
(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 

1. ขอมูลทั่วไป 

1.1 ขอมูลบริษัทฯ 

  บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งข้ึนเปนบริษัทมหาชนจํากัดและมี
ภูมิลําเนาในประเทศไทย บริษัทฯดําเนินธุรกิจหลักคือ การผลิตและจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงและ
ผลิตภัณฑปโตรเคมี ท่ีอยูของบริษัทฯตามที่จดทะเบียนซึ่งเปนสํานักงานใหญ ตั้งอยู ณ เลขที่ 19 อาคาร
ไทยพาณิชยปารค พลาซาอีสต ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร สาขาซึ่งเปน
ท่ีตั้งโรงงานตั้งอยู   ณ เลขที่ 7/3 ถนนปกรณสงเคราะหราษฎร ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัด
ระยอง นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีคลังน้ํามันกระจายอยูในภูมิภาคตางๆของประเทศรวม 4 แหง 

  ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 คือ บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท จํากัด 
ซึ่งเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย โดยถือหุนในอัตรารอยละ 30.08 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 

1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมนี้จัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย และไดจัดทําข้ึนโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่               
31 ธันวาคม 2549 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเกี่ยวกับบริษัทยอยในระหวางงวดปจจุบัน 
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1.4 การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 9/2550 และฉบับท่ี 38/2550 เกี่ยวกับ
มาตรฐานการบัญชี ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว โดยใหใชมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุง
ใหมป 2550 ดังตอไปนี้แทนมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมที่ยกเลิกไป 

 ก) มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหมที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

 ฉบับที่  44 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ฉบับที่  45 เงินลงทุนในบริษัทรวม 
 ฉบับที่  46 สวนไดเสียในการรวมคา 

 มาตรฐานการบัญชีท้ังสามฉบับขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2550 เปนตนไป ในระหวางไตรมาสที่ 1 ของปปจจุบัน บริษัทฯได
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 ฉบับปรับปรุงใหม ตามที่กลาวไวในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ 2.1 

 ข) มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหมที่ยังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

 ฉบับที่  25 งบกระแสเงินสด 
 ฉบับที่  33 ตนทุนการกูยืม 
 ฉบับที่  35 การนําเสนองบการเงิน 
 ฉบับที่  39 นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 
 ฉบับที่  41 งบการเงินระหวางกาล 
 ฉบับที่  49 สัญญากอสราง 

 มาตรฐานการบัญชีท้ังหกฉบับขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวา
มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ี
เริ่มใชมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว 

1.5 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

  งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใช
ในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ยกเวนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามที่
กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 
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2. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

2.1 การบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ในระหวางไตรมาสที่ 1 ของปปจจุบัน บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการ
บันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ จากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน ตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่ง
กําหนดใหเงินลงทุนในบริษัทยอย เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน และเงินลงทุนในบริษัทรวมใน
งบการเงินเฉพาะกิจการตองแสดงตามวิธีราคาทุน 

ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว บริษัทฯไดปรับยอนหลังงบการเงินเฉพาะกิจการ 
งวดกอนที่นํามาแสดงเปรียบเทียบเสมือนวาบริษัทฯไดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนใน
บริษัทยอยตามวิธีราคาทุนมาโดยตลอด การเปลี่ยนแปลงนี้ทําใหบริษัทฯมีกําไรสุทธิในงบกําไรขาดทุน
เฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 เพิ่มข้ึนเปนจํานวน 6.1 
ลานบาท (0.01 บาทตอหุน) และ 8.8 ลานบาท (0.02 บาทตอหุน) ตามลําดับ (2549: ขาดทุนสุทธิเพิ่มข้ึน
เปนจํานวน 5.0 ลานบาท (0.01 บาทตอหุน) และกําไรสุทธิลดลง 15.5 ลานบาท (0.03 บาทตอหุน) 
ตามลําดับ) ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวไดแสดงไวในหัวขอ “ผลสะสมจาก
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอย” ในงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการแลว 

ท้ังนี้การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว มีผลกระทบเฉพาะตอรายการบัญชีท่ีเกี่ยวของกับ
เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการเทานั้น โดยไมไดมีผลกระทบตองบการเงินรวมแต
อยางใด 

2.2 การตีราคาสินคาคงเหลือ 

  ตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 มกราคม 2550 เปนตนไป บริษัทฯและบริษัทยอยไดเปลี่ยน
วิธีการคํานวณราคาทุนสินคาคงเหลือจากวิธีเขากอน-ออกกอนเปนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ท้ังนี้            
เพื่อสะทอนผลการดําเนินงานที่แทจริงและใหเปนไปในทิศทางเดียวกันกับบริษัทในกลุมอุตสาหกรรม
ปโตรเลียมในประเทศไทย ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไมเปนสาระสําคัญตองบการเงินของ
บริษัทฯ การเปลี่ยนวิธีการคํานวณราคาทุนสินคาคงเหลือไดรับอนุมัติจากกรมสรรพากรเมื่อวันที่           
20 มีนาคม 2550 
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3. เงินลงทุนชั่วคราว 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2550 31 ธันวาคม 2549 30 กันยายน 2550 31 ธันวาคม 2549
หนวยลงทุนในกองทุนรวม 10,746 503 - - 
ตั๋วเงินคลัง - 20,904 - - 

รวมเงินลงทุนชั่วคราว 10,746 21,407 - - 

4. ลูกหนี้การคา 

  ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 แยกตามอายุหนี้ท่ีคงคาง
นับจากวันที่ถึงกําหนดชําระไดดังนี้:  

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2550 31 ธันวาคม 2549 30 กันยายน 2550 31 ธันวาคม 2549
ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน     
ไมเกิน 3 เดือน 444,061 416,239 301,070 341,335 
3 - 6 เดือน 8,093 2,980 - 214 
6 - 12 เดือน 2,829 4,312 67 143 
มากกวา 12 เดือน 13,553 12,867           1,015 753 

รวม 468,536 436,398 302,152 342,445 
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (9,807) (11,122) (617) (617) 

ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน, สุทธิ 458,729 425,276 301,535 341,828 

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกนั    
ไมเกิน 3 เดือน 69 110 371,376 254,203 
3 - 6 เดือน                 12 2 - 1,053 
6 - 12 เดือน 15 2 - - 
มากกวา 12 เดือน 21 - - - 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 117 114 371,376 255,256 

5. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน 

  ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจําซึ่งบริษัทฯไดนําไปค้ําประกันวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร 
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6. รายการธุรกิจกบักิจการที่เกี่ยวของกัน 

  ลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกันสรุปไดดังนี้ 

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

บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากดั (“SCT”) บริษัทยอย 
บริษัท อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม จํากัด บริษัทยอยของ SCT 
บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด บริษัทยอยของ SCT 
บริษัท เมโทร ปโตรเลียม จํากดั บริษัทยอยของ SCT 
บริษัท จตุจักร ออยล จํากัด บริษัทยอยของ SCT 
บริษัท เบญจปโตรเลียม จํากัด บริษัทยอยของ SCT 
บริษัท บูรพารุงโรจน ปโตรเลยีม จํากัด บริษัทยอยของ SCT 
บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด บริษัทยอยของ SCT 
บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (“PSDC”) บริษัทยอย 
บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท จํากัด ถือหุนในบริษัทฯรอยละ 30.08 
Machine Automation Joint Stock Company ถือหุนใน VTN-P รอยละ 14 
บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) ถือหุนใน PSDC รอยละ 49 และมีกรรมการ

รวมกัน 
บริษัท แจสซี่ครีเอชั่น จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท บลูแพลนเน็ท ทราเวล จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท แบค บราเดอร จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท โกลบอลไลเซชั่น อีโคโนมิค แอนด โปรโมชั่น  
     เนทเวอรค จํากัด 

มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท อัลท เอ็นเนอยี่ จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท วิลเลจฟารม มารเก็ตติ้ง จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท เอส ซี ที สหภัณฑ จํากัด (“SAP”) มีผูถือหุนรวมกนัและกรรมการบริษัทฯถือ

หุนใน SAP 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการ
ธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบริษัทเหลานั้นซึ่ง
เปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

     (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดสามเดือน  
 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน นโยบายการกําหนดราคา 

 2550 2549 2550 2549  

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย  
(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     
 ขายสินคา - - 1,996,849 1,840,438 หมายเหตุ 1 
 รายไดคาบริหารจัดการ - - 10,350 11,996 หมายเหตุ 2 
 ดอกเบี้ยรับ - - 106 970 อัตรารอยละ 5 ตอปและ 

LIBOR 1 เดือน บวกรอยละ 
2.0 ตอป 

 รายไดอื่น - การใหบริการอื่น - - 2,175 832 ราคาตามสัญญา 
 ซื้อสินคา - - 104,820 98,017 ราคาทุน 
   ซื้อสินทรัพยถาวร - - - 67 ราคาตามบัญชี 
   ซื้อเงินลงทุน - - - 18,615 ราคาหุนละ 100 บาท 
 คาขนสงจาย - - 43,595 55,541 ราคาตามสัญญา 
 คาใชจายอื่น - - 50 459 ตามตนทุนที่เกิดขึ้นจริง 
      
รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน     
 รายไดคาบริหารจัดการ 927 882 927 882 หมายเหตุ 2 
 รายจายคาโฆษณาและ      
     สงเสริมการขาย 11 222 11 222 ราคาตามสัญญา 
 คาใชจายอื่น 4,501 387 665 253 ตามตนทุนที่เกิดขึ้นจริง 
 ซื้อสินทรัพยถาวร - 140 - - ราคาตามสัญญา 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สําหรับงวดเกาเดือน สําหรับงวดเกาเดือน  
 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน นโยบายการกําหนดราคา 

 2550 2549 2550 2549  

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย  
(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     
 ขายสินคา - - 5,986,918 5,386,940 หมายเหตุ 1 
 รายไดคาบริหารจัดการ - - 25,768 25,049 หมายเหตุ 2 
 ดอกเบี้ยรับ - - 1,026 995 อัตรารอยละ 5 ตอปและ 

LIBOR 1 เดือน บวกรอยละ 
2.0 ตอป 

 รายไดอื่น - การใหบริการอื่น - - 5,111 2,202 ราคาตามสัญญา 
 ซื้อสินคา - - 817,012 128,654 ราคาทุน 
   ซื้อสินทรัพยถาวร - - - 67 ราคาตามบัญชี 
   ซื้อเงินลงทุน - - - 25,372 ราคาหุนละ 100 บาท 
 คาขนสงจาย - - 125,518 141,493 ราคาตามสัญญา 
 คาใชจายอื่น - - 428 1,415 ตามตนทุนที่เกิดขึ้นจริง 
   ขายที่ดิน - - 26,000 - ราคาตามสัญญาซึ่งใกลเคียง

กับราคาทุน 
รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน     
 รายไดคาบริหารจัดการ 2,839 2,818 2,839 2,818 หมายเหตุ 2 
 รายจายคาโฆษณาและ      
     สงเสริมการขาย 689 782 689 782 ราคาตามสัญญา 
 คาใชจายอื่น 11,344 1,147 1,169 865 ตามตนทุนที่เกิดขึ้นจริง 
 ซื้อสินทรัพยถาวร - 5,548 - 1,087 ราคาตามสัญญา 

 หมายเหตุ 1 - ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีสวนลดตามปริมาณคําสั่งซื้อสําหรับธุรกิจคาสงน้ํามัน 
   ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีสวนลดคาการตลาดในอัตราคงที่สําหรับธุรกิจคาปลีกน้ํามัน 
   ราคาขายอิงตามราคาตลาดสําหรับธุรกิจจําหนายตางประเทศและธุรกิจขนสงน้ํามัน 

 หมายเหตุ 2 - คํานวณตามเกณฑปริมาณสินคาที่จําหนายไดสําหรับธุรกิจคาสงและคาปลกีน้ํามัน 
   คํานวณในอัตราคงที่สําหรับธุรกิจจําหนายในตางประเทศ ธุรกิจใหเชาและบริการอสังหาริมทรัพย และธุรกิจขายอุปกรณ 
      เคร่ืองมือสถานีบริการน้ํามันและใหบริการซอมบํารุง 
   คํานวณตามเกณฑปริมาณสินคาที่ขนสงสําหรับธุรกิจขนสงน้ํามัน 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 มี
รายละเอียดดังนี้  

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 

2550 
31 ธันวาคม 

2549 
30 กันยายน 

2550 
31 ธันวาคม 

2549 
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน    
บริษัทยอย     
 บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด - - 248,560 178,463 
 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด - - 81,981 14,477 
 บริษัท อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม จํากัด - - 649 6,848 
 บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด - - 6,447 20,041 
 บริษัท เมโทร ปโตรเลียม จํากัด - - 925 17,915 
 บริษัท จตุจักร ออยล จํากัด - - 17,384 44 
 บริษัท เบญจปโตรเลียม จํากัด - - - 16,415 
 บริษัท บูรพารุงโรจน ปโตรเลียม จํากัด - - 14,202 - 
 บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด - - 1,228 1,053 
รวมลูกหนี้การคา - บริษัทยอย - - 371,376 255,256 
บริษัทท่ีเก่ียวของกัน    
 บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 117 114 - - 
รวมลูกหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน 117 114 - - 
รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 117 114 371,376 255,256 
ลูกหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     
 บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด - - 5,497 5,158 
 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด - - 299 642 
 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด - - 2,769 4,746 
 บริษัท อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม จํากัด - - 2,253 3,820 
 บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด - - 3,327 4,546 
 บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด - - 8,863 13,005 
 บริษัท เมโทร ปโตรเลียม จํากัด - - 752 1,773 
 บริษัท บูรพารุงโรจน ปโตรเลียม จํากัด - - 730 1,614 
 บริษัท เบญจปโตรเลียม จํากัด - - 1,042 584 
 บริษัท จตุจักร ออยล จํากัด - - 815 1,711 
 VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. - - 495 28,407 
    บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด - - 1,746 366 
รวมลูกหนี้บริษัทยอย - - 28,588 66,372 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 

2550 
31 ธันวาคม  

2549 
30 กันยายน 

2550 
31 ธันวาคม  

2549 
บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
 บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 94 8,348 - - 
รวมลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวของกัน 94 8,348 - - 
รวมลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 94 8,348 28,588 66,372 

เงินทดรองแกกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
 บริษัท โกลบอลไลเซชั่น อีโคโนมิค     
    แอนด โปรโมชั่น เนทเวอรค จํากัด 30,000 10,000 30,000 10,000 
รวมเงินทดรองแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 30,000 10,000 30,000 10,000 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     
 VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. - - - 28,764 
รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย - - - 28,764 
บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
 บริษัท เอส ซี ที สหภัณฑ จํากัด 5,000 - 5,000 - 
รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน 5,000 - 5,000 - 
รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 5,000 - 5,000 28,764 

เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา - กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     
 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด - - - 21,455 
 บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด - - - 38,037 
 บริษัท อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม จํากัด - - - 42,380 
รวมเงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา      
 -  กิจการที่เกี่ยวของกัน - - - 101,872 

เจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     
 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด - - 948 7,893 
 บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด - - - 1,102 
 บริษัท อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม จํากัด - - - 914 
รวมเจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน - - 948 9,909 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 
2550 

31 ธันวาคม  
2549 

30 กันยายน 
2550 

31 ธันวาคม 
2549 

เจาหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     
 บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด - - 19 122 
 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด - - 2,114 - 
 บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด - - 23,201 26,510 
 บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด - -  - 8,542 

รวมเจาหนี้บริษัทยอย - - 25,334 35,174 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
 บริษัท แจสซี่ครีเอช่ัน จํากัด - 36 - 28 
 บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท จํากัด 185 1,634 185 1,634 
 บริษัท บลูแพลนเน็ท ทราเวล จํากัด 70 127 60 127 
 บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 41 43 - - 
    บริษัท วิลเลจฟารม มารเก็ตติ้ง จํากัด 3 -                   3 - 
 Machine Automation Joint Stock Company - 398 - - 

รวมเจาหนี้บริษัทที่เกี่ยวของกัน 299 2,238 248 1,789 

รวมเจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 299 2,238 25,582 36,963 

  เงินทดรองแกกิจการที่เกี่ยวของกัน (บริษัท โกลบอลไลเซชั่น อีโคโนมิค แอนด โปรโมชั่น เนทเวอรค 
จํากัด) ซึ่งมียอดคงเหลือ 30 ลานบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 (31 ธันวาคม 2549: 10 ลานบาท) เปนเงินมัดจํา
คาสิทธิการใชท่ีดินเพื่อสรางคลังปโตรเลียมท่ีประเทศจีน ซึ่งไดรับอนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งท่ี 1/2550 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2550 

   ในระหวางงวด เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันมกีารเคลื่อนไหวดังนี้  
     (หนวย: พันบาท) 

 ยอดคงเหลือ ณ ในระหวางงวด ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม   30 กันยายน 

 2550 เพิ่มขึ้น ลดลง 2550 

งบการเงินรวม    
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน    
    บริษัท เอส ซี ที สหภัณฑ จํากัด - 5,000 - 5,000 

รวม - 5,000 - 5,000 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  (หนวย: พันบาท) 

 ยอดคงเหลือ ณ ในระหวางงวด ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม   30 กันยายน 

 2550 เพิ่มขึ้น ลดลง 2550 

งบการเงินเฉพาะกิจการ    
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน    
    VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. 28,764 20,302 (49,066) - 
 บริษัท เอส ซี ที สหภัณฑ จาํกัด - 5,000 - 5,000 
รวม 28,764 25,302 (49,066) 5,000 

 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

  ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินเดือน โบนัส คาเบี้ยประชุมและสวัสดิการอื่นใหแก
กรรมการและผูบริหารเปนจํานวนเงิน 23 ลานบาท (2549: 21 ลานบาท) 

 ภาระค้ําประกันกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

  บริษัทฯมีภาระจากการค้ําประกันใหกับกิจการที่ เกี่ยวของกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ            
งบการเงินขอ 20 

7. สินคาคงเหลือ 

  สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 ไดรวมน้ํามันสํารองตามขอบังคับของกระทรวงพาณิชยจํานวน
เงิน 645 ลานบาท (31 ธันวาคม 2549: 570 ลานบาท) โดยสวนหนึ่งจํานวนเงิน 83 ลานบาท (31 ธันวาคม 2549: 
95 ลานบาท) เปนสินคาท่ีอยูภายใตสัญญาซื้อขายน้ํามันเพื่อใชเปนปริมาณสํารองตามกฎหมายที่บริษัทฯมีภาระ
ผูกพันตองขายคืนใหแกผูขายเมื่อครบกําหนดตามอายุของสัญญา 

  บริษัทฯไดทําสัญญาจํานําวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปทั้งหมดกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งเพื่อเปน        
หลักประกันวงเงินสินเชื่อท่ีไดรับจากสถาบันการเงินแหงนั้นตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน      
ขอ 12 และขอ 14 

8. เงินใหกูยืมระยะสั้นอื่น 

 เมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2549 บริษัทฯไดทําสัญญา Petroleum Product Business Joint Venture กับ T.C.S. 
Oil Co., Ltd. (“T.C.S.”) เพื่อรวมลงทุนในธุรกิจน้ํามันในประเทศกัมพูชา ซึ่งสัญญามีผลบังคับเปนระยะเวลา 15 
ปสิ้นสุดในป 2563 โดยบริษัทฯมีภาระในการจัดหาน้ํามันและใหเงินกูยืมแก T.C.S. เปนเงินบาทจํานวน 35 ลาน
บาท คิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่รอยละ 5 ตอป โดยชําระดอกเบี้ยเปนรายเดือน และมีกําหนดชําระคืนเงินตนตาม
เงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญา หลังจากที่บริษัทฯไดรับชําระเงินใหกูยืมดังกลาวเต็มจํานวนแลว บริษัทฯจะไดรับ
สวนแบงกําไรจากผลการดําเนินงานของ T.C.S. ตามที่ระบุในสัญญา  
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 เงินใหกูยืมดังกลาวมียอดคงคางจํานวน 16.6 ลานบาท (31 ธันวาคม 2549: 
10.6 ลานบาท) 

9. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 
                 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 2550 2549 2550 2549 
ภาษีมูลคาเพิ่มรอเรียกคืน 71,507 183,651 68,413 178,661 
ภาษีสรรพสามติจายลวงหนา 77,877 88,772 77,877 88,772 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลจายลวงหนา 16,664 16,427 15,910 15,910 
เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคาอื่น     
   - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 3,167 120,969 - - 
อื่น ๆ 53,979 52,972 33,450 35,506 
รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น 223,194 462,791 195,650 318,849 
หัก: คาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (3,206) - (3,206) - 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 219,988 462,791 192,444 318,849 

10. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

  เงินลงทุนในบริษัทยอยประกอบดวยเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทดังตอไปนี้ 
(หนวย: พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

                                 
ชื่อบริษัท 

                            
ทุนชําระแลว 

                     
สัดสวนเงินลงทุน 

                          
ราคาทุน 

เงินปนผลรับ 
สําหรับงวดเกาเดือน 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 

   รอยละ รอยละ  (ปรับปรุงใหม)   
VTN-P Petrochemical Joint Venture  3.5  ลาน 3.5 ลาน 60 60 86,589 86,589 - - 
   Co., Ltd. ดอลลารสหรัฐฯ ดอลลารสหรัฐฯ       
บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด 50 ลานบาท 50 ลานบาท 100 100 49,999 49,999 - - 
บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท 50 ลานบาท 50 ลานบาท 51 51 25,500 25,500 - - 
   จํากัด         
บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด 10 ลานบาท 10 ลานบาท 100 100 10,000 10,000 - - 
   และบริษัทยอย         
บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด 76.5 ลานบาท 10 ลานบาท 100 100 76,500 10,000 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย     248,588 182,088   
หัก: คาเผ่ือการดอยคา     (95,503) (95,503)   

เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ     153,085 86,585   
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 10.1 ขณะนี้ VTN-P ดําเนินการกอสรางโรงงานแลวเสร็จและผานการทดลองการผลิตเปนที่เรียบรอยแลว         
ในเดือนเมษายน 2550 VTN-P ไดทําสัญญาขายสินทรัพยกับผูซื้อในประเทศเวียตนามซึ่งไมเปนบุคคลที่
เกี่ยวของกันโดยมีมูลคาตามสัญญา 8.35 ลานดอลลารสหรัฐฯ VTN-P ไดรับเงินมัดจํารอยละ 30 ของ
มูลคาตามสัญญาเปนจํานวน 2.5 ลานดอลลารสหรัฐฯซึ่งบันทึกอยูในบัญชีหนี้สินหมุนเวียนอื่นใน     
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 15 และ VTN-P จะไดรับเงินสวนที่เหลือเมื่อสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข
ตางๆ ตามสัญญา เชน VTN-P และผูซื้อไดรับอนุมัติท่ีจําเปนจากทางราชการเกี่ยวกับรายการซื้อ ขาย และ
โอนสินทรัพยดังกลาว ผูซื้อไดรับอนุมัติและใบอนุญาตที่จําเปนในการดําเนินธุรกิจและไดรับสัญญาเชา
ท่ีดินและสิทธิในการใชท่ีดินจากทางราชการ และการทดลองการผลิตเปนผลสําเร็จ เปนตน 

  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2550 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ VTN-P ไดมีมติให VTN-P เลิกกิจการและชําระ
บัญชี 

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 สินทรัพยและหนี้สินหลักของ VTN-P ประกอบดวย 

(หนวย: พันบาท) 

สินทรัพย  
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7,774 
 สินคาคงเหลือ 4,420 
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 180,752 
 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 21,950 
 สินทรัพยอื่น 1,771 

รวมสินทรัพย 216,667 

หนี้สิน  
 เงินรับลวงหนาจากการขายสินทรัพย 84,621 
 เงินกูยืมระยะยาว 99,525 
 หนี้สินอื่น 4,092 

รวมหนี้สิน 188,238 

มูลคาสินทรัพยสุทธิ 28,429 

 10.2 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2550 บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด ไดเปดดําเนินงานเชิงพาณิชย
โครงการศูนยการคาประชาคมแบบครบวงจรพรอมสถานีบริการน้ํามัน “เพียว”  
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 10.3 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งท่ี 2/2550 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2550 ไดมีมติอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อบริษัท 
อาร พี ซี เอเชีย จํากัด เปน บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด และมีมติอนุมัติใหเพิ่มเงินลงทุนในบริษัท อาร พี 
ซี เอเชีย จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยท่ีบริษัทฯถือหุนอยูในอัตรารอยละ 100 โดยบริษัท อาร พี ซี เอเชีย จํากัด 
มีทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท เพิ่มเปน 200 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1.9 ลานหุน 
มูลคาหุนละ 100 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 190 ลานบาท โดยบริษัทฯเปนผูซื้อหุนเพิ่มทุนครั้งนี้ท้ังหมด 
การเพิ่มทุนของบริษัทยอยดังกลาวเพื่อลงทุนในโครงการไบโอดีเซลท่ีจังหวัดระยอง บริษัทยอยไดจด
ทะเบียนการเปลี่ยนชื่อบริษัทและการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยในเดือนพฤษภาคม 2550 

  ในระหวางไตรมาสที่ 2 ป 2550 บริษัทยอยไดเรียกชําระคาหุนเปนจํานวน 66.5 ลานบาท และบริษัทฯได
จายชําระเงินคาหุนทั้งจํานวนแลว ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัทฯมีภาระผูกพันจากสวนของเงินลงทุน
ท่ียังไมเรียกชําระจากบริษัทยอยจํานวน 123.5 ลานบาท นอกจากนี้ บริษัทยอยไดซื้อท่ีดินจากบริษัทฯ
มูลคา 26 ลานบาท เพื่อใชในการดําเนินโครงการ ฝายบริหารคาดวาโครงการดังกลาวจะแลวเสร็จ
ประมาณกลางป 2551 

 ในเดือนสิงหาคม 2550 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนใหไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีบางประการภายใตเงื่อนไขที่กําหนด  

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

  รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 
สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 923,094 562,293 
ซื้อเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน 119,112 11,272 
จําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่จําหนาย (1,428) (25,854) 
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (90,922) (55,567) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (13,655) - 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 936,201 492,144 

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 ยานพาหนะบางสวนซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชีในงบการเงินรวมจํานวน 4.7 ลาน
บาท (31 ธันวาคม 2549: 10.2 ลานบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จํานวน 0.3 
ลานบาท เปนหลักประกันภายใตสัญญาเชาการเงินซึ่งมีระยะเวลาการผอนชําระ 36 ถึง 48 เดือน 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดจดจํานองที่ดินซึ่งมีมูลคาตามบัญชีจํานวน 27 ลานบาท 
เพื่อคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อท่ีไดรับจากธนาคาร 

12. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

  (หนวย: พันบาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อัตราดอกเบี้ย 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 (รอยละตอป) 2550 2549 2550 2549 

เงินเบิกเกินบัญชธีนาคาร 3.25 - 6.00 55,510 142,377 55,510 142,377 
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 4.50 - 5.90 - 585,000 - 585,000 

รวมเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยืมระยะสั้น      
   จากสถาบนัการเงิน 55,510 727,377 55,510 727,377 

 บริษัทฯ 

  บริษัทฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและสินเชื่อหมุนเวียนจากสถาบันการเงินหลายแหง ซึ่งคํ้าประกันโดยการ     
จดจํานําเงินฝากประจําและวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป  

 บริษัทยอย 

  VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. และบริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด มีวงเงินเบิกเกินบัญชี
และสินเชื่อหมุนเวียนจากสถาบันการเงินหลายแหง ซึ่งคํ้าประกันโดยบริษัทฯ 

13. เงินกูยมืระยะส้ันอื่น 

  จํานวนนี้เปนตั๋วสัญญาใชเงินที่บริษัทฯและบริษัทยอยออกใหแกบุคคลภายนอก ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตรา
รอยละ 5.0 ตอป (31 ธันวาคม 2549: รอยละ 5.0 ตอป) และมีกําหนดชําระคืนภายในหนึ่งป  

14. เงินกูยมืระยะยาว 
 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 2550 2549 

เงินกูยืมระยะยาว 127,061 121,361 
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (33,082) (30,289) 

สวนที่ถึงกําหนดชําระเกินกวาหนึ่งป 93,979 91,072 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 มี
รายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 121,361 
บวก: รับเงินกู 27,536 
หัก:  ชําระคืนเงินกู (14,491) 
  กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น (7,345) 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 127,061 

 บริษัทฯ 

  บริษัทฯไดเขาทําสัญญาสินเชื่อกับสถาบันการเงินหลายแหง ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัทฯมี
วงเงินสินเชื่อท่ียังไมไดเบิกใชเปนจํานวน 2,707 ลานบาท (31 ธันวาคม 2549: 2,127 ลานบาท) ซึ่งวงเงินดังกลาว
คํ้าประกันโดยการจดจํานําเงินฝากประจําและวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป 

  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2550 บริษัทฯไดเขาทําสัญญากูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่งใน
วงเงินจํานวน 200 ลานบาท โดยเงินกูยืมดังกลาวจะนําไปใชในการเพิ่มทุนของบริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด   
เงินกูยืมคิดดอกเบี้ยในอัตราไมเกินอัตราดอกเบี้ยข้ันต่ําสําหรับเงินใหกูยืมซึ่งคิดกับลูกหนี้ช้ันดี โดยชําระดอกเบี้ย
เปนรายเดือนและมีกําหนดชําระคืนเงินตนทุกงวดหกเดือนงวดละ 40 ลานบาท และตองจายชําระคืนเงินตน
ท้ังหมดภายในเดือนมิถุนายน 2553 โดยเริ่มชําระงวดแรกในเดือนมิถุนายน 2551 เงินกูยืมดังกลาวไมมี
หลักประกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัทฯยังไมไดเบิกใชวงเงินดังกลาว 

  ภายใตสัญญาเงินกูยืมขางตนไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ เชน การกอภาระผูกพันใน
ทรัพยสิน และการดํารงอัตราสวนทางการเงิน 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 และสิ้นสุดในเดือนกรกฎาคม 2548 มีระยะเวลาปลอดเงินตนสิบสองเดือนนับจากวันที่เบิก
เงินกูงวดแรกหรือหกเดือนหลังจากวันที่เริ่มดําเนินกิจการแลวแตอยางใดจะถึงกอนและมีกําหนดชําระคืนเงินตน
ทุกงวดหกเดือนงวดละ 0.35 ลานดอลลารสหรัฐฯ เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม 2549 และสิ้นสุดในเดือนตุลาคม 2553 
โดยมีอัตราดอกเบี้ยเทากับ LIBOR บวกรอยละ 1.875 ตอป และมีกําหนดชําระดอกเบี้ยในวันที่ 30 เมษายน และ 
31 ตุลาคมของทุกป 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  สัญญาเงินกูขางตนไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ เชน สัดสวนการถือหุนของบริษัทฯใน
บริษัทยอยดังกลาวตองไมต่ํากวารอยละ 50 ขอจํากัดในการจายเงินปนผล และขอจํากัดในการกอหนี้ เปนตน 

  สัญญาเงินกูดังกลาวคํ้าประกันโดยบริษัทฯและสัญญาใหความสนับสนุนทางการเงินจากผูถือหุนของ
บริษัทยอย รวมท้ังยกผลประโยชนในกรมธรรมประกันภัยทรัพยสินใหแกผูใหกู  

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 เงินกูยืมดังกลาวมียอดคงคางจํานวน 99.5 ลานบาท (2.9 
ลานดอลลารสหรัฐฯ) และ 121.4 ลานบาท (3.3 ลานดอลลารสหรัฐฯ) ตามลําดับ 

บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากดั 

  เมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2550  PSDC ไดเขาทําสัญญาสินเชื่อกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งวงเงินรวม 55 ลาน
บาท ซึ่งประกอบดวยวงเงินกูระยะยาวจํานวน 45 ลานบาทและวงเงินกูเบิกเกินบัญชีและหนังสือคํ้าประกัน
จํานวน 10 ลานบาท เงินกูยืมระยะยาวคิดดอกเบี้ยในอัตราไมเกินอัตราดอกเบี้ยข้ันต่ําสําหรับเงินใหกูยืมซึ่งคิดกับ
ลูกหนี้ช้ันดี โดยมีกําหนดชําระดอกเบี้ยทุกเดือน และชําระคืนเงินตนทุกเดือนๆ ละ 0.542 ลานบาทเริ่มชําระเดือน
กุมภาพันธ 2551 ภายในเวลา 8 ป (รวมระยะเวลาปลอดเงินตน 1 ป)  

  วงเงินสินเชื่อขางตนค้ําประกันโดยการใชสิทธิการเชาท่ีดินของบริษัทยอยเปนประกันและจํานอง           
สิ่งปลูกสรางในโครงการของบริษัทยอย 

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 เงินกูยืมดังกลาวมียอดคงคางจํานวน 27.5 ลานบาท (31 ธันวาคม 2549: ไมมี) 

บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด 

  เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2550 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด ไดเขาทําสัญญากูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยใน
ประเทศแหงหนึ่งในวงเงินจํานวน 200 ลานบาท โดยเงินกูยืมดังกลาวจะนําไปใชในการกอสรางโรงงานและ
นําเขาเครื่องจักรในโครงการผลิตไบโอดีเซล เงินกูยืมคิดดอกเบี้ยในอัตราไมเกินอัตราดอกเบี้ยข้ันต่ําสําหรับเงิน
ใหกูยืมซึ่งคิดกับลูกหนี้ช้ันดี โดยชําระดอกเบี้ยเปนรายเดือนและมีกําหนดชําระคืนเงินตนทุกงวดสามเดือน     
งวดละ 8 ลานบาท เริ่มตั้งแตเดือนธันวาคม 2551 ถึงเดือนธันวาคม 2556 และงวดละ 16 ลานบาท ตั้งแตเดือน
มีนาคม 2557 เปนตนไป และตองจายชําระคืนเงินตนทั้งหมดภายในเดือนมิถุนายน 2557 ณ วันที่ 30 กันยายน 
2550 บริษัทยอยยังไมไดเบิกใชวงเงินดังกลาว 

  สัญญาเงินกูยืมดังกลาวคํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางรวมทั้งสิ่งปลูกสรางที่จะมีข้ึน
ในอนาคตของบริษัทยอย นอกจากนั้น บริษัทยอยจะตองดําเนินการจดทะเบียนจํานําเครื่องจักรใหแลวเสร็จไม
เกินเดือนธันวาคม 2551 

 -  17  -



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  ภายใตสัญญาเงินกูยืมขางตนไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ เชน สัดสวนการถือหุนของ  
บริษัทฯในบริษัทยอยดังกลาวตองไมต่ํากวารอยละ 51 ขอจํากัดในการจายเงินปนผล การกอภาระผูกพัน            
ในทรัพยสิน และการดํารงอัตราสวนทางการเงิน เปนตน 

15. หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

                 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 2550 2549 2550 2549 

เงินรับลวงหนาจากลูกคา 14,503 20,494 2,913 15,116 
เงินรับลวงหนาจากการขายสินทรัพย 84,621 - - - 
ภาษีสรรพสามติคางจาย 85,529 37,302 85,529 37,302 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 27,288 2,166 25,057 - 
คาใชจายคางจาย 36,593 27,968 15,848 4,488 
อื่น ๆ 19,229 10,925 6,674 7,604 

รวม 267,763 98,855 136,021 64,510 

16. 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 
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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 

  ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมิไดจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯมีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือจํานวน 3,024,131 
หนวย (ท้ังนี้รวมใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไดโอนใหผูรับชวงซื้อหลักทรัพยจํานวน 194,226 หนวย ซึ่งท่ีประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2550 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2550 ไดมีมติอนุมัติการจัดสรรดังกลาว) 

17. การกระทบยอดกําไรตอหุนปรับลด 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

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

 2550 2549 2550 2549 2550 2549
 พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       
 กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 69,809 (41,884) 526,260 522,966 0.13 (0.08) 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ       
  (RPC-W1)  - - 2,878 -*   

กําไรตอหุนปรับลด       
 กําไร (ขาดทุน) ที่เปนของผูถือหุนสามัญ       
  สมมติวามีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 69,809 (41,884) 529,138 522,966 0.13 (0.08) 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 
 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549
 พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       
 กําไรสุทธิ 259,209 193,065 526,260 522,966 0.49 0.37 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ       
  (RPC-W1)  - - 2,835 5,935   

กําไรตอหุนปรับลด       
 กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ       
  สมมติวามีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 259,209 193,065 529,095 528,901 0.49 0.37 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

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

 2550 2549 2550 2549 2550 2549
 พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท 
  (ปรับปรุงใหม)    (ปรับปรุงใหม) 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       
 กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 75,877 (46,869) 526,260 522,966 0.14 (0.09) 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ       
  (RPC-W1)  - - 2,878 -*   

กําไรตอหุนปรับลด       
 กําไร (ขาดทุน) ที่เปนของผูถือหุนสามัญ       
  สมมติวามีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 75,877 (46,869) 529,138 522,966 0.14 (0.09) 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549
 พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท 
  (ปรับปรุงใหม)    (ปรับปรุงใหม) 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       
 กําไรสุทธิ 268,026 177,575 526,260 522,966 0.51 0.34 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ       
  (RPC-W1)  - - 2,835 5,935   

กําไรตอหุนปรับลด       
 กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ       
  สมมติวามีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 268,026 177,575 529,095 528,901 0.51 0.34 

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

  จํานวนหุนสามญัถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักคํานวณไดดังนี้ 

(พันหุน) 

 30 กันยายน 

 2550 2549
จํานวนหุนสามญัที่ออกและชําระแลว ณ วันตนงวด 526,260 418,373 
จํานวนหุนปนผลจาย - 104,593 

จํานวนหุนสามญัที่ออกและชําระแลว ณ วันสิ้นงวด 526,260 522,966 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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18. เงินปนผลจาย 

  เงินปนผลท่ีประกาศจายในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 มีดังนี้ 

(หนวย: บาท) 

   เงินปนผลจาย 
เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย ตอหุน 

เงินปนผลจายงวดสุดทายประกาศ ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุน   
 จากกําไรของป 2549  วันที่ 5 เมษายน 2550 52,626,043 0.10 
เงินปนผลจายระหวางกาลจากการ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   
 ดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม  วันที่ 9 สิงหาคม 2550   
 2550 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2550  63,151,252 0.12 

รวม  115,777,295 0.22 

19. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

  บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการใน 2 สวนงาน ไดแก ธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม
และปโตรเคมี และธุรกิจขนสงน้ํามัน โดยมีสวนงานทางภูมิศาสตร 2 แหง คือ ประเทศไทยและประเทศเวียตนาม 
ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจและสวนงานภูมิศาสตรของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับงวดสาม
เดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 มีดังตอไปนี้  



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

(หนวย: ลานบาท) 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

 เวียตนาม ไทย    

 ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ   การตัดรายการ  
 ปโตรเลียมและปโตรเคมี ปโตรเลียมและปโตรเคมี ขนสงน้ํามัน รวม บัญชีระหวางกัน งบการเงินรวม 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549
รายไดจากการขายและบริการจากภายนอก             
 ในประเทศ - - 4,157 4,073 10 7 4,167 4,080 - - 4,167 4,080 
 ตางประเทศ - - 654 1,599 - - 654 1,599 - - 654 1,599 

รวมรายไดจากการขายและบริการจากภายนอก - - 4,811 5,672 10 7 4,821 5,679 - - 4,821 5,679 

รายไดจากการขายและบริการระหวางสวนงาน             
 ในประเทศ - - 2,103 1,976 45 57 2,148 2,033 (2,148) (2,033) - - 

รวมรายไดจากการขายและบริการระหวาง             
   สวนงาน - - 2,103 1,976 45 57 2,148 2,033 (2,148) (2,033) - - 

รวมรายไดทั้งสิ้น - - 6,914 7,648 55 64 6,969 7,712 (2,148) (2,033) 4,821 5,679 

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตามสวนงาน (5) (10) 96 (42) 4 5 95 (47) (1) 2 94 (45) 

รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน  :

   

            
     รายไดอื่น           3 2 
     ดอกเบี้ยจาย           (4) (14) 
     ภาษีเงินไดนิติบุคคล        (27) 9 
ขาดทุนสุทธิสวนทีเ่ปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย          4 6 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด           70 (42) 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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(หนวย: ลานบาท) 
 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

 เวียตนาม ไทย    

 ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ   การตัดรายการ  
 ปโตรเลียมและปโตรเคมี ปโตรเลียมและปโตรเคมี ขนสงน้ํามัน รวม บัญชีระหวางกัน งบการเงินรวม 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549
รายไดจากการขายและบริการจากภายนอก             
 ในประเทศ - - 12,669 12,170 24 35 12,693 12,205 - - 12,693 12,205 
 ตางประเทศ - 31 2,267 3,163 - - 2,267 3,194 - - 2,267 3,194 

รวมรายไดจากการขายและบริการจากภายนอก - 31 14,936 15,333 24 35 14,960 15,399 - - 14,960 15,399 

รายไดจากการขายและบริการระหวางสวนงาน             
 ในประเทศ - - 6,823 5,523 142 148 6,965 5,671 (6,965) (5,671) - - 

รวมรายไดจากการขายและบริการระหวาง             
   สวนงาน - - 6,823 5,523 142 148 6,965 5,671 (6,965) (5,671) - - 

รวมรายไดทั้งสิ้น - 31 21,759 20,856 166 183 21,925 21,070 (6,965) (5,671) 14,960 15,399 

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตามสวนงาน (15) (29) 363 288 12 14 360 273 (2) 2 358 275 

รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน  :

   
   

            
     รายไดอื่น           7 7 
     ดอกเบี้ยจาย        (22) (30) 
     ภาษีเงินไดนิติบุคคล        (96) (75) 
ขาดทุนสุทธิสวนทีเ่ปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย          12 16 

กําไรสุทธิสําหรับงวด           259 193 

  บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

20. หนังสือค้ําประกัน 

 ก) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 บริษัทฯมีหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและบริษัทยอย
เหลืออยูเปนจํานวนเงิน 107.3 ลานบาทและ 13.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทาง
ปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย (31 ธันวาคม 2549: เฉพาะบริษัทฯ: 93.6 
ลานบาท) 

 ข) บริษัทฯไดออกหนังสือคํ้าประกันเปนจํานวนเงิน 7 ลานดอลลารสหรัฐฯ (31 ธันวาคม 2549: 7 ลาน
ดอลลารสหรัฐฯ) ใหแกธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทยเพื่อคํ้าประกันวงเงินกูและ
วงเงินสินเชื่อของบริษัทยอยในตางประเทศ การคํ้าประกันนี้มีผลผูกพันตอบริษัทฯนานเทาท่ีภาระหนี้สินที่
ยังไมไดชําระโดยบริษัทยอยดังกลาว บริษัทฯไมมีการคิดคาธรรมเนียมในการค้ําประกัน นอกจากนี้ ผูถือ
หุนทุกรายของบริษัทยอยไดเขาทํา Shareholder Guarantee Agreement กับบริษัทฯเพื่อคํ้าประกันวงเงินกู
และวงเงินสินเชื่อของบริษัทยอยตามสัดสวนการถือหุนของผูถือหุน 

 ค) บริษัทฯไดออกหนังสือคํ้าประกันเปนจํานวนเงิน 3.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ ใหแกธนาคารเพื่อการสงออก
และนําเขาแหงประเทศไทย เพื่อคํ้าประกันวงเงินกูและวงเงินสินเชื่อของบริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด 
(“บริษัทยอย”) การคํ้าประกันนี้มีผลผูกพันตอบริษัทฯนานเทาท่ีภาระหนี้สินที่ยังไมไดชําระโดยบริษัทยอย
ดังกลาว บริษัทฯไมมีการคิดคาธรรมเนียมในการค้ําประกัน 

 ง) บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด (“SCT”) ไดออกหนังสือคํ้าประกันใหแกบริษัทลีสซิ่งแหงหนึ่งเพื่อคํ้า
ประกันหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินของบริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด (“บริษัทยอย”) การคํ้าประกันนี้มีผล
ผูกพันตอ.SCT.นานเทาท่ีภาระหน้ีสินที่ยังไมไดชําระโดยบริษัทยอยดังกลาว ยอดคงคางของหนี้สินตาม
สัญญาเชาการเงินของบริษัทยอย ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 มีจํานวน 1.4  ลานบาท (31 ธันวาคม 2549: 3.2 
ลานบาท) 

21. ภาระผูกพัน 

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันดังนี้ 

 ก) บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันรายจายฝายทุนเกี่ยวกับการกอสรางคลังน้ํามัน สถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิงและรานคาภายในสถานีจํานวนเงิน 27 ลานบาท (31.ธันวาคม.2549: 58 ลานบาท) 

 ข) บริษัทยอยมีภาระผูกพันรายจายฝายทุนเกี่ยวกับการกอสรางโรงงานและซื้อเครื่องจักรจํานวน 47 
ลานบาทและ 5 ลานดอลลารสหรัฐฯ (31 ธันวาคม 2549: ไมมี) 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ค) บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาและบริการระยะยาวเกี่ยวกับการเชาท่ีดิน อาคาร
สํานักงาน อุปกรณเครื่องมือ รถยนต และคลังน้ํามันในระหวางป 2550 ถึงป 2575 คิดเปนจํานวน
เงิน 188 ลานบาท (31 ธันวาคม 2549: 139 ลานบาท) 

 ง) บริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาและบริการระยะยาวเกี่ยวกับการเชาสถานีบริการน้ํามันใน
ระหวางป 2550 ถึงป 2563 คิดเปนจํานวนเงิน 145 ลานบาท (31 ธันวาคม 2549: 55 ลานบาท) 

 จ) บริษัทฯและกลุมผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหนึ่ง (VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd.) 
มีภาระผูกพันในการสนับสนุนทางการเงินและจัดหาเงินทุนหมุนเวียนตามสัดสวนการถือหุนของ 
ผูถือหุนเพื่อดําเนินงานโครงการของบริษัทยอยดังกลาวใหแลวเสร็จในกรณีเงินลงทุนของโครงการ
เกินกวา 7 ลานดอลลารสหรัฐฯ ภายใตสัญญาสนับสนุนทางการเงิน ท้ังนี้เปนไปตามเงื่อนไขของ
สัญญาเงินกูระหวางบริษัทยอยและธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 

 ฉ) ในป 2538 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาซื้อขายวัตถุดิบกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยปริมาณการ
ซื้อขายและราคาเปนไปตามที่ระบุไวในสัญญา สัญญาดังกลาวมีระยะเวลา 15 ป สิ้นสุดป 2555 โดย
สามารถตออายุได และกําหนดใหบริษัทฯตองวางหนังสือคํ้าประกันธนาคารจํานวนหนึ่งเพื่อเปน
หลักประกันการจายชําระคาซื้อสินคา บริษัทฯจะไดรับคืนหลักประกันดังกลาวเมื่อครบกําหนด
ตามอายุสัญญา  

22. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเปนจํานวน
เงิน 6.8 ลานดอลลารสหรัฐฯ อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของจํานวนเงินขายเทากับ 34.18 - 34.30 บาท ตอ 1 
ดอลลารสหรัฐฯและครบกําหนดในเดือนมีนาคม 2551 

23. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 

ก)  ในเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน 2550 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด ไดเรียกชําระคาหุนรวมจํานวน 
38 ลานบาท และบริษัทฯไดจายชําระเงินคาหุนทั้งจํานวนแลว  

ข)   ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด ไดนําอาคารสิ่งปลูกสรางที่มี
มูลคาตามบัญชีจํานวน 75 ลานบาท ไปจดจํานองเพื่อคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อจํานวน 55 ลานบาทที่ไดรับ
จากธนาคารตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ค)   ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 8/2550  ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550ไดมีมติดังนี้ 

 1)  มติอนุมัติใหบริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด (“PTEC”) ซึ่งเปนบริษัทยอยท่ีบริษัทฯถือหุนอยูใน
อัตรารอยละ 100 เขาซื้อหุนของบริษัท เอส ซี ที สหภัณฑ จํากัด ซึ่งประกอบกิจการขายอุปกรณ
เครื่องมือสถานีบริการน้ํามันและใหบริการซอมบํารุงในสัดสวนรอยละ 51 โดยซื้อจากผูถือหุนเดิม
ในราคามูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่ง PTEC จะเขาซื้อหุนดังกลาวภายในวันที่             
31 มกราคม 2551 

 2)  มติเห็นชอบในการเลิกกิจการและชําระบัญชี VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. 
(“VTN-P”) ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของ VTN-P ท่ีกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ 10 ใหแลวเสร็จภายในป 2551 

24. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 นอกจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 ซึ่งมี
ผลกระทบตอกําไร (ขาดทุน) สุทธิและสวนของผูถือหุนตามที่ไดรายงานไปแลว บริษัทฯไดมีการจัดประเภท
รายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับงวดกอนใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีใน
งวดปจจุบัน ซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไร (ขาดทุน) สุทธิหรือสวนของผูถือหุนนอกเหนือไปจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีดังกลาว 

25.  การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

  งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 
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