทุนขายและบริการ 

  ตนทุนขายสําหรับงวดสูงกวาปกติ เนื่องจากในไตรมาสที่สามของป 2549 ผูขายวัตถุดิบไดสงวัตถุดิบที่มี
คุณภาพผิดไปจากที่กําหนดไวในสัญญาซื้อขายวัตถุดิบ โดยมีคุณสมบัติท่ีผิดไปจากที่เคยสงมอบใหบริษัทฯ 
ตลอดระยะเวลาของสัญญาที่ผานมาอยางกระทันหัน  มีผลทําใหบริษัทฯตองจายตนทุนเพิ่มในการปรับคุณภาพ
สินคา ตลอดจนคาเสียหายดานอื่นๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ 136.45 ลานบาท จากการเจรจากับผูขายวัตถุดิบ ได
ขอสรุปวาผูขายวัตถุดิบจะชดใชคาเสียหายใหแกบริษัทฯรวม 52.7 ลานบาท ดังนั้น บริษัทฯจึงไดบันทึกบัญชีโดย
ลดตนทุนขายสําหรับงวดทั้งจํานวน ท้ังนี้ ผูขายวัตถุดิบจะออกใบลดหนี้ใหบริษัทฯจํานวน 26 ลานบาทในเดือน
พฤศจิกายน 2549 สวนท่ีเหลือจํานวน 26.7 ลานบาทจะพิจารณาวิธีการชดเชยใหเมื่อท้ังสองฝายไดขอสรุป
เกี่ยวกับการตอสัญญาซื้อขายวัตถุดิบ 

13. ใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญ 

  เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2548 บริษัทฯไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯชนิดระบุช่ือผูถือ
และเปลี่ยนมือไมได (RPC-W1) ใหแกกรรมการ ท่ีปรึกษา ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย
จํานวน 8,490,000 หนวย โดยแบงออกเปน 3 ฉบับ คือ ฉบับท่ี 1 จํานวน 2,830,108 หนวย ฉบับที่ 2 จํานวน 
2,829,987 หนวย และฉบับที่ 3 จํานวน 2,829,905 หนวย ในราคาเสนอขาย 0 บาทตอหนวย ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวมีอายุไมเกิน 36 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 โดยมีอัตราการใชสิทธิคือ ใบสําคัญแสดงสิทธิ   
1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในราคาใชสิทธิ 1 บาทตอ 1 หุนสามัญ (เวนแตจะมีการปรับราคาและอัตรา
การใชสิทธิ) และมีระยะเวลาการใชสิทธิดังนี้:  

- ฉบับที่ 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 
- ฉบับที่ 2 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 
- ฉบับที่ 3 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 

  ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมิไดจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯมีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือจํานวน 5,659,892 
หนวย 
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  ตอมาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงการใช
สิทธิในโครงการ ESOP ครั้งท่ี 1 โดยสาระสําคัญของการแกไขการใชสิทธิดังกลาวสรุปไดดังนี้: 

อัตราการใชสิทธิเดิม ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย: หุนสามัญ 1 หุน 
  อัตราการใชสิทธิใหม ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย: หุนสามัญ 1.25 หุน 

 วันที่เริ่มมีผลบังคับใช วันที่ 31 มีนาคม 2549 
 จํานวนหุนรองรับเดิมคงเหลือ 8,490,000 หุน 
 จํานวนหุนรองรับเพิ่มเติม 1,415,000 หุน 
 จํานวนหุนรองรับรวม ณ วันที่อนุมัติ 9,905,000 หุน 

14. การกระทบยอดกําไรตอหุนปรับลด 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

  จํานวนหุนสามัญ กําไร (ขาดทุน) 
 กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ตอหุน 

 2549 2548 2549 2548 2549 2548
 พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน       
 กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (41,884) 125,955 522,966 520,143 (0.08) 0.24 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ       
  (RPC-W1)  - - -* 4,928   

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด       
 กําไร (ขาดทุน) ที่เปนของผูถือหุนสามัญ       
  สมมติวามีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ (41,884) 125,955 522,966 525,071 (0.08) 0.24 

  * เนื่องจากผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลดมีผลทําใหขาดทุนตอหุนปรับลดสําหรับงวด         
สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 ลดลง ดังนั้น บริษัทฯจึงไมนําผลของใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมารวม
คํานวณเพื่อหากําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 

 2549 2548 2549 2548 2549 2548
 พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       
 กําไรสุทธิ 193,065 398,424 522,966 520,143 0.37 0.77 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ       
  (RPC-W1)  - - 5,935 1,661   

กําไรตอหุนปรับลด       
 กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ       
  สมมติวามีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 193,065 398,424 528,901 521,804 0.37 0.76 

  จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักคํานวณไดดังนี้: 

(พันหุน) 

 30 กันยายน 

 2549 2548
จํานวนหุนสามัญที่ออกและชําระแลว ณ วันตนงวด 418,373 415,550 
จํานวนหุนปนผลจาย 104,593 104,593 

จํานวนหุนสามัญที่ออกและชําระแลว ณ วันสิ้นงวด 522,966 520,143 

15. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

  บริษัทฯและบริษัทยอยจัดแบงการดําเนินงานออกเปนสวนงานทางธุรกิจ 2 สวนงาน ไดแก ธุรกิจผลิตและ
จําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมและปโตรเคมี และธุรกิจขนสงน้ํามัน โดยมีสวนงานทางภูมิศาสตร 2 แหง คือ 
ประเทศไทยและประเทศเวียตนาม ขอมูลทางการเงินเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอยจําแนก
ตามสวนงานภูมิศาสตรและธุรกิจสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 และ 2548 
แสดงไดดังนี้:  



  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
 เวียตนาม ไทย    
 ผลิตและจําหนาย

ผลิตภัณฑ 
ผลิตและจําหนาย

ผลิตภัณฑ 
    

 ปโตรเลียมและปโตรเคมี ปโตรเลียมและปโตรเคมี ขนสงน้ํามัน รวม รายการตัดบัญชี รวม 
 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548
รายไดจากการขายและบริการจากภายนอก             
 ในประเทศ - - 4,073 3,402 7 10 4,080 3,412 - - 4,080 3,412 
 ตางประเทศ - 2 1,599 700 - - 1,599 702 - - 1,599 702 
รวมรายไดจากการขายและบริการจากภายนอก - 2 5,672 4,102 7 10 5,679 4,114 - - 5,679 4,114 
รายไดจากการขายและบริการระหวางสวนงาน             
 ในประเทศ - - 1,976 1,480 57 37 2,033 1,517 (2,033) (1,517) - - 
รวมรายไดจากการขายและบริการระหวาง             
   สวนงาน - - 1,976 1,480 57 37 2,033 1,517 (2,033) (1,517) - - 
รวมรายไดทั้งสิ้น - 2 7,648 5,582 64 47 7,712 5,631 (2,033) (1,517) 5,679 4,114 

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตามสวนงาน (10) (7) (42) 186 5 (5) (47) 174 2 (2) (45) 172 

รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน  :
2 2

            
     รายไดอื่น             
     ดอกเบี้ยจาย           (14) (5) 
     ภาษีเงินไดนิติบุคคล           9 (44) 
ขาดทุนสุทธิของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอย           6 2 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด           (42) 126 
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

 เวียตนาม ไทย    

 ผลิตและจําหนาย
ผลิตภัณฑ 

ผลิตและจําหนาย
ผลิตภัณฑ 

    

 ปโตรเลียมและปโตรเคมี ปโตรเลียมและปโตรเคมี ขนสงน้ํามัน รวม รายการตัดบัญชี รวม 

 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548
รายไดจากการขายและบริการจากภายนอก             
 ในประเทศ - - 12,170 8,844 35 43 12,205 8,887 - - 12,205 8,887 
 ตางประเทศ 31 2 3,163 1,387 - - 3,194 1,389 - - 3,194 1,389 

รวมรายไดจากการขายและบริการจากภายนอก 31 2 15,333 10,231 35 43 15,399 10,276 - - 15,399 10,276 

รายไดจากการขายและบริการระหวางสวนงาน             
 ในประเทศ - - 5,523 3,986 148 105 5,671 4,091 (5,671) (4,091) - - 

รวมรายไดจากการขายและบริการระหวาง             
     สวนงาน - - 5,523 3,986 148 105 5,671 4,091 (5,671) (4,091) - - 

รวมรายไดทั้งสิ้น 31 2 20,856 14,217 183 148 21,070 14,367 (5,671) (4,091) 15,399 10,276 

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตามสวนงาน (29) (7) 288 540 14 10 273 543 2 (2) 275 541 

รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน  :
7 5

   

            
     รายไดอื่น             
     ดอกเบี้ยจาย        (30) (14) 
     ภาษีเงินไดนิติบุคคล           (75) (135) 
ขาดทุนสุทธิของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอย           16 3 

กําไรสุทธิสําหรับงวด           193 398 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

16. หนังสือค้ําประกัน 

 ก) ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ
และบริษัทยอยเหลืออยูเปนจํานวนเงิน 137.8 ลานบาท (31 ธันวาคม 2548: 123.8 ลานบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่อง
กับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย 

 ข) ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 บริษัทฯไดออกหนังสือคํ้าประกันเปนจํานวนเงิน 7.0 ลานดอลลารสหรัฐฯ        
(31 ธันวาคม 2548: 7.0 ลานดอลลารสหรัฐฯ) ใหแกธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
เพื่อคํ้าประกันวงเงินกูและวงเงินสินเชื่อของบริษัทยอยในตางประเทศ การค้ําประกันนี้มีผลผูกพันตอ
บริษัทฯนานเทาท่ีภาระหนี้สินที่ยังไมไดชําระโดยบริษัทยอยดังกลาว บริษัทฯไมมีการคิดคาธรรมเนียมใน
การคํ้าประกัน นอกจากนี้ ผูถือหุนทุกรายของบริษัทยอยไดเขาทํา Shareholder Guarantee Agreement กับ
บริษัทฯเพื่อคํ้าประกันวงเงินกูและวงเงินสินเชื่อของบริษัทยอยตามสัดสวนการถือหุนของผูถือหุน 

 ค) ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 บริษัทฯไดออกหนังสือคํ้าประกันเปนจํานวนเงิน 3.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
ใหแกธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย และจํานวนเงิน 120 ลานบาท ใหแกธนาคาร          
ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) เพื่อคํ้าประกันวงเงินกูและวงเงินสินเชื่อของบริษัท อาร พี ซี เอเชีย จํากัด 
(“บริษัทยอย”) การคํ้าประกันนี้มีผลผูกพันตอบริษัทฯนานเทาท่ีภาระหนี้สินที่ยังไมไดชําระโดยบริษัทยอย
ดังกลาว บริษัทฯไมมีการคิดคาธรรมเนียมในการค้ําประกัน 

 ง) ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด (“SCT”) ไดออกหนังสือคํ้าประกันใหแก
บริษัทลีสซิ่งแหงหนึ่งเพื่อคํ้าประกันหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินของบริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด (“บริษัท
ยอย”) การคํ้าประกันนี้มีผลผูกพันตอ.SCT.นานเทาท่ีภาระหนี้สินที่ยังไมไดชําระโดยบริษัทยอยดังกลาว 
ยอดคงคางของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินของบริษัทยอย ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 มีจํานวน 4.2 ลาน
บาท (31 ธันวาคม 2548: 8.9 ลานบาท) 

17. ภาระผูกพัน 

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันดังนี้:  

 ก) ภาระผูกพันรายจายฝายทุนเกี่ยวกับการกอสรางโครงการสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงและรานคา
ภายในสถานี โรงงาน คลังน้ํามัน และเครื่องจักรจํานวนเงิน 25 ลานบาท และ 5 ลานดอลลาร
สหรัฐฯและ 176 ลานดองเวียตนาม (31.ธันวาคม.2548: 3 ลานบาท 1 ลานดอลลารสหรัฐฯ และ 365 
ลานดองเวียตนาม) 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ข) ภาระผูกพันตามสัญญาเชาและบริการระยะยาวเกี่ยวกับการเชาท่ีดิน อาคารสํานักงาน อุปกรณ
เครื่องมือ รถยนต และคลังน้ํามันในระหวางป 2549 ถึงป 2574 คิดเปนจํานวนเงิน 121 ลานบาท   
(31 ธันวาคม 2548: 68 ลานบาท) 

 ค) ภาระผูกพันตามสัญญาเชาและบริการระยะยาวเกี่ยวกับการเชาสถานีบริการน้ํามันในระหวางป 
2549 ถึงป 2563 คิดเปนจํานวนเงิน 48 ลานบาท (31 ธันวาคม 2548: 48 ลานบาท) 

 ง) ภาระผูกพันตามสัญญาบริการท่ีปรึกษาทางการเงินเพื่อการลงทุนคิดเปนจํานวนเงิน 1.5 ลานบาท 

 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 บริษัทฯจะไดรับคืนหลักประกันดังกลาวเมื่อครบกําหนดตามอายุสัญญา 
และในวันท่ี 31 มีนาคม 2549 บริษัทฯไดทําขอตกลงซื้อวัตถุดิบเพิ่ม โดยปริมาณการซื้อขายเปนไป
ตามที่ระบุไวในสัญญา สัญญาซื้อวัตถุดิบเพิ่มดังกลาวสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2549 

 ช) ภาระผูกพันเกี่ยวกับสวนของเงินลงทุนที่ยังไมเรียกชําระในบริษัทยอยแหงหนึ่งจํานวนเงิน 0.13 
ลานบาท  

18. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสัญญาขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหนาเปนจํานวนเงิน 14.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของจํานวนเงินขายเทากับ 37.28-
37.54 บาท ตอ 1 ดอลลารสหรัฐฯและครบกําหนดในเดือนตุลาคมถึงธันวาคม  2549 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

19. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 

  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2549 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 26/2549 เรื่อง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย (แกไขเพิ่มเติม
ครั้งท่ี 1) โดยใหแกไขการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการที่มีอํานาจควบคุมรวม และบริษัทรวมใน
งบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสียมาเปนวิธีราคาทุน โดยกิจการที่ไมประสงคจะใชวิธีราคาทุนในป 
2549 ก็ใหใชวิธีสวนไดเสียตามเดิมจนถึงสิ้นป 2549 และใหใชวิธีราคาทุนเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 

  ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับดังกลาวไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใชในวันที่           
30 ตุลาคม 2549 

20.  การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

  งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2549 
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