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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2551 และ 2550 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ขอมูลบริษัทฯ 

 บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดต้ังขึ้นเปนบริษัทมหาชนจํากัดและมี

ภูมิลําเนาในประเทศไทย  บริษัทฯดําเนินธุรกิจหลักคือ การผลิตและจําหนายนํ้ามันเชื้อเพลิงและ

ผลิตภัณฑปโตรเคมี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2551 บริษัทฯไดจดทะเบียนยายที่อยูบริษัทฯกับ       

กระทรวงพาณิชยจากอยูที่เลขที่ 19 อาคารไทยพาณิชยปารค พลาซาอีสต ถนนรัชดาภิเษก            

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เปนอยูที่เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร 3 ชั้น 14     

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร สาขาซึ่งเปนที่ต้ังโรงงานต้ังอยู ณ เลขที่ 

7/3 ถนนปกรณสงเคราะหราษฎร ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง นอกจากน้ี บริษัทฯยังมี

คลังน้ํามันกระจายอยูในภูมิภาคตางๆ ของประเทศรวม 4 แหง 

 ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 คือ บริษัท เพทโทร -อินสตรูเมนท จํากัด ซึ่ง

เปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย โดยถือหุนในอัตรารอยละ 29.87 ของทุนที่ออกและชําระแลวของ

บริษัทฯ 

1.2 วิกฤตการณทางการเงิน  

วิกฤตการณทางการเงินที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาในชวงปที่ผานมาไดสงผลกระทบตอสภาวะ

เศรษฐกจิโลกอยางรุนแรง  โดยจะเห็นไดจากการลดลงอยางมากของราคาหุนทั่วโลก  ภาวะการตึงตัว

ของตลาดสินเชื่อรวมทั้งการกูยืมระหวางธนาคาร  การลมละลายของสถาบันการเงินขนาดใหญ  และ

ความเชื่อมั่นของผูบริโภคที่ลดลง  วิกฤตการณดังกลาวไดสงผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ

แผนการดําเนินธุรกิจและการเงินรวมถึงมูลคาของสินทรัพยของผูประกอบการในประเทศไทยเปน

จํานวนมาก  ถึงแมวารัฐบาลของประเทศตางๆ  ไดใชความพยายามในการที่จะแกไขปญหาเหลาน้ี  แต

ยังคงมีความไมแนนอนวาสภาวะเศรษฐกิจของโลกจะกลับคืนสูสภาวะปกติเมื่อใด  งบการเงินน้ีจัดทํา

บนพื้นฐานขอเท็จจริงของสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในปจจุบัน  และประมาณการและขอสมมติฐาน

ตางๆ ที่บริษัทฯพิจารณาแลววาเหมาะสมในสถานการณปจจุบัน  อยางไรก็ตาม งบการเงินนี้อาจไดรับ

ผลกระทบในทางลบจากเหตุการณตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงิน

ระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดแสดง

รายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดใน

รูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป 

 งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอคร้ังลาสุด 

ดังน้ัน งบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ และสถานการณใหมๆ 

เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน

ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

 งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย        

งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินตามกฎหมายดังกลาว 

1.4 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมนี้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และ

บริษัทยอย และไดจัดทําขึ้นโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่                

31 ธันวาคม 2550 โดยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของบริษัทยอยในระหวางงวดปจจุบันดัง

รายละเอียดตอไปน้ี 

ก) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 8/2550  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 ไดมีมติอนุมัติ

ใหบริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด  (PTEC) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนอยูในอัตรา     

รอยละ 100 เขาซื้อหุนของบริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด  ซึ่งประกอบกิจการขายอุปกรณ

เคร่ืองมือสถานีบริการนํ้ามันและใหบริการซอมบํารุงในสัดสวนรอยละ 51 โดยซื้อจากผูถือหุน

เดิม PTEC ไดเขาซื้อหุนดังกลาวในวันที่ 1 มกราคม 2551 จํานวน 15,300 หุน (มูลคาที่ตราไว

หุนละ 100 บาท) เปนจํานวนเงนิ 1.53 ลานบาท 

ข) ในเดือนกรกฎาคม 2551 VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. ไดจายเงินคืนทุนแกผู

ถือหุนทุกรายและอยูในระหวางการดําเนินการจดทะเบียนชําระบัญชี ดังน้ัน งบการเงินรวมน้ี

ไดรวมเฉพาะงบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของบริษัทดังกลาวสําหรับงวดหกเดือน

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

1.5 มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

 ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) งบกระแสเงนิสด 

 ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) สญัญาเชา 

 ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) สินคาคงเหลือ 

 ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) ตนทุนการกูยืม 

 ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) การนําเสนองบการเงิน 

 ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ  

  ขอผิดพลาด 

 ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินระหวางกาล 

 ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) การรวมธรุกจิ 

 ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) สญัญากอสราง 

 ฉบับที่ 51  สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวา มาตรฐานการบัญชี

ฉบับดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน  

1.6 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่ใชใน

งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และนโยบายการบัญชีที่เพิ่มเติมสําหรับงวดปจจุบัน

มีดังน้ี 

หุนทุนซื้อคืน 

 หุนทุนซื้อคืนแสดงมูลคาในงบดุลดวยราคาทุนเปนรายการหักจากสวนของผูถือหุนทั้งหมด  หากราคา

ขายของหุนทุนซื้อคืนสูงกวาราคาซื้อหุนทุนซื้อคืน บริษัทฯจะรับรูผลตางเขาบัญชีสวนเกินมูลคาหุน

ทุนซื้อคืน  และหากราคาขายของหุนทุนซื้อคืนตํ่ากวาราคาซื้อหุนทุนซื้อคืน บริษัทฯจะนําผลตางหัก

จากสวนเกินมูลคาหุนทุนซื้อคืนใหหมดไปกอน แลวจึงนําผลตางที่เหลืออยูไปหักจากบัญชีกําไร

สะสม 
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ตราสารอนุพันธ 

สัญญาซื้อขายนํ้ามันดิบและผลิตภัณฑนํ้ามันลวงหนา 

สัญญาซื้อขายนํ้ามันดิบและผลิตภัณฑนํ้ามันลวงหนา ทําขึ้นเพื่อปองกันความเสี่ยงจากการผันผวน

ของราคาน้ํามัน บริษัทฯบันทึกกําไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรมของสัญญา

ซื้อขายนํ้ามันดิบและผลิตภัณฑนํ้ามันลวงหนาในงบกําไรขาดทุน 

การรับรูรายไดและคาใชจาย  

รายไดคาบริการกอสราง 

รายไดคาบริการกอสรางรับรูเมื่อไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน                 

ขั้นความสําเร็จของงานกอสรางคํานวณโดยการเปรียบเทียบตนทุนงานกอสรางที่เกิดขึ้นจนถึงวันสิ้น

งวดกับตนทุนงานกอสรางทั้งหมดที่คาดวาจะใชในการกอสรางตามสัญญาโดยจะต้ังสํารองเผื่อผล

ขาดทุนสําหรับโครงการกอสรางทั้งจํานวนเมื่อทราบแนชัดวาโครงการกอสรางนั้นจะประสบผล

ขาดทุน 

รายไดคาเชาอุปกรณ 

รายไดคาเชาอุปกรณรับรูเปนรายไดตามระยะเวลาของการใหเชาและตามอัตราที่กําหนดในสัญญา 

2. เงินลงทุนชัว่คราว 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 กันยายน 2551 31 ธันวาคม 2550 

 ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม 

หนวยลงทุนในกองทุนรวม 11,000 11,000 45,538 45,571 

บวก: คาเผื่อการปรับมูลคา - - 33 - 

สุทธิ 11,000 11,000 45,571 45,571 
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3. ลูกหน้ีการคา 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 และ 31 ธนัวาคม  2550 แยกตามอายุหน้ีที่คง

คางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระไดดังน้ี 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม  30 กันยายน 31 ธันวาคม  

 2551 2550 2551 2550 

 ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน    

ไมเกิน 3 เดือน 440,034 490,740 374,761 377,874 

3 - 6 เดือน 4,170 14,475 3,208 - 

6 - 12 เดือน 7,428 4,239 267 - 

มากกวา 12 เดือน 10,952 12,780 1,082 1,081 

รวม 462,584 522,234 379,318 378,955 

หัก: คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (12,825) (9,685) (617) (617) 

ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน, สุทธิ 449,759 512,549 378,701 378,338 

 ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน   

ไมเกิน 3 เดือน 366 13 297,576 497,124 

3 - 6 เดือน - 93 - - 

รวมลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 366 106 297,576 497,124 

4. เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระค้ําประกัน 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากประจําซึ่งบริษัทฯไดนําไปค้ําประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 
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5. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 ลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกันสรุปไดดังน้ี 

รายชื่อ ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด (PTEC) บริษัทยอย 

บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด  บริษัทยอยของ PTEC 

บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด  บริษัทยอย 

VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd.  บริษัทยอย 

บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด (SCT) บริษัทยอย 

บริษัท อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม จํากัด บริษัทยอยของ SCT 

บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด บริษัทยอยของ SCT 

บริษัท เมโทร ปโตรเลียม จํากัด บริษัทยอยของ SCT 

บริษัท จตุจักร ออยล จํากัด บริษัทยอยของ SCT 

บริษัท เบญจปโตรเลียม จํากัด บริษัทยอยของ SCT 

บริษัท บูรพารุงโรจน ปโตรเลียม จํากัด บริษัทยอยของ SCT 

บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด บริษัทยอยของ SCT 

บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (PSDC) บริษัทยอย 

บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท จํากัด ถือหุนในบริษัทฯรอยละ 29.87 

บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) ถือหุนใน PSDC รอยละ 49 และมี

กรรมการรวมกนั 

บริษัท แจสซี่ครีเอชั่น จํากัด มกีรรมการรวมกนั 

บริษัท บลูแพลนเน็ท ทราเวล จํากัด มกีรรมการรวมกนั 

บริษัท แบค บราเดอร จํากัด มกีรรมการรวมกนั 

บริษัท โกลบอลไลเซชั่น อีโคโนมิค แอนด โปรโมชั่น  

     เนทเวอรค จํากัด 

มกีรรมการรวมกนั 

บริษัท อัลท เอ็นเนอยี่ จํากัด มกีรรมการรวมกนั 

บริษัท วิลเลจฟารม มารเก็ตต้ิง จํากัด มกีรรมการรวมกนั 

บริษัท วิลเลจฟารม แอนด เฟรนด จํากัด มกีรรมการรวมกนั 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและ

บริษัทเหลาน้ันซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ  

 สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดสามเดือน  

 ส้ินสุดวันที ่30 กันยายน ส้ินสุดวันที ่30 กันยายน นโยบายการกําหนดราคา 

 2551 2550 2551 2550  

 รายการธุรกิจกับบริษัทยอย     

(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     

 ขายสินคา - - 2,151,377 1,996,849 หมายเหตุ 1 

 รายไดคาบริหารจัดการ - - 16,451 10,350 หมายเหตุ 2 

 ดอกเบี้ยรับ - - 584 106 อัตรารอยละ 4.38 - 5.75   

ตอป และ LIBOR 1 เดือน 

บวกรอยละ 2.0 ตอป 

 รายไดอ่ืน - การใหบริการอ่ืน - - 935 2,175 ราคาตามสัญญา 

 ซ้ือสินคา  - - 186,356 104,820 ราคาทนุ 

 คาขนสงจาย  - - 54,859 43,595 ราคาตามสัญญา 

 คาใชจายอ่ืน  - - 1,334 50 ตามตนทุนที่เกิดขึ้นจริง 

 ขายอุปกรณ  - - 667 - ใกลเคียงราคาทุน 

  ซ้ืออุปกรณ - - 96 - ใกลเคียงราคาทุน 

 รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน    

 รายไดคาเชาและบรกิาร  240 - - - ราคาตามสัญญา 

 รายไดคาบริหารจัดการ  - 927 - 927 หมายเหตุ 2 

 รายจายคาโฆษณาและ       

    สงเสรมิการขาย  178 11 171 11 ราคาตามสัญญา 

  ดอกเบี้ยจาย 233 - - - อัตรารอยละ 7.5 - 9.0 ตอป 

 คาใชจายอ่ืน  314 4,501 194 665 ตามตนทุนที่เกิดขึ้นจริง 

 คาเชาที่ดิน  439 - - - ราคาตามสัญญา 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ  

 สําหรับงวดเกาเดือน สําหรับงวดเกาเดือน  

 ส้ินสุดวันที ่30 กันยายน ส้ินสุดวันที ่30 กันยายน นโยบายการกําหนดราคา 

 2551 2550 2551 2550  

 รายการธุรกิจกับบริษัทยอย     

(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     

 ขายสินคา - - 7,088,585 5,986,918 หมายเหตุ 1 

 รายไดคาบริหารจัดการ - - 50,377 25,768 หมายเหตุ 2 

 ดอกเบี้ยรับ - - 591 1,026 อัตรารอยละ 4.38 - 5.75  

ตอป และ LIBOR 1 เดือน 

บวกรอยละ 2.0 ตอป 

 รายไดอ่ืน - การใหบริการอ่ืน - - 3,764 5,111 ราคาตามสัญญา 

 ซ้ือสินคา  - - 687,322 817,012 ราคาทนุ 

 คาขนสงจาย  - - 169,558 125,518 ราคาตามสัญญา 

 คาใชจายอ่ืน  - - 4,134 428 ตามตนทุนที่เกิดขึ้นจริง 

 ขายที่ดิน  - - - 26,000 ราคาตามสัญญาซ่ึงใกลเคียง

กับราคาทนุ 

  ขายอุปกรณ - - 2,054 - ใกลเคียงราคาทุน 

  ซ้ืออุปกรณ - - 822 - ใกลเคียงราคาทุน 

 รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน    

 รายไดคาเชาและบรกิาร  742 - - - ราคาตามสัญญา 

 รายไดคาบริหารจัดการ - 2,839 - 2,839 หมายเหตุ 2 

 รายจายคาโฆษณาและ       

    สงเสรมิการขาย  498 689 491 689 ราคาตามสัญญา 

  ดอกเบี้ยจาย 692 - - - อัตรารอยละ 7.5 - 9.0 ตอป 

 คาใชจายอ่ืน  2,335 11,344 1,936 1,169 ตามตนทุนที่เกิดขึ้นจริง 

 คาเชาที่ดิน  1,452 - - - ราคาตามสัญญา 

  ซ้ืออุปกรณ  300 - - - ราคาตามสัญญา 

หมายเหตุ 1 - ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีสวนลดตามปริมาณคําส่ังซ้ือสําหรับธุรกิจคาสงนํ้ามัน  

 - ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีสวนลดคาการตลาดในอัตราคงท่ีสําหรับธุรกิจคาปลีกนํ้ามัน  

 - ราคาขายอิงตามราคาตลาดสําหรับธุรกิจขนสงนํ้ามัน  

หมายเหตุ 2 - คํานวณตามเกณฑปริมาณสินคาท่ีจําหนายไดสําหรับธุรกิจคาสงนํ้ามัน  

 - ตามตนทุนท่ีเกิดขึ้นจริงสําหรับธุรกิจคาปลีกนํ้ามัน  ธุรกิจขนสงนํ้ามัน ธุรกิจใหเชาและบริการอสังหาริมทรัพย และธุรกิจขายอุปกรณ 

     เคร่ืองมือสถานีบริการนํ้ามันและใหบริการซอมบํารุง 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 และ  31 ธนัวาคม  

2550 มีรายละเอียดดังน้ี  

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 2551 2550 2551 2550 

 ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน    

บริษัทยอย     

 บรษิทั เพียวพลังงานไทย จาํกัด - - 235,098 303,553 

 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด - - 2,132 8,513 

 บริษัท อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม จํากัด - - 5,561 59,373 

 บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด - - 19,634 36,285 

 บริษัท เมโทร ปโตรเลียม จํากัด - - 9,927 71,745 

 บริษัท จตุจักร ออยล จํากัด - - 5,185 - 

 บริษัท เบญจปโตรเลียม จํากัด - - 11,243 15,832 

  บริษัท บูรพารุงโรจน ปโตรเลียม จํากัด - - 7,746 - 

 บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด - - 1,050 1,823 

รวมลูกหนี้การคา - บริษัทยอย - - 297,576 497,124 

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน     

 บรษิทั สัมมากร จาํกัด (มหาชน)  114 93 - - 

 บริษัท วิลเลจฟารม แอนด เฟรนด จํากัด  252 13 - - 

รวมลูกหนี้การคา - บริษัทที่เก่ียวของกัน 366 106 - - 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 366 106 297,576 497,124 

 ลูกหนี้กิจการท่ีเกี่ยวของกัน    

บริษัทยอย     

 บรษิทั เพียวพลังงานไทย จาํกัด - - 6,397 1,011 

 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด - - 2,008 - 

 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด  - - 1,975 191 

 บริษัท อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม จาํกัด - - 2,109 640 

 บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด - - 3,459 375 

 บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด - - 1,435 1,263 

 บริษัท เมโทร ปโตรเลียม จํากัด - - 941 507 

 บริษัท บูรพารุงโรจน ปโตรเลียม จํากัด  - - 592 14 

 บริษัท เบญจปโตรเลียม จํากัด  - - 794 158 

 บริษัท จตุจักร ออยล จํากัด  - - 635 9 



 10 

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 2551 2550 2551 2550 

 VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. - - - 1,620 

  บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด - - 690 642 

 บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด  - - 1,820 - 

รวมลูกหนี้บริษัทยอย - - 22,855 6,430 

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน     

 บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด  - 2,564 - 2,564 

 บรษิทั สัมมากร จาํกัด (มหาชน)  - 94 - - 

รวมลูกหนี้บริษัทที่เก่ียวของกัน - 2,658 - 2,564 

รวมลูกหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน - 2,658 22,855 8,994 

 เงินทดรองแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน    

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน     

 บริษัท โกลบอลไลเซช่ัน อีโคโนมิค     

    แอนด โปรโมช่ัน เนทเวอรค จํากัด 30,000 30,000 30,000 30,000 

รวมเงินทดรองแกกิจการที่เก่ียวของกัน 30,000 30,000 30,000 30,000 

 เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน    

บริษัทยอย     

 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด - - 80,000 - 

  บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด - - 7,981 - 

รวมเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เก่ียวของกัน - - 87,981 - 

 เจาหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน    

บริษัทยอย     

 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด - - 12,452 - 

 บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด  - - 737 93 

 บริษัท อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม จํากัด - - - 9,285 

รวมเจาหนี้การคาบริษัทยอย - - 13,189 9,378 

บริษัทท่ีเกี่ยวของ     

 บรษิทั สัมมากร จาํกัด (มหาชน)  270 - - - 

รวมเจาหนี้การคาบริษัทที่เก่ียวของกัน 270 - - - 

รวมเจาหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน 270 - 13,189 9,378 



 11 

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 2551 2550 2551 2550 

 เจาหนี้กิจการท่ีเกี่ยวของกัน    

บริษัทยอย     

 บรษิทั เพียวพลังงานไทย จาํกัด - - 1,276 76 

 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด - - - 674 

 บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด - - 25,324 26,015 

  บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด - - - 1 

 บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด  - - 223 - 

รวมเจาหนี้บริษัทยอย - - 26,823 26,766 

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน     

 บรษิทั บลูแพลนเนท็ ทราเวล จาํกัด  43 89 43 79 

 บรษิทั สัมมากร จาํกัด (มหาชน)  32 41 - - 

  บริษัท แจสซ่ีครีเอช่ัน จํากัด 182 - 182 - 

  บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท จํากัด 239 - 239 - 

รวมเจาหนี้บริษัทที่เก่ียวของกัน 496 130 464 79 

รวมเจาหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน 496 130 27,287 26,845 

 เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน    

 บุคคลที่เก่ียวของกันกับกรรมการของบริษัทฯ 2,000 - - - 

รวมเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวของกัน 2,000 - - - 

 เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน    

    ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป    

ผูถือหุนของบริษัทยอย 500 - - - 

กรรมการของบริษัทยอย 1,000 - - - 

บุคคลที่เก่ียวของกันกับกรรมการของบริษัทฯ 3,000 - - - 

รวมเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวของกัน     

   ทีถ่งึกําหนดชําระภายในหนึง่ป 4,500 - - - 

 เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน    

ผูบริหารของบริษัทฯ 500 - - - 

ผูถือหุนของบริษัทยอย 500 - - - 

กรรมการของบริษัทยอย 500 - - - 

บุคคลที่เก่ียวของกันกับกรรมการของบริษัทฯ 3,000 - - - 

รวมเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวของกัน 4,500 - - - 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 2551 2550 2551 2550 

 เงินมัดจําคาเชา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน    

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน     

 บริษัท วิลเลจฟารม แอนด เฟรนด จํากัด  218 218 - - 

รวมเงินมัดจําคาเชา - กิจการที่เก่ียวของกัน 218 218 - - 

 ในระหวางงวด เงนิกูยมืจาก/เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกันมีการเคลื่อนไหวดังน้ี  

    (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ ในระหวางงวด ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม ซื้อบริษัทยอย   30 กนัยายน 

 2551 ระหวางงวด เพ่ิมขึ้น ลดลง 2551 

 เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน     

บุคคลที่เกี่ยวของกันกับกรรมการของบริษัทฯ - 2,000 - - 2,000 

รวม - 2,000 - - 2,000 

 เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวของกัน     

    ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป     

ผูถือหุนของบริษัทยอย - 500 - - 500 

กรรมการของบริษัทยอย - 1,000 - - 1,000 

บุคคลที่เกี่ยวของกันกับกรรมการของบริษัทฯ - 3,000 - - 3,000 

รวม - 4,500 - - 4,500 

 เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวของกัน     

ผูบริหารของบริษัทฯ - 500 - - 500 

ผูถือหุนของบริษัทยอย - 500 - - 500 

กรรมการของบริษัทยอย - 500 - - 500 

บุคคลที่เกี่ยวของกันกับกรรมการของบริษัทฯ - 3,000 - - 3,000 

รวม - 4,500 - - 4,500 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ ในระหวางงวด ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม   30 กันยายน 

 2551 เพ่ิมขึ้น ลดลง 2551 

 เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน   

 บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด  - 1,500 (1,500) - 

 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด  - 80,000 - 80,000 

 บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด  - 7,981 - 7,981 

รวม - 89,481 (1,500) 87,981 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันเปนต๋ัวสัญญาใชเงินที่ไมมีหลักประกันอายุ 12 เดือน รวม

จํานวน 2 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 9.0 ตอป 

เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกันเปนต๋ัวสัญญาใชเงินที่ไมมีหลักประกันอายุ 24 เดือน รวม

จํานวน 9 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.5 - 9.0 ตอป 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด  เปนต๋ัวสัญญาใชเงินที่ไมมีหลักประกันอายุ 3 

เดือน รวมจํานวน 80 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.38 - 4.75 ตอป 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด  เปนต๋ัวสัญญาใชเงินที่ไมมี

หลักประกันอายุ 12 เดือน จํานวน 7.98 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.75 ตอป 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 ในระหวางงวดสามเดือนและเกาเดือนสิน้สดุวันที ่ 30 กันยายน 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจาย

เงินเดือน โบนัส คาเบี้ยประชุมและสวัสดิการอ่ืนใหแกกรรมการและผูบริหารเปนจํานวนเงิน 2 ลาน

บาท และ 50 ลานบาท ตามลําดับ (2550: 9 ลานบาท และ 47 ลานบาท ตามลําดับ) 

 ภาระค้ําประกันกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 บริษัทฯมีภาระจากการค้ําประกันใหกับกิจการที่เกี่ยวของกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ             

งบการเงินขอ 22 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

6. สินคาคงเหลือ 

 สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ไดรวมน้ํามันสํารองตามขอบังคับของกระทรวงพาณิชย

จํานวนเงนิ 949 ลานบาท  (31 ธนัวาคม 2550: 871 ลานบาท ) โดยสวนหน่ึงจํานวนเงนิ 200 ลานบาท      

(31 ธันวาคม 2550: 100 ลานบาท) เปนสินคาที่อยูภายใตสัญญาซื้อขายนํ้ามันเพื่อใชเปนปริมาณ

สํารองตามกฎหมายที่บริษัทฯมีภาระผูกพันตองขายคืนใหแกผูขายเมื่อครบกําหนดตามอายุของสัญญา 

7. เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 

 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2549 บริษัทฯไดทําสัญญา  Petroleum Product Business Joint Venture กับ 

T.C.S. Oil Co., Ltd. (TCS) เพื่อรวมลงทุนในธุรกิจนํ้ามันในประเทศกัมพูชา ซึ่งสัญญามีผลบังคับเปน

ระยะเวลา 15 ปสิ้นสุดในป 2563 โดยบริษัทฯมีภาระในการจัดหานํ้ามันและใหเงินกูยืมแก TCS เปน

เงินบาทจํานวน  35 ลานบาท คิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่รอยละ 5 ตอป โดยชําระดอกเบี้ยเปนรายเดือน  

และมีกําหนดชําระคืนเงินตนตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญา หลังจากที่บริษัทฯไดรับชําระเงินใหกูยืม

ดังกลาวเต็มจํานวนแลว บริษทัฯจะไดรับสวนแบงกาํไรจากผลการดําเนินงานของ  TCS ตามที่ระบุใน

สญัญา  

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 เงินใหกูยืมดังกลาวมียอดคงคางจํานวน 16.7 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550 : 

16.6 ลานบาท) 

8. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 

                 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 2551 2550 2551 2550 

ภาษีสรรพสามิตจายลวงหนา 12,687 74,610 12,687 74,610 

ภาษีสรรพสามิตรอเรียกคืน 102,510 - 102,510 - 

เงนิชดเชยจากกองทนุน้าํมัน     

   เช้ือเพลิงคางรบั 99,856 24,651 99,856 24,651 

ภาษีมูลคาเพ่ิมรอเรียกคืน 246,978 125,925 232,091 116,696 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลจายลวงหนา 54,325 16,700 53,019 15,910 

เงินจายลวงหนาคาซ้ือสินคา 55,203 55,632 25,000 20,000 

อ่ืน ๆ 47,587 41,034 24,804 22,164 

รวมสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 619,146 338,552 549,967 274,031 

หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,332) (3,206) (3,332) (3,206) 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 615,814 335,346 546,635 270,825 

 



 15 

 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

9. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

(หนวย: พันบาท) 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ชื่อบริษัท ทุนชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทนุ 

เงนิปนผลรับ 

สาํหรับงวดเกาเดือน

สิ้นสุดวันที ่

 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน 31 ธันวาคม  30 กนัยายน 31 ธันวาคม  30 กนัยายน 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 

   รอยละ รอยละ     

VTN-P Petrochemical Joint Venture  - 3.5  ลาน - 60 - 86,589 - - 

   Co., Ltd.  ดอลลารสหรัฐฯ       

บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด 50 ลานบาท 50 ลานบาท 100 100 49,999 49,999 - - 

   และบริษัทยอย         

บริษัท เพยีวสมัมากร ดีเวลลอปเมนท 50 ลานบาท 50 ลานบาท 51 51 25,500 25,500 - - 

   จํากัด         

บริษัท เอสซีท ีปโตรเลยีม จํากัด 10 ลานบาท 10 ลานบาท 100 100 10,000 10,000 - - 

   และบริษัทยอย         

บริษัท เพยีวไบโอดีเซล จํากัด 200 ลานบาท 124 ลานบาท 100 100 200,000 124,000 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย     285,499 296,088   

หัก: คาเผ่ือการดอยคา     (40,485) (95,503)   

เงินลงทุนในบริษัทยอย - สทุธิ     245,014 200,585   

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยสําหรับงวดเกาเดือน

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 สรุปไดดังน้ี 

                 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงิน     

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 95,503 

หัก: โอนกลับจากการรับคืนทุนจากบริษัทยอย (55,018) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 40,485 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. 

ในเดือนเมษายน 2550  VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. (VTN-P) ไดทําสัญญาขาย

สินทรัพยกับผูซื้อในประเทศเวียตนามซึ่งไมเปนบุคคลที่เกี่ยวของกันโดยมีมูลคาตามสัญญา 8.35 ลาน

ดอลลารสหรัฐฯ VTN-P ไดรับเงินมัดจํารอยละ 30 ของมูลคาตามสัญญาเปนจํานวน 2.5 ลานดอลลาร

สหรัฐฯซึ่งบันทึกอยูในบัญชีหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 15  และ VTN-P 

จะไดรับเงินสวนที่เหลือเมื่อสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ตามสัญญา เชน VTN-P และผูซื้อไดรับ

อนุมัติที่จําเปนจากทางราชการเกี่ยวกับรายการซื้อขาย และโอนสินทรัพยดังกลาว ผูซื้อไดรับอนุมัติ

และใบอนุญาตที่จําเปนในการดําเนินธุรกิจและไดรับสัญญาเชาที่ดินและสิทธิในการใชที่ดินจากทาง

ราชการ และการทดลองการผลิตเปนผลสําเร็จ เปนตน 

ในเดือนมกราคม 2551 VTN-P ไดรับเงินคาขายสินทรัพยงวดที่ 2 ในอัตรารอยละ 65 ของมูลคาตาม

สญัญาเปนจํานวน 5.43 ลานดอลลารสหรัฐฯ  และบันทึกในบัญชีหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ตอมา VTN-P 

ไดจายชําระเงินกูยืมระยะยาวทั้งจํานวนใหแกธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  ซึ่ง

ธนาคารไดดําเนินการยกเลิกภาระผูกพันในการค้ําประกันตางๆ  

ในเดือนพฤษภาคม 2551 VTN-P ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ตามสัญญาดังกลาวและรับรูกําไรจาก

การขายสินทรัพยจํานวน 2.27 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคม 2551 VTN-P ไดรับเงินคาขาย

สินทรัพยงวดสุดทายในอัตรารอยละ 5 ของมูลคาตามสัญญาเปนจํานวน 0.42 ลานดอลลารสหรัฐฯ  

ตอมา VTN-P ไดจายเงนิคนืทนุใหแกบริษทัฯจํานวน 1.65 ลานดอลลารสหรัฐฯ  และอยูในระหวาง

การดําเนินการจดทะเบียนชําระบัญชี 

บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด 

 ในระหวางไตรมาสที่ 1 ป 2551 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด  ไดเรียกชําระคาหุนสวนที่เหลือรวม

จํานวน 76 ลานบาท และบริษัทฯไดจายชําระเงินคาหุนทั้งจํานวนแลว 

บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด 

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2551 บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด (PTEC) ไดเขาซื้อหุนของบริษัท เอสซีที 

สหภัณฑ จํากัด (SAP) จากผูถือหุนเดิมจํานวน 15,300 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท) คิดเปน

รอยละ 51 ของทนุจดทะเบยีนและชาํระแลวเปนจํานวนเงนิ 1.53 ลานบาท  ตอมา เมื่อวันที่             

16 มกราคม 25 51 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนมีมติให  SAP เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 3 ลานบาท     

(หุนสามัญ 30,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท) เปน 5 ลานบาท (หุนสามัญ 50,000 หุน มูลคาหุนละ 

100 บาท) โดยการออกจําหนายหุนสามญัใหมจํานวน 20,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท 

ใหแกผูถือหุนในสัดสวนเดิมในราคาหุนละ 125 บาท และในเดือนกุมภาพันธ 2551 PTEC ไดจาย

ชําระเงินคาหุนจํานวน  1,275,000 บาทแลว ซึ่ง SAP ไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2551 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

10. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

2551 สรุปไดดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 956,851 479,011 

ซ้ือเพ่ิมระหวางงวด - ราคาทนุ 496,331 37,406 

อุปกรณไดมาจากการซ้ือบริษัทยอยระหวางงวด 17,361 - 

จําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่จําหนาย (172,548) (1,953) 

คาเส่ือมราคาสําหรับงวด (90,962) (54,294) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 1,207,033 460,170 

 ในระหวางงวดเกาเดือนสิน้สดุวันที ่ 30 กันยายน 2551 บริษัทยอยแหงหน่ึงบันทึกดอกเบี้ยจายและ

คาใชจายทางการเงินจํานวนเงิน 2.89 ลานบาท เปนตนทุนของงานระหวางกอสราง (งบการเงินเฉพาะ

กิจการ: ไมมี) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ยานพาหนะบางสวนซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชีในงบการเงินรวมจํานวน 2.3    

ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 3.8 ลานบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 0.9 ลานบาท     

(31 ธันวาคม 2550: ไมมี) เปนหลักประกันภายใตสัญญาเชาการเงินซึ่งมีระยะเวลาการผอนชําระ 36 

ถึง 48 เดือน  

บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัดไดจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางซึ่งมีมูลคาตามบัญชีจํานวน  469        

ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 78 ลานบาท) เพื่อค้ําประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากธนาคารพาณิชย 

 บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด ไดจดจํานองสิทธิการเชาที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่มีมูลคา

ตามบัญชีจํานวน 73.6  ลานบาท  (31 ธันวาคม 2550: 75.5 ลานบาท)  เพื่อค้ําประกันวงเงินสินเชื่อที่

ไดรับจากธนาคารพาณิชย นอกจากน้ี บริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาที่จะตองโอนสิ่งปลูก

สรางใหผูใหเชาเมื่อครบกําหนดอายุสัญญาเชา 



 18 

 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

11. สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 

                 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธนัวาคม 30 กันยายน 31 ธนัวาคม 

 2551 2550 2551 2550 

เงินใหกูยืมระยะยาว 1,247 1,247 1,247 1,247 

เงินชดเชยคาปรับคุณภาพ 26,712 26,712 26,712 26,712 

เงินจายลวงหนาคาซื้อเคร่ืองจักร - 42,913 - - 

คาสิทธิในการใชประโยชนบนที่ดิน - 21,819 - - 

สิทธิการเชาที่ดินและสถานีบริการ     

   นํ้ามัน 6,063 6,563 1,110 1,272 

อ่ืน ๆ 10,316 9,507 7,779 6,441 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 44,338 108,761 36,848 35,672 

หัก: คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (1,247) (1,247) (1,247) (1,247) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 43,091 107,514 35,601 34,425 

12. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

(หนวย: พันบาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อัตราดอกเบ้ีย 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 (รอยละตอป) 2551 2550 2551 2550 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 3.25 - 7.50 193,746 110,234 189,570 110,234 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3.47 - 5.73 890,000 110,000 890,000 110,000 

รวม  1,083,746 220,234 1,079,570 220,234 

บริษทัฯ 

 บริษัทฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและสินเชื่อหมุนเวียนจากสถาบันการเงินหลายแหง ซึ่งค้ําประกันโดย

การจดจํานําเงินฝากประจํา 



 19 

 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 

 

บริษัทยอย 

 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด มีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินแหงหน่ึง ซึ่งค้ําประกันโดย

บริษัทฯ 

13. เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 

 จํานวนน้ีเปนต๋ัวสัญญาใชเงินที่บริษัทฯและบริษัทยอยออกใหแกบุคคลภายนอก ซึ่งคิดดอกเบี้ยใน

อัตรารอยละ 3.65 - 9.0 ตอป (31 ธนัวาคม 2550: รอยละ 4.0 - 5.0 ตอป) และมีกําหนดชําระคืนภายใน

หน่ึงป 

14. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

                 (หนวย: พันบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 2551 2550 2551 2550 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 375,857 130,224 160,000 - 

หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (119,004) (73,499) (80,000) - 

สวนที่ถึงกําหนดชําระเกินกวาหนึ่งป 256,853 56,725 80,000 - 

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2551 มี

รายละเอียดดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 130,224 - 

บวก: รับเงินกู 389,186 200,000 

หัก: ชําระคืนเงินกู  (143,553) (40,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 375,857 160,000 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษทัฯ 

 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 25 50 บริษัทฯไดเขาทําสัญญากูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหน่ึง

ในวงเงนิจํานวน  200 ลานบาท โดยเงินกูยืมดังกลาวจะนําไปใชในการเพิ่มทุนของบริษัท เพียวไบโอ

ดีเซล จํากัด เงินกูยืมคิดดอกเบี้ยในอัตราไมเกินอัตราดอกเบี้ยขั้นตํ่าสําหรับเงินใหกูยืมซึ่งคิดกับลูกหน้ี

ชัน้ดี โดยชาํระดอกเบีย้เปนรายเดือนและมกีาํหนดชาํระคนืเงนิตนทกุงวดหกเดือนงวดละ 40 ลานบาท 

และตองจายชําระคืนเงินตนทั้งหมดภายในเดือนมิถุนายน 2553 โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในเดือน

มถินุายน 2551 เงินกูยืมดังกลาวไมมีหลักประกัน ในระหวางงวด บริษัทฯไดเบิกใชเงินกูยืมทั้งจํานวน

แลว 

ภายใตสัญญาเงินกูยืมขางตนไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ เชน การกอภาระผูกพันใน

ทรัพยสินและการดํารงอัตราสวนทางการเงิน เปนตน   

ณ วันที่ 30 กันยายน  2551 เงินกูยืมดังกลาวมียอดคงคางจํานวน  160 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550:     

ไมมี) 

 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาสินเชื่อกับสถาบันการเงินหลายแหง  ซึ่ง ณ วันที่  30 กันยายน  2551 บริษัทฯมี

วงเงินสินเชื่อที่ยังไมไดเบิกใชเปนจํานวน 3,242 ลานบาท (31 ธนัวาคม  2550: 2,343 ลานบาท) ซึ่ง

วงเงินดังกลาวค้ําประกันโดยการจดจํานําเงินฝากประจํา 

VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd.   

 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2547 VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. (VTN-P) ไดเขาทําสัญญา

เงินกูกับธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทยในวงเงินจํานวน 3.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ 

โดยเงินกูยืมดังกลาวจะนําไปใชในการกอสรางโรงกลั่นของบริษัท เงินกูยืมน้ีมีกําหนดเบิกใชตามที่

ระบใุนสญัญาโดยเร่ิมงวดแรกในเดือนตุลาคม 2547 และสิน้สดุในเดือนกรกฎาคม 2548 มีระยะเวลา

ปลอดเงินตนสิบสองเดือนนับจากวันที่เบิกเงินกูงวดแรกหรือหกเดือนหลังจากวันที่เร่ิมดําเนินกิจการ

แลวแตอยางใดจะถงึกอนและมกีาํหนดชาํระคนืเงนิตนทกุงวดหกเดือนงวดละ 0.35 ลานดอลลาร

สหรัฐฯ เร่ิมต้ังแตเดือนตุลาคม 2549 และสิน้สดุในเดือนตุลาคม 2553 โดยมีอัตราดอกเบี้ยเทากับ 

LIBOR บวกรอยละ 1.875 ตอป และมีกําหนดชําระดอกเบี้ยในวันที่ 30 เมษายน และ 31 ตุลาคมของ

ทุกป 

 สัญญาเงินกูขางตนไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ เชน สัดสวนการถือหุนของบริษัทฯใน

บริษัทยอยดังกลาวตองไมตํ่ากวารอยละ 50 ขอจํากัดในการจายเงินปนผล  และขอจํากัดในการกอหน้ี 

เปนตน 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 สัญญาเงินกูดังกลาวค้ําประกันโดยบริษัทฯและสัญญาใหความสนับสนุนทางการเงินจากผูถือหุนของ

บริษัทยอย รวมทั้งยกผลประโยชนในกรมธรรมประกันภัยทรัพยสินใหแกผูใหกู  

ในเดือนมกราคม 2551 VTN-P ไดจายชําระเงินกูยืมระยะยาวทั้งจํานวนใหแกธนาคารเพื่อการสงออก

และนําเขาแหงประเทศไทย ซึ่งธนาคารไดยกเลิกภาระผูกพันในการค้ําประกันตางๆ ทั้งหมดแลว      

(31 ธันวาคม 2550: เงินกูยืมมียอดคงคางจํานวน 99.2 ลานบาท หรือ 2.9 ลานดอลลารสหรัฐฯ) 

บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2550  บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด  ไดเขาทําสัญญาสินเชื่อกับ

สถาบนัการเงนิแหงหน่ึงวงเงนิรวม 55 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยวงเงินกูระยะยาวจํานวน 45 ลานบาท

และวงเงินกูเบิกเกินบัญชีและหนังสือค้ําประกันจํานวน 10 ลานบาท เงินกูยืมระยะยาวคิดดอกเบี้ยใน

อัตราไมเกินอัตราดอกเบี้ยขั้นตํ่าสําหรับเงินใหกูยืมซึ่งคิดกับลูกหน้ีชั้นดี โดยมีกําหนดชําระดอกเบี้ย

ทุกเดือน และชําระคืนเงินตนทุกเดือนๆ ละ 542 ,000 บาทเร่ิมชําระเดือนกุมภาพันธ  2551 ภายในเวลา 

8 ป (รวมระยะเวลาปลอดเงนิตน 1 ป)  

ภายใตสัญญาเงินกูยืมขางตนไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ เชน การกอภาระผูกพันใน

ทรัพยสิน และการดํารงอัตราสวนทางการเงิน เปนตน   

 วงเงินสินเชื่อขางตนค้ําประกันโดยการใชสิทธิการเชาที่ดินของบริษัทยอยเปนประกันและจํานอง            

สิ่งปลูกสรางในโครงการของบริษัทยอย 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 255 1 เงินกูยืมดังกลาวมียอดคงคางจํานวน  38 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550 : 31 

ลานบาท)  

บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด 

 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2550 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด ไดเขาทําสัญญากูยืมเงินจากธนาคารพาณิชย

ในประเทศแหงหน่ึงในวงเงนิจํานวน  200 ลานบาท โดยเงินกูยืมดังกลาวจะนําไปใชในการกอสราง

โรงงานและนําเขาเคร่ืองจักรในโครงการผลิตไบโอดีเซล เงินกูยืมคิดดอกเบี้ยในอัตราไมเกินอัตรา

ดอกเบี้ยขั้นตํ่าสําหรับเงินใหกูยืมซึ่งคิดกับลูกหน้ีชั้นดี โดยชําระดอกเบี้ยเปนรายเดือนและมีกําหนด

ชาํระคนืเงนิตนทกุงวดสามเดือนงวดละ 8 ลานบาท เร่ิมต้ังแตเดือนธันวาคม  2551 ถงึเดือนธนัวาคม  

2556 และงวดละ 16 ลานบาท ต้ังแตเดือนมีนาคม 2557 เปนตนไป และตองจายชําระคืนเงินตน

ทัง้หมดภายในเดือนมถินุายน 2557   
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ภายใตสัญญาเงินกูยืมขางตนไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ เชน สัดสวนการถือหุนของ  

บริษัทฯในบริษัทยอยดังกลาวตองไมตํ่ากวารอยละ 51 ขอจํากัดในการจายเงินปนผล การกอภาระ

ผูกพันในทรัพยสินและการดํารงอัตราสวนทางการเงิน เปนตน 

ณ วันที่ 30 กันยายน  2551 เงินกูยืมดังกลาวมียอดคงคางจํานวน 177 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550 :    

ไมมี)  

 สัญญาเงินกูยืมดังกลาวค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางรวมทั้งสิ่งปลูกสรางที่จะ

มีขึ้นในอนาคตของบริษัทยอย นอกจากน้ัน บริษัทยอยจะตองดําเนินการจดทะเบียนจํานําเคร่ืองจักร

ใหแลวเสร็จไมเกนิเดือนธนัวาคม 2551 

15. หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 

                 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธนัวาคม 30 กันยายน 31 ธนัวาคม 

 2551 2550 2551 2550 

เงินรับลวงหนาจากลูกคา 11,938 17,526 1,933 4,907 

เงินรับลวงหนาจากการขายสินทรัพย - 84,504 - - 

ภาษีสรรพสามิตคางจาย 12,927 56,475 12,927 56,475 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 6,182 72,796 - 69,050 

คาใชจายคางจาย 15,914 58,890 11,308 53,184 

อ่ืน ๆ 16,581 15,970 7,968 4,722 

รวม 63,542 306,161 34,136 188,338 

16.  ทุนเรือนหุน  

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2551 เมื่อวันที่  3 เมษายน  2551 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯดําเนินการ

ลดทนุจดทะเบยีนจากเดิม 530 ,048,171 บาทเปน 529 ,870,229 บาท โดยการตัดหุนสามัญที่ยังไมได

ออกจําหนายคงเหลือจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญจํานวน  177,942 หุน        

มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  ทั้งน้ี บริษัทฯไดจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่              

17 เมษายน 2551 
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17. สํารองหุนทุนซื้อคืน 

ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กลต.ชส. (ว) 2/2548 

และหนังสือสภาวิชาชีพบัญชีที่ ส.สวบช. 016/2548 บริษัทมหาชนจํากัดที่มีการซื้อหุนคืนตองมีกําไร

สะสมไมนอยกวามูลคาหุนซื้อคืนที่ยังคงเหลืออยูในบัญชี และในกรณีที่จะนํากําไรสะสมไปจายเงิน

ปนผล กําไรสะสมคงเหลือหลังจากจายเงินปนผลตองมีจํานวนไมนอยกวาหุนซื้อคืนที่ยังคงเหลืออยู

ในบัญชีดวยเชนกัน ดังน้ัน บริษัทฯไดถือปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว โดยการจัดสรรกําไรสะสมเปน

สํารองหุนทุนซื้อคืนเทากับจํานวนเงินที่ไดจายซื้อหุนคืน 

18. หุนทุนซื้อคืน  

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 255 1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหซื้อคืนหุนสามัญของ

บริษัทฯเพื่อการบริหารสภาพคลองสวนเกิน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 ก)  วงเงินสูงสุดที่จะใชในการซื้อหุนคืนไมเกิน 220 ลานบาท 

 ข)  จํานวนหุนที่จะซื้อคืนไมเกิน 52,987,022 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท หรือคิดเปนรอยละ 

10 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด 

 ค)  กําหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุนคืนต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2551 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 

 ง)  คณะกรรมการบริษัทฯจะพิจารณาวิธีการและระยะเวลาในการจําหนายหุนทุนซื้อคืนภาย

หลังจาก 6 เดือนนับแตการซื้อหุนคืนเสร็จสิ้นแตไมเกิน 3 ป 

หุนทุนซื้อคืนประกอบดวยรายละเอียดดังน้ี 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2551 31 ธันวาคม 2550 

มูลคาหุนทุนซื้อคืน (บาท) 220,549,808 - 

จํานวนหุนทุนซื้อคืน (หุน) 46,706,900 - 

ราคาทุนเฉล่ียหุนละ (บาท) 4.72 - 

อัตรารอยละของจํานวนหุนทุนซื้อคืนตอจํานวนหุนท่ีบริษัทฯออก 8.81 - 

19. กําไรตอหุน 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สทุธสิาํหรับงวดดวยจํานวนถวัเฉลีย่ถวง

นํ้าหนักของหุนสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกจําหนายอยูในระหวางงวด โดยสุทธิจากหุน

สามัญซื้อคืนที่ถือโดยบริษัทฯ 
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กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับงวด 2550 ดวยผลรวมของจํานวนหุนสามญัถวั

เฉลี่ยถวงนํ้าหนักที่ออกอยูในระหวางงวดกับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่บริษัทฯอาจ

ตองออกเพื่อแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดทั้งสิ้นใหเปนหุนสามัญ โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปน

หุนสามัญ ณ วันตนงวดหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา 

การกระทบยอดระหวางกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดสําหรับงวดสามเดือนและ    

เกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 แสดงไดดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2550 

  จํานวนหุนสามัญ  

 กําไรสุทธิ ถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน 

 พันบาท พันหุน บาท 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน    

 14กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 69,809 526,260 0.13 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด    

 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ (RPC-W1) - 2,878  

กําไรตอหุนปรับลด    

 กําไรท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ     

  สมมติวามีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ  69,809 529,138 0.13 

 
งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2550 

  จํานวนหุนสามัญ  

 กําไรสุทธิ ถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน 

 พันบาท พันหุน บาท 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน    

 15กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 259,209 526,260 0.49 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด    

 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ (RPC-W1) - 2,835  

กําไรตอหุนปรับลด    

 กําไรท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ     

  สมมติวามีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ  259,209 529,095 0.49 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2550 

  จํานวนหุนสามัญ  

 กําไรสุทธิ ถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน 

 พันบาท พันหุน บาท 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน    

 16กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 75,877 526,260 0.14 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด    

 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ (RPC-W1) - 2,878  

กําไรตอหุนปรับลด    

 กําไรท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ     

  สมมติวามีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ  75,877 529,138 0.14 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2550 

  จํานวนหุนสามัญ  

 กําไรสุทธิ ถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน 

 พันบาท พันหุน บาท 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน    

 17กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 268,026 526,260 0.51 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด    

 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ (RPC-W1) - 2,835  

กําไรตอหุนปรับลด    

 กําไรท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ     

  สมมติวามีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ  268,026 529,095 0.51 
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20. เงินปนผลจาย 

 เงินปนผลที่ประกาศจายในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2551 ของบริษัทฯมีดังน้ี 

(หนวย: บาท) 

   เงินปนผลจาย 

เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย ตอหุน 

เงินปนผลจายงวดสุดทายประกาศ ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุน   

 จากกําไรของป 25 50  วันท่ี 3 เมษายน 2551 154,619,709 0.30 

เงินปนผลจายระหวางกาลจากการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ   

 ดําเนินงานต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม   วันท่ี 8 สงิหาคม 2551    

 2551 ถึงวันท่ี 30 มิถนุายน 2551   82,137,477 0.17 

รวม  236,757,186 0.47 

21. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมและปโตรเคมี และดําเนินธุรกิจในสวนงานภูมิศาสตรหลักคือในประเทศไทย ดังน้ัน 

รายได กําไรและสินทรัพยที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานภูมิศาสตร

ตามทีก่ลาวไว ในระหวางงวดสามเดือนและเกาเดือนสิน้สดุวันที ่30 กันยายน 2551 รายไดจากการขาย

จํานวน 2,004 ลานบาทและ  5,802 ลานบาท ตามลําดับ  (2550: 654 ลานบาท และ 2,267 ลานบาท 

ตามลําดับ) เปนการขายโดยสงออกตางประเทศ  

22. หนังสือค้ําประกัน 

 ก) ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารใน

นามบริษัทฯและบริษัทยอยเหลืออยูเปนจํานวนเงิน 154.3 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 125.0 

ลานบาทและ 13.1 ลานดอลลารสหรัฐฯ ) ซึ่งเกี่ยวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการ

ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย ซึ่งประกอบดวย หนังสือค้ําประกันเพื่อค้ําประกัน

การจายชําระเงินใหกับเจาหน้ีจํานวน 150 ลานบาท และเพื่อค้ําประกันการใชไฟฟาและอ่ืนๆ  

จํานวน 4.3 ลานบาท 
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 ข)  ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทฯไดออกหนังสือค้ําประกันเปนจํานวนเงิน 10 ลานบาท       

(31 ธนัวาคม  2550: 120 ลานบาท) ใหแกธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) เพื่อค้ําประกัน

วงเงินกูและวงเงินสินเชื่อของบริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด (บริษัทยอย) การค้ําประกันน้ีมีผล

ผูกพันตอบริษัทฯนานเทาที่ภาระหน้ีสินที่ยังไมไดชําระโดยบริษัทยอยดังกลาว บริษัทฯไมมีการ

คิดคาธรรมเนียมในการค้ําประกัน  

23. ภาระผูกพัน 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันดังน้ี 

 ก) บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันรายจายฝายทุนเกี่ยวกับการกอสรางโรงงาน  คลังนํ้ามัน  

สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงและรานคาภายในสถานี  และซื้อเคร่ืองจักรจํานวนเงิน  37.21 ลาน

บาท 0.62 ลานดอลลารสหรัฐฯ และ 0.05 ลานยูโร 

 ข) บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาและบริการระยะยาวเกี่ยวกับการเชาที่ดิน 

อาคารสํานักงาน คลังน้ํามัน สถานีบริการนํ้ามัน และอุปกรณดังน้ี 

จายชําระภายใน 

   1 ป 

ลานบาท 

57.06 

   2 ถึง 5 ป 94.05 

   หลังจาก 5 ป 17.19 

 168.30 

 ค) บริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาที่ดินซึ่งมีระยะเวลา  25 ป สิ้นสุดป  2575 โดยมกีารปรับ

อัตราคาเชาทุกๆ 5 ป คิดเปนจํานวนเงิน 55 ลานบาท 

 ง) ในป 2538 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาซื้อขายวัตถุดิบกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยปริมาณ

การซื้อขายและราคาเปนไปตามที่ระบุไวในสัญญา สัญญาดังกลาวมีระยะเวลา 15 ปสิ้นสุดป 

2555 โดยสามารถตออายุได และกําหนดใหบริษัทฯตองวางหนังสือค้ําประกันธนาคารจํานวน

หน่ึงเพื่อเปนหลักประกันการจายชําระคาซื้อสินคา บริษัทฯจะไดรับคืนหลักประกันดังกลาว

เมือ่ครบกาํหนดอายสุญัญา 

 จ)      ในเดือนพฤศจิกายน 2550 บริษัทยอยไดเขาทําสัญญาซื้อขายไอนํ้ากับบริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด  

(PTTUT) โดยปริมาณการซื้อขายและราคาเปนไปตามที่ระบุไวในสัญญา สัญญาดังกลาวมี

ระยะเวลา 15 ปนับจากวันที่อุปกรณพรอมใชงานซึ่งจะถูกกําหนดโดย PTTUT แตภายในวันที่         

1 ตุลาคม 2551 โดยสามารถตออายุไดอีก 5 ป 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

24. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 ก) ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทฯมีสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือเปนจํานวน

เงนิ 2 ลานดอลลารสหรัฐฯ อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของจํานวนเงินที่ขายเทากับ 33.70 - 

34.44 บาท ตอ 1 ดอลลารสหรัฐฯ 

 ข) ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทฯไมมีสัญญาซื้อขายนํ้ามันดิบและผลิตภัณฑนํ้ามันลวงหนา

คงเหลือ 

25. การจดัประเภทรายการในงบการเงิน  

 บริษัทฯไดจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับงวดกอนใหมเพื่อใหสอดคลอง

กับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปจจุบัน ซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวนของผูถือหุน

ตามที่ไดรายงานไปแลว 

26.  การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลน้ีไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 

2551 
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