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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 และ 2551 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ขอมูลบริษัทฯ 

 บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทมหาชนจํากัดและมี
ภูมิลําเนาในประเทศไทย บริษัทฯดําเนินธุรกิจหลักคือ การผลิตและจําหนายน้ํามันเช้ือเพลิงและ
ผลิตภัณฑปโตรเคมี ท่ีอยูของบริษัทฯตามท่ีจดทะเบียนซ่ึงเปนสํานักงานใหญต้ังอยู ณ เลขท่ี 1010 
อาคารชินวัตรทาวเวอร 3 ช้ัน 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร สาขา
ซ่ึงเปนท่ีต้ังโรงงานต้ังอยู ณ เลขท่ี 7/3 ถนนปกรณสงเคราะหราษฎร ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีคลังน้ํามันกระจายอยูในภูมิภาคตางๆ ของประเทศรวม 4 แหง 

 ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 คือ บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท จํากัด ซ่ึง
เปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย โดยถือหุนในอัตรารอยละ 29.87 (กอนหักหุนทุนซ้ือคืน) ของทุนท่ี
ออกและชําระแลวของบริษัทฯ 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงิน
ระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดแสดง
รายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดใน
รูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอคร้ังลาสุด 
ดังนั้น งบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ และสถานการณใหมๆ 
เพื่อไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน
ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

 งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย       
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว 

1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมนี้จัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอย  และไดจัดทําข้ึนโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี                
31 ธันวาคม 2551 โดยไมมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางของบริษัทยอยในระหวางงวดปจจุบัน 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

1.4 การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 

 ในเดือนมิถุนายน 2552 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับท่ี 12/2552 เร่ือง การ 
จัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีของไทยใหตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ดังนั้น การ
อางอิงเลขมาตรฐานการบัญชีในงบการเงินนี้ไดถือปฏิบัติตามประกาศสภาวิชาชีพฉบับดังกลาว 

 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับท่ี 86/2551 และ 16/2552 ใหใชมาตรฐานการ
บัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีใหมดังตอไปนี้ 

ก) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัตทิางการบัญชท่ีีมีผลบังคับ
ใชในปปจจุบัน 

แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550)  
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) การดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 สินทรัพยไมหมุนเวยีนท่ีถือไวเพื่อขาย 
(ปรับปรุง 2550) และการดําเนนิงานท่ียกเลิก 
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกสิทธิการเชา 
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 

 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีขางตนถือ
ปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2552 เปนตน
ไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 
(ปรับปรุง 2550) และแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 
ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ สวนแมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) มาตรฐานการบัญชี
ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) และแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกสิทธิการเชาไมมี
ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน  

ข) มาตรฐานการบัญชีท่ียังไมมีผลบังคบัใชในปปจจุบัน 

  วันท่ีมีผลบังคับใช 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 การบัญชีสําหรับเงินอุดหนนุจาก 1 มกราคม 2555 
 รัฐบาลและเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ  

 ความชวยเหลือจากรัฐบาล  
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24  
(ปรับปรุง 2550) 

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 1 มกราคม 2554 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 อยางไรก็ตาม กิจการสามารถนํามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2550) และฉบับท่ี 40 
มาถือปฏิบัติกอนกําหนดได  

 ฝายบริหารของบริษัทฯอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปท่ีเร่ิมใชมาตรฐาน
การบัญชีท้ังสามฉบับดังกลาว ซ่ึงยังไมสามารถสรุปไดในขณะน้ี 

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใชใน
งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 

2. ลูกหนี้การคา 

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 และ 31 ธันวาคม 2551 แยกตามอายุหนี้ท่ีคง
คางนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม  30 กันยายน 31 ธันวาคม  
 2552 2551 2552 2551 
ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน     
ไมเกิน 3 เดือน 578,480 116,456 458,949 46,668 
3 - 6 เดือน 73 855 - - 
6 - 12 เดือน 1,320 3,727 - 2,342 
มากกวา 12 เดือน 15,818 15,409 1,349 1,349 

รวม 595,691 136,447 460,298 50,359 
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (11,915) (12,425) (617) (617) 

ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน, สุทธิ 583,776 124,022 459,681 49,742 

ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน    
ไมเกิน 3 เดือน 453 454 405,546 309,619 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 453 454 405,546 309,619 

3. เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระค้ําประกัน 

 ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจําซ่ึงบริษัทฯไดนําไปคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงิน 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

4. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 ลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัทฯกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันสรุปไดดังนี้ 

รายช่ือ ลักษณะความสัมพันธ 
บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด (PTEC) บริษัทยอย 
บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากดั  บริษัทยอยของ PTEC 
บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด  บริษัทยอย 
บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด (SCT) บริษัทยอย 
บริษัท อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม จํากดั บริษัทยอยของ SCT 
บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด บริษัทยอยของ SCT 
บริษัท เมโทร ปโตรเลียม จํากัด บริษัทยอยของ SCT 
บริษัท จตุจักร ออยล จํากัด บริษัทยอยของ SCT 
บริษัท เบญจปโตรเลียม จํากดั บริษัทยอยของ SCT 
บริษัท บูรพารุงโรจน ปโตรเลียม จํากัด บริษัทยอยของ SCT 
บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด บริษัทยอยของ SCT 
บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากดั (PSDC) บริษัทยอย 
บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท จํากัด ถือหุนในบริษทัฯรอยละ 29.87 
บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) ถือหุนใน PSDC รอยละ 49 และมี

กรรมการรวมกัน 
บริษัท แจสซ่ีครีเอช่ัน จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท บลูแพลนเน็ท ทราเวล จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท แบค บราเดอร จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท โกลบอลไลเซช่ัน อีโคโนมิค แอนด โปรโมช่ัน  
     เนทเวอรค จํากัด 

 
มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท อัลท เอ็นเนอยี่ จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท วิลเลจฟารม มารเก็ตต้ิง จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท วิลเลจฟารม แอนด เฟรนด จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท ฮิวม่ันไคนด จํากดั มีกรรมการรวมกัน 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดสามเดือน  
 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน นโยบายการกําหนดราคา 

 2552 2551 2552 2551  

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     
 ขายสินคา - - 1,930,187 2,151,377 หมายเหตุ 1 
 รายไดคาบริหารจัดการ - - 16,954 16,451 หมายเหตุ 2 
 ดอกเบี้ยรับ - - 1,432 584 อัตรารอยละ 3.50 - 5.27  

ตอป  
 รายไดอื่น - การใหบริการอ่ืน - - 4,688 935 ราคาตามสัญญา 
 ซื้อสินคา - - 250,986 186,356 หมายเหตุ 1 
 คาขนสงจาย - - 44,966 54,859 ราคาตามสัญญา 
 คาใชจายอื่น - - 1,495 1,334 หมายเหตุ 1 
 ขายอุปกรณ - - 315 667 ใกลเคียงราคาทุน 
  ซื้ออุปกรณ - - - 96 ใกลเคียงราคาทุน 
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
 รายไดคาเชาและบริการ 53 240 - - ราคาตามสัญญา 
 ซื้ออุปกรณ 1,000 - - - ราคาตามสัญญา 
 คาใชจายอื่น 547 314 380 194 ราคาตามสัญญา 
 คาเชาที่ดิน 621 439 - - ราคาตามสัญญา 
 รายจายคาโฆษณาและ      
    สงเสริมการขาย - 178 - 171 ราคาตามสัญญา 
  ดอกเบี้ยจาย 364 233 - - อัตรารอยละ 4.5 - 7.5 ตอป 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สําหรับงวดเกาเดือน สําหรับงวดเกาเดือน  
 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน นโยบายการกําหนดราคา 

 2552 2551 2552 2551  

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     
 ขายสินคา - - 5,287,705 7,088,585 หมายเหตุ 1 
 รายไดคาบริหารจัดการ - - 51,574 50,377 หมายเหตุ 2 
 ดอกเบี้ยรับ - - 4,493 591 อัตรารอยละ 3.50 - 5.60   

ตอป  
 รายไดอื่น - การใหบริการอ่ืน - - 15,240 3,764 ราคาตามสัญญา 
 ซื้อสินคา - - 594,043 687,322 หมายเหตุ 1 
 คาขนสงจาย - - 132,164 169,558 ราคาตามสัญญา 
 คาใชจายอื่น - - 3,581 4,134 หมายเหตุ 1 
 ขายอุปกรณ - - 1,110 2,054 ใกลเคียงราคาทุน 
  ซื้ออุปกรณ - - 1,591 822 ใกลเคียงราคาทุน 
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
 รายไดคาเชาและบริการ 496 742 - - ราคาตามสัญญา 
 ซื้ออุปกรณ 2,000 300 - - ราคาตามสัญญา 
 คาใชจายอื่น 1,234 2,335 780 1,936 ราคาตามสัญญา 
 คาเชาที่ดิน 1,694 1,452 - - ราคาตามสัญญา 
 รายจายคาโฆษณาและ      
    สงเสริมการขาย 229 498 229 491 ราคาตามสัญญา 
  ดอกเบี้ยจาย 576 692 - - อัตรารอยละ 4.5 - 9.0 ตอป 

หมายเหตุ 1 - ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีสวนลดตามปริมาณคําสั่งซื้อสําหรับธุรกิจคาสงนํ้ามัน 
 - ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีสวนลดคาการตลาดในอัตราคงท่ีสําหรับธุรกิจคาปลีกนํ้ามัน 
 - ราคาขายอิงตามราคาตลาดสําหรับธุรกิจขนสงนํ้ามัน 
 - ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีสวนลดตามสัญญาสําหรับธุรกิจผลิตและจําหนายไบโอดีเซล 
หมายเหตุ 2 - คํานวณตามเกณฑปริมาณสินคาท่ีจําหนายไดสําหรับธุรกิจคาสงนํ้ามัน 
 - ตามตนทุนท่ีเกิดขึ้นจริงสําหรับธุรกิจคาปลีกนํ้ามัน ธุรกิจขนสงนํ้ามัน ธุรกิจผลิตและจําหนายไบโอดีเซล ธุรกิจใหเชาและบริการ 
     อสังหาริมทรัพย และธุรกิจขายอุปกรณเครื่องมือสถานีบริการนํ้ามันและใหบริการซอมบํารุง 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 และ 31 ธันวาคม 2551 
มีรายละเอียดดังนี้  

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 2552 2551 2552 2551 
ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     
 บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด - - 267,212 199,432 
  บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด - - 4,459 - 
 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด - - 13,187 3,526 
 บริษัท อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม จํากัด - - 45,985 30,367 
 บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด - - 7,959 40,335 
 บริษัท เมโทร ปโตรเลียม จํากัด - - 58,195 22,707 
 บริษัท จตุจักร ออยล จํากัด - - - 7,765 
 บริษัท เบญจปโตรเลียม จํากัด - - - 1,748 
  บริษัท บูรพารุงโรจน ปโตรเลียม จํากัด - - 6,588 1,587 
 บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด - - 1,961 2,152 
รวมลูกหน้ีการคาบริษัทยอย - - 405,546 309,619 
บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
 บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 453 46 - - 
 บริษัท วิลเลจฟารม แอนด เฟรนด จํากัด  - 408 - - 
รวมลูกหน้ีการคาบริษัทที่เก่ียวของกัน 453 454 - - 
รวมลูกหน้ีการคากิจการที่เก่ียวของกัน 453 454 405,546 309,619 
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     
 บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด - - 3,889 6,618 
 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด - - 3,215 3,057 
 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด - - 2,845 744 
 บริษัท อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม จํากัด - - 2,075 511 
 บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด - - 3,559 988 
 บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด - - 643 2,118 
 บริษัท เมโทร ปโตรเลียม จํากัด - - 826 352 
 บริษัท บูรพารุงโรจน ปโตรเลียม จํากัด - - 754 319 
 บริษัท เบญจปโตรเลียม จํากัด - - 446 112 
 บริษัท จตุจักร ออยล จํากัด - - 549 328 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 2552 2551 2552 2551 
  บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด - - 254 986 
 บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด - - 739 1,195 
รวมลูกหน้ีบริษัทยอย - - 19,794 17,328 
บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
    บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) - 15 - - 
รวมลูกหน้ีบริษัทที่เก่ียวของกัน - 15 - - 
รวมลูกหน้ีกิจการที่เก่ียวของกัน - 15 19,794 17,328 
เงินทดรองแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
 บริษัท โกลบอลไลเซช่ัน อีโคโนมิค     
    แอนด โปรโมช่ัน เนทเวอรค จํากัด 30,000 30,000 30,000 30,000 
รวมเงินทดรองแกกิจการที่เก่ียวของกัน 30,000 30,000 30,000 30,000 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     
 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด - - 71,000 78,000 
  บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด - - - 7,982 
รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน - - 71,000 85,982 
เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     
 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด - - 27,155 - 
 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด - - 11,718 854 
 บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด - - 1,458 3,368 
 บริษัท อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม จํากัด - - 229 7,402 
รวมเจาหน้ีการคาบริษัทยอย - - 40,560 11,624 
บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
 บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 11 642 - - 
รวมเจาหน้ีการคาบริษัทที่เก่ียวของกัน 11 642 - - 
รวมเจาหน้ีการคากิจการที่เก่ียวของกัน 11 642 40,560 11,624 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 2552 2551 2552 2551 
เจาหน้ีกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     
 บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด - - 819 1,198 
 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด - - 816 4,104 
 บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด - - 21,058 9,841 
 บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด - - 196 379 
รวมเจาหน้ีบริษัทยอย - - 22,889 15,522 
บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
 บริษัท บลูแพลนเน็ท ทราเวล จํากัด 48 - 48 - 
 บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 44 40 - - 
  บริษัท แจสซี่ครีเอช่ัน จํากัด - 19 - 19 
  บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท จํากัด - 10,208 - 10,208 
รวมเจาหน้ีบริษัทที่เก่ียวของกัน 92 10,267 48 10,227 
รวมเจาหน้ีกิจการที่เก่ียวของกัน 92 10,267 22,937 25,749 
เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
ผูบริหารของบริษัทฯ 300 - - - 
บุคคลที่เก่ียวของกันกับกรรมการของบริษัทฯ 19,000 - - - 
รวมเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน 19,300 - - - 
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
   ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป     
ผูบริหารของบริษัทฯ 500 500 - - 
ผูถือหุนของบริษัทยอย 500 1,000 - - 
กรรมการของบริษัทยอย 500 1,500 - - 
บุคคลที่เก่ียวของกันกับกรรมการของบริษัทฯ 3,000 6,000 - - 
รวมเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวของกัน     
   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 4,500 9,000 - - 
เงินมัดจําคาเชา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
 บริษัท วิลเลจฟารม แอนด เฟรนด จํากัด  - 218 - - 
รวมเงินมัดจําคาเชา - กิจการที่เก่ียวของกัน - 218 - - 



 10

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ในระหวางงวด เงินกูยืมจาก/เงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันมีการเคล่ือนไหวดังนี้  

    (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ ในระหวางงวด ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม   30 กันยายน 

 2552 เพ่ิมขึ้น ลดลง 2552 

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
ผูบริหารของบริษัทฯ - 300 - 300 
บุคคลที่เก่ียวของกันกับกรรมการของบริษัทฯ - 19,000 - 19,000 
รวม - 19,300 - 19,300 
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
   ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป     
ผูบริหารของบริษัทฯ 500 - - 500 
ผูถือหุนของบริษัทยอย 1,000 - (500) 500 
กรรมการของบริษัทยอย 1,500 - (1,000) 500 
บุคคลที่เก่ียวของกันกับกรรมการของบริษัทฯ 6,000 - (3,000) 3,000 
รวม 9,000 - (4,500) 4,500 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ ในระหวางงวด ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม   30 กันยายน 

 2552 เพ่ิมขึ้น ลดลง 2552 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน    
 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด 78,000 484,000 (491,000) 71,000 
 บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด 7,982 - (7,982) - 
รวม 85,982 484,000 (498,982) 71,000 

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันเปนต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีไมมีหลักประกันอายุ 12 เดือน รวม
จํานวน 19.3 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.5 - 5.0 ตอป 

เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันเปนต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีไมมีหลักประกันอายุ 24 เดือน รวม
จํานวน 4.5 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 7.5 ตอป 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด เปนต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีไมมีหลักประกันอายุ 2 - 6 
เดือน รวมจํานวน 71 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.40 - 4.87 ตอป 

 ภาระค้ําประกันกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 บริษัทฯมีภาระจากการคํ้าประกันใหกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบ            
งบการเงินขอ 17.4 

5. สินคาคงเหลือ 

 สินคาคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 ไดรวมน้ํามันสํารองตามขอบังคับของกระทรวงพาณิชย
จํานวนเงิน 470 ลานบาท (31 ธันวาคม 2551: 502 ลานบาท) โดยสวนหนึ่งจํานวนเงิน 33 ลานบาท      
(31 ธันวาคม 2551: 136 ลานบาท) เปนสินคาท่ีอยูภายใตสัญญาซ้ือขายน้ํามันเพื่อใชเปนปริมาณ
สํารองตามกฎหมายท่ีบริษัทฯมีภาระผูกพันตองขายคืนใหแกผูขายเม่ือครบกําหนดตามอายุของสัญญา 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีคาเผ่ือการลดราคาทุนของสินคาคงเหลือลงใหเทากับมูลคาสุทธิท่ีจะ
ไดรับสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 สรุปไดดงันี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2552 16,153 15,227 
บวก: ต้ังคาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาระหวางงวด 1,819 - 
หัก: โอนกลับคาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาระหวางงวด (15,754) (15,227) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 2,218 - 

6. เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคางรับจากกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 
                  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 
2552 

31 ธันวาคม 
2551 

30 กันยายน 
2552 

31 ธันวาคม 
2551 

เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคางรับ     
 จากกิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 21,317 18,557 21,317 18,557 
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (21,317) (18,557) (21,317) (18,557) 

เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคางรับ     
 จากกิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน - สุทธิ - - - - 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

เม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2549 บริษัทฯไดทําสัญญา Petroleum Product Business Joint Venture กับ 
T.C.S. Oil Co., Ltd. (TCS) เพื่อรวมลงทุนในธุรกิจน้ํามันในประเทศกัมพูชา ซ่ึงสัญญามีผลบังคับเปน
ระยะเวลา 15 ปส้ินสุดในป 2563 โดยบริษัทฯมีภาระในการจัดหาน้ํามันและใหเงินกูยืมแก TCS เปน
เงินบาทจํานวน 35 ลานบาท คิดดอกเบ้ียในอัตราคงท่ีรอยละ 5 ตอป โดยชําระดอกเบ้ียเปนรายเดือน 
และมีกําหนดชําระคืนเงินตนตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในสัญญา หลังจากท่ีบริษัทฯไดรับชําระเงินใหกูยืม
ดังกลาวเต็มจํานวนแลว บริษัทฯจะไดรับสวนแบงกําไรจากผลการดําเนินงานของ TCS ตามท่ีระบุใน
สัญญา  

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 TCS เปนหนี้เงินใหกูยืมเกินกวาหนึ่งป บริษัทฯจึงหยุดรับรูรายไดดอกเบ้ีย
และต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับเงินใหกูยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียคางรับดังกลาวท้ังจํานวน 

7. สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 
                 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 2552 2551 2552 2551 

ภาษีสรรพสามิตจายลวงหนา 20,224 24,348 20,224 24,348 
ภาษีสรรพสามิตรอเรียกคืน 2,973 98,398 2,973 98,398 
เงินชดเชยจากกองทุนนํ้ามัน     
   เช้ือเพลิงคางรับ 139,923 40,233 139,923 40,233 
ภาษีมูลคาเพ่ิมรอเรียกคืน 20,536 48,882 11,530 32,209 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลจายลวงหนา 6,690 96,789 3,135 94,693 
เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา 17,412 52,069 - 13,000 
อื่น ๆ 42,962 37,181 21,808 19,351 

รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น 250,720 397,900 199,593 322,232 
หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (3,206) (3,206) (3,206) (3,206) 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธ ิ 247,514 394,694 196,387 319,026 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 เงินชดเชยจากกองทุนน้ํามันเช้ือเพลิงคางรับจํานวน 139.9 ลานบาท คือ      
เงินชดเชยคางรับจากกรมสรรพสามิตสําหรับน้ํามันดีเซลหมุนเร็วและน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว B5  

ในระหวางไตรมาสท่ี 3 ป 2552 บริษัทฯไดรับคืนภาษีเงินไดนิติบุคคลจายลวงหนาจํานวน 94.7      
ลานบาท จากกรมสรรพากรเน่ืองจากบริษัทฯไดวางหลักประกันเปนหนังสือคํ้าประกันธนาคารใหแก
กรมสรรพากรในระหวางท่ีรอผลการตรวจสอบภาษีโดยเจาหนาท่ีกรมสรรพากร 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

8. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
(หนวย: พันบาท) 

บริษัท ทุนชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปนผลที่บริษัทฯ
รับระหวางงวดเกา
เดือนสิ้นสุดวันที่ 

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

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 

   รอยละ รอยละ     
บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด         
   และบริษัทยอย 50 ลานบาท 50 ลานบาท 100 100 49,999 49,999 - - 
บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท         
   จํากัด 94 ลานบาท 50 ลานบาท 51 51 47,812 25,500 - - 
บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด         
   และบริษัทยอย 10 ลานบาท 10 ลานบาท 100 100 10,000 10,000 - - 
บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด 280 ลานบาท 200 ลานบาท 100 100 279,999 199,999 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย     387,810 285,498   
หัก: คาเผ่ือการดอยคา     (20,484) (40,484)   

เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ     367,326 245,014   

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยสําหรับงวดเกาเดือน
ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 สรุปไดดังนี้ 

                 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงิน     

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2552 40,484 
หัก: โอนกลับคาเผ่ือการดอยคาในระหวางงวด (20,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2552 20,484 

VTNP - Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. 

 VTNP - Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. ไดจดทะเบียนชําระบัญชีแลวเสร็จในเดือนกุมภาพันธ 
2552 

บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด 

 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด (PBC) ไดกอสรางโรงงานแลวเสร็จและเร่ิมจําหนายสินคาในเดือน
มกราคม 2552 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2552 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติใหเพิ่มเงินลงทุนใน PBC ซ่ึง
เปนบริษัทยอยท่ีบริษัทฯถือหุนอยูในอัตรารอยละ 100 โดยจะเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200 ลานบาท 
เปน 280 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 0.8 ลานหุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท) 
ในราคาหุนละ 100 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 80 ลานบาท การเพิ่มทุนมีวัตถุประสงคเพื่อลงทุนใน
เคร่ืองจักรและอุปกรณสําหรับโรงงานของบริษัทยอยดังกลาว 

 ในระหวางไตรมาสที่ 3 ป 2552 PBC ไดเรียกชําระคาหุนดังกลาวเต็มจํานวน 80 ลานบาทและบริษัทฯ 
ไดจายชําระเงินคาหุนแลว 

 บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

 เม่ือวันท่ี  24  กุมภาพันธ 2552 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติใหเพิ่มเงินลงทุนในบริษัท 
เพียวสัมมากร  ดีเวลลอปเมนท  จํากัด  (PSDC) ซ่ึงเปนบริษัทยอยท่ีบริษัทฯถือหุนอยูในอัตรารอยละ 51 
โดย PSDC  จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ลานบาท  เปน 225 ลานบาท  โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน
จํานวน 1.75 ลานหุน  มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100  บาท  รวมเปนจํานวนเงิน 175 ลานบาทในราคาหุนละ 
100 บาท  โดยออกใหแกผูถือหุนในสัดสวนเดิม  การเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในโครงการใหมของบริษัทยอย
ดังกลาว 

 ในระหวางไตรมาสท่ี 1 ป 2552  PSDC.ไดเรียกชําระคาหุนในอัตรารอยละ 25 ของทุนท่ีเพิ่มข้ึน
ดังกลาว คิดเปนจํานวนเงิน 22.3 ลานบาท และบริษัทฯไดจายชําระเงินคาหุนแลว โดย ณ วันท่ี          
30 กันยายน 2552 บริษัทฯมีภาระผูกพันจากสวนของเงินลงทุนท่ียังไมเรียกชําระจาก PSDC จํานวน 
66.9 ลานบาท ตอมา PSDC ไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มเติมจํานวน 3.57 ลานบาท ในเดือนตุลาคม 2552    
บริษัทฯไดจายชําระคาหุนดังกลาวแลว 

9. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน
2552 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 1,496,005 735,911 
ซื้อเพ่ิมระหวางงวด - ราคาทุน 94,306 29,453 
จําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่จําหนาย (1,602) (757) 
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (105,663) (43,891) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 1,483,046 720,716 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของยานพาหนะ ซ่ึงไดมาภายใต
สัญญาเชาการเงินโดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 8.7 ลานบาท (31 ธันวาคม 2551: 5.0   
ลานบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 6.4 ลานบาท (31 ธันวาคม 2551: 3.6 ลานบาท)  

บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัดไดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางและจํานําเคร่ืองจักรซ่ึงมีมูลคาสุทธิ
ตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 รวมจํานวน 457 ลานบาท (31 ธันวาคม 2551: 65 ลานบาท) เพื่อ
คํ้าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีไดรับจากธนาคารพาณิชย 

 บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด ไดจดจํานองสิทธิการเชาท่ีดินและส่ิงปลูกสรางท่ีมีมูลคา
สุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 จํานวน 72.1 ลานบาท (31 ธันวาคม 2551: 74.6 ลานบาท) 
เพื่อคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีไดรับจากธนาคารพาณิชย นอกจากนี้ บริษัทยอยมีภาระผูกพันตาม
สัญญาเชาท่ีจะตองโอนส่ิงปลูกสรางใหผูใหเชาเม่ือครบกําหนดอายุสัญญาเชา 

10. สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 

                 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 2552 2551 2552 2551 

เงินชดเชยคาปรับคุณภาพ 26,712 26,712 26,712 26,712 
สิทธิการเชาท่ีดินและสถานีบริการ     
 น้ํามัน 5,870 6,409 1,398 1,570 
เงินใหกูยืมระยะยาวและ     
 ดอกเบ้ียคางรับ 1,373 1,373 1,373 1,373 
อ่ืน ๆ 7,034 7,101 4,314 4,754 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 40,989 41,595 33,797 34,409 
หัก: คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (1,373) (1,373) (1,373) (1,373) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 39,616 40,222 32,424 33,036 

 



 16

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

11. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
(หนวย: พันบาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อัตราดอกเบ้ีย 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 (รอยละตอป) 2552 2551 2552 2551 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 2.00 - 153,908 - 153,688 
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1.60 - 5.45 1,056,774 978,000 1,056,774 970,000 

รวม  1,056,774 1,131,908 1,056,774 1,123,688 

บริษัทฯ 

 บริษัทฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและสินเช่ือหมุนเวียนจากสถาบันการเงินหลายแหง ซ่ึงคํ้าประกันโดย
การจดจํานําเงินฝากประจํา 

 บริษัทยอย 

 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด มีวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน    
หลายแหง ซ่ึงคํ้าประกันโดยบริษัทฯ การจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางรวมท้ังส่ิงปลูกสรางท่ีจะมีข้ึน
ในอนาคตและการจํานําเคร่ืองจักรของบริษัทยอย 

 บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด มีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินหลายแหง ซ่ึง    
คํ้าประกันโดยการใชสิทธิการเชาท่ีดินของบริษัทยอยเปนประกัน และจํานองส่ิงปลูกสรางใน
โครงการของบริษัทยอย 

12. เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 

 จํานวนนี้เปนต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยออกใหแกบุคคลภายนอก ซ่ึงคิดดอกเบ้ียใน
อัตรารอยละ 3 - 5 ตอป (31 ธันวาคม 2551: รอยละ 4.0 - 5.5 ตอป) และมีกําหนดชําระคืนภายใน    
หนึ่งป 

13. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
                 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 2552 2551 2552 2551 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 281,531 327,909 - 120,000 
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (55,004) (119,504) - (80,000) 

สวนที่ถึงกําหนดชําระเกินกวาหน่ึงป 226,527 208,405 - 40,000 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 มี
รายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2552 327,909 120,000 
บวก: กูเพิ่ม 103,000 - 
หัก:  ชําระคืนเงินกู (149,378) (120,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2552 281,531 - 

บริษัทฯ 

 เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2550 บริษัทฯไดเขาทําสัญญากูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่ง
ในวงเงินจํานวน 200 ลานบาท โดยเงินกูยืมดังกลาวจะนําไปใชในการเพิ่มทุนของบริษัท เพียวไบโอ
ดีเซล จํากัด เงินกูยืมคิดดอกเบ้ียในอัตราไมเกินอัตราดอกเบ้ียข้ันตํ่าสําหรับเงินใหกูยืมซ่ึงคิดกับลูกหนี้
ช้ันดี โดยชําระดอกเบ้ียเปนรายเดือนและมีกําหนดชําระคืนเงินตนทุกงวดหกเดือนงวดละ 40 ลานบาท 
และตองจายชําระคืนเงินตนท้ังหมดภายในเดือนมิถุนายน 2553 โดยเร่ิมชําระงวดแรกในเดือน
มิถุนายน 2551 เงินกูยืมดังกลาวไมมีหลักประกัน  

ภายใตสัญญาเงินกูยืมขางตนไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เชน การ
กอภาระผูกพันในทรัพยสินและการดํารงอัตราสวนทางการเงินใหเปนไปตามสัญญา เปนตน   

ในเดือนมิถุนายน 2552 บริษัทฯไดจายชําระเงินกูยืมระยะยาวท้ังจํานวนใหแกธนาคารแลว               
(31 ธันวาคม 2551: เงินกูยืมมียอดคงคางจํานวน 120 ลานบาท) 

 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาสินเช่ือกับสถาบันการเงินหลายแหง ซ่ึง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 บริษัทฯมี
วงเงินสินเช่ือท่ียังไมไดเบิกใชเปนจํานวน 2,084 ลานบาท (31 ธันวาคม 2551: 2,788 ลานบาท) ซ่ึง
วงเงินดังกลาวคํ้าประกันโดยการจดจํานําเงินฝากประจํา 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

ก) เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2550  บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (PSDC) ไดเขาทํา
สัญญาสินเช่ือกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งวงเงินรวม 55 ลานบาท ซ่ึงประกอบดวยวงเงินกูระยะ
ยาวจํานวน 45 ลานบาทและวงเงินกูเบิกเกินบัญชีและหนังสือคํ้าประกันจํานวน 10 ลานบาท 
เงินกูยืมระยะยาวคิดดอกเบ้ียในอัตราไมเกินอัตราดอกเบ้ียข้ันตํ่าสําหรับเงินใหกูยืมซ่ึงคิดกับ
ลูกหนี้ช้ันดี (MLR) โดยมีกําหนดชําระดอกเบ้ียทุกเดือน และชําระคืนเงินตนทุกเดือนๆ ละ 
542,000 บาท เร่ิมชําระเดือนกุมภาพันธ 2551 ภายในเวลา 8 ป (รวมระยะเวลาปลอดเงินตน       
1 ป)  

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 เงินกูยืมดังกลาวมียอดคงคางจํานวน 33 ลานบาท (31 ธันวาคม 2551: 
38 ลานบาท)  

ข) เม่ือวันท่ี 23 กันยายน 2552 PSDC ไดเขาทําสัญญาสินเช่ือกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งวงเงิน
รวม 255 ลานบาท ซ่ึงประกอบดวยวงเงินกูระยะยาวจํานวน 250 ลานบาทและวงเงินกูเบิกเกิน
บัญชีจํานวน 5 ลานบาท เงินกูยืมระยะยาวคิดดอกเบ้ียในอัตราไมเกินอัตรา MLR โดยมีกําหนด
ชําระดอกเบ้ียทุกเดือนเปนระยะเวลา 18 เดือนนับต้ังแตวันเบิกเงินกูงวดแรก (ระยะเวลาปลอด
เงินตน) ชําระคืนเงินตนและดอกเบ้ียทุกเดือนรวมกันไมตํ่ากวาเดือนละ 2.7 ลานบาทในระหวาง
ปท่ีหนึ่งถึงปท่ีสามนับจากระยะเวลาปลอดเงินตน และชําระคืนเงินตนและดอกเบ้ียทุกเดือน
รวมกันไมตํ่ากวาเดือนละ 2.85 ลานบาทในระหวางปท่ีส่ีถึงปท่ีสิบนับจากระยะเวลาปลอดเงิน
ตน โดยมีกําหนดชําระคืนเงินกูพรอมดอกเบ้ียท้ังหมดภายใน 11 ป 6 เดือนนับต้ังแตวันเบิก     
รับเงินกู  

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 บริษัทยอยยังไมไดเบิกใชวงเงินดังกลาว 

 ภายใตสัญญาเงินกูยืมขางตนไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เชน      
การกอภาระผูกพันในทรัพยสิน และการดํารงอัตราสวนทางการเงินใหเปนไปตามสัญญา เปนตน   

 วงเงินสินเช่ือขางตนคํ้าประกันโดยการใชสิทธิการเชาท่ีดินของบริษัทยอยเปนประกันและจํานอง     
ส่ิงปลูกสรางในโครงการของบริษัทยอย 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด 

 เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2550 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด (PBC) ไดเขาทําสัญญากูยืมเงินจากธนาคาร
พาณิชยในประเทศแหงหนึ่งในวงเงินจํานวน 200 ลานบาท โดยเงินกูยืมดังกลาวจะนําไปใชในการ
กอสรางโรงงานและนําเขาเคร่ืองจักรในโครงการผลิตไบโอดีเซล เงินกูยืมคิดดอกเบ้ียในอัตราไมเกิน
อัตราดอกเบ้ียข้ันตํ่าสําหรับเงินใหกูยืมซ่ึงคิดกับลูกหนี้ช้ันดี (MLR) โดยชําระดอกเบ้ียเปนรายเดือน
และมีกําหนดชําระคืนเงินตนทุกงวดสามเดือนงวดละ 8 ลานบาท เร่ิมตั้งแตเดือนธันวาคม 2551 ถึง
เดือนธันวาคม 2556 และงวดละ 16 ลานบาท ต้ังแตเดือนมีนาคม 2557 เปนตนไป และตองจายชําระ
คืนเงินตนท้ังหมดภายในเดือนมิถุนายน 2557   

 เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2552 PBC ไดเขาทําสัญญากูยืมเงินเพิ่มเติมจากธนาคารดังกลาวในวงเงินจํานวน 
80 ลานบาท โดยเงินกูยืมจะนําไปใชปรับปรุงโรงงานในโครงการผลิตไบโอดีเซลและลงทุนใน
เคร่ืองจักร เงินกูยืมคิดดอกเบ้ียในอัตราไมเกินอัตรา MLR โดยชําระดอกเบ้ียเปนรายเดือนและมี
กําหนดชําระคืนเงินตนทุกงวดสามเดือนงวดละ 4 ลานบาท เร่ิมต้ังแตเดือนธันวาคม 2552 ถึงเดือน
กันยายน 2557  

ภายใตสัญญาเงินกูยืมขางตนไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เชน 
สัดสวนการถือหุนของบริษัทฯในบริษัทยอยดังกลาวตองไมตํ่ากวารอยละ 51 ขอจํากัดในการจาย    
เงินปนผล การกอภาระผูกพันในทรัพยสินและการดํารงอัตราสวนทางการเงินใหเปนไปตามสัญญา      
เปนตน 

 สัญญาเงินกูยืมดังกลาวคํ้าประกันโดยการจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางรวมท้ังส่ิงปลูกสรางท่ีจะมี
ข้ึนในอนาคตและการจํานําเคร่ืองจักรของบริษัทยอย 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 เงินกูยืมดังกลาวมียอดคงคางจํานวน 248 ลานบาท (31 ธันวาคม 2551:    
169 ลานบาท)  
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

14. หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 
                 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 2552 2551 2552 2551 

เงินรับลวงหนาจากลูกคา 7,179 13,525 1,140 2,537 
ภาษีสรรพสามิตคางจาย 63,994 28,196 63,994 28,196 
ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย 1,573 20,847 635 20,847 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 3,923 1,637 - - 
คาใชจายคางจาย 21,134 21,574 15,766 14,327 
อ่ืน ๆ 11,202 11,831 1,242 2,491 

รวม 109,005 97,610 82,777 68,398 

15. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 ภาษีเงินไดนิติบุคคลระหวางกาลคํานวณข้ึนโดยการคูณกําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดสําหรับงวดดวย
อัตราภาษีเฉล่ียท้ังปท่ีประมาณไว 

16. ขอมูลทางการเงินจําแนกสวนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมและปโตรเคมี และดําเนินธุรกิจในสวนงานภูมิศาสตรหลักคือในประเทศไทย ดังนั้น 
รายได กําไรและสินทรัพยท่ีแสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานภูมิศาสตร
ตามท่ีกลาวไว ในระหวางงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 รายไดจากการขาย
จํานวน 825 ลานบาท และ 1,433 ลานบาท ตามลําดับ (2551: 2,004 ลานบาท และ 5,802 ลานบาท 
ตามลําดับ) เปนการขายโดยสงออกตางประเทศ  
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

17. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

17.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจายฝายทุน 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันรายจายฝายทุนเกี่ยวกับการกอสราง
โครงการศูนยการคาประชาคมครบวงจร และซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณจํานวนเงิน 57.2 ลานบาท  

17.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการ 

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

  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายในอนาคตท้ังส้ิน
ภายใตสัญญาขางตน ดังนี้ 

จายชําระภายใน ลานบาท 

   ภายใน 1 ป 39.57 
   2 ถึง 5 ป 52.96 
   มากกวา 5 ป 21.16 

 113.69 

 ข) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาท่ีดินซ่ึงมีระยะเวลา 
25 ป ส้ินสุดป 2575 โดยมีการปรับอัตราคาเชาทุกๆ 5 ป คิดเปนจํานวนเงิน 54 ลานบาท 

 ค)  บริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาท่ีดินซ่ึงมีระยะเวลา 30 ป นับจากวันท่ีโครงการ
ศูนยการคาชุมชนกอสรางแลวเสร็จและเปดใหบริการอยางเปนทางการ แตไมเกินวันท่ี            
31 ธันวาคม 2553 คิดเปนจํานวนเงิน 72 ลานบาท ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 โครงการ
ศูนยการคาชุมชนดังกลาวอยูระหวางการกอสราง 

17.3 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาซ้ือขายระยะยาว 

 ก) ในป 2538 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาซ้ือขายวัตถุดิบกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยปริมาณ
การซ้ือขายและราคาเปนไปตามท่ีระบุไวในสัญญา สัญญาดังกลาวมีระยะเวลา 15 ปส้ินสุดป 
2555 โดยสามารถตออายุได และกําหนดใหบริษัทฯตองวางหนังสือคํ้าประกันธนาคารจํานวน
หนึ่งเพื่อเปนหลักประกันการจายชําระคาซ้ือสินคา บริษัทฯจะไดรับคืนหลักประกันดังกลาว
เม่ือครบกําหนดอายุสัญญา 
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 ข)      ในเดือนพฤศจิกายน 2550 บริษัทยอยไดเขาทําสัญญาซ้ือขายไอน้ํากับบริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด 
(PTTUT) โดยปริมาณการซ้ือขายและราคาเปนไปตามท่ีระบุไวในสัญญา สัญญาดังกลาวมี
ระยะเวลา 15 ปนับจากวันท่ีอุปกรณพรอมใชงานโดยกําหนดสงมอบไอน้ําภายในวันท่ี              
1 ตุลาคม 2551 และสามารถตออายุไดอีก 5 ป อยางไรก็ตาม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 PTTUT 
ยังไมสามารถดําเนินการสงไอน้ําใหแกบริษัทยอย 

17.4 การค้ําประกัน 

 ก) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 มีหนังสือคํ้าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและ        
บริษัทยอยเหลืออยูเปนจํานวนเงิน 258.8 ลานบาท (31 ธันวาคม 2551: 267.3 ลานบาท) ซ่ึง
เกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย ซ่ึง
ประกอบดวย หนังสือคํ้าประกันเพื่อคํ้าประกันการจายชําระเงินใหกับเจาหนี้จํานวน 160 ลาน
บาท เพื่อคํ้าประกันการขอคืนภาษีเงินไดนิติบุคคลกับกรมสรรพากรจํานวน 94.7 ลานบาท และ
เพื่อคํ้าประกันการใชไฟฟาและอ่ืนๆ จํานวน 4.1 ลานบาท 

 ข)  บริษัทฯคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงินของบริษัทยอยแหงหนึ่งในวงเงินรวม 60 
ลานบาท (31 ธันวาคม 2551: 10 ลานบาท) การค้ําประกันนี้มีผลผูกพันตอบริษัทฯนานเทาท่ี
ภาระหนี้สินท่ียังไมไดชําระโดยบริษัทยอยดังกลาว บริษัทฯคิดคาธรรมเนียมในการคํ้าประกัน
ในอัตรารอยละ 1 ตอป  

18.   เคร่ืองมือทางการเงิน 

 ก) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
คงเหลือจํานวน 13.64  ลานเหรียญสหรัฐฯ ในอัตราแลกเปล่ียน 33.55 - 34.06 บาทตอ 1      
เหรียญสหรัฐฯ 

 ข) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 บริษัทฯไมมีสัญญาซ้ือขายน้ํามันดิบและผลิตภัณฑน้ํามันลวงหนา
คงเหลือ 

19. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

 เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2552 บริษัทรวมทุนแหงหนึ่งซ่ึงจัดต้ังข้ึนในประเทศฮองกงไดเรียกชําระคาหุน
จํานวน 95,000 เหรียญสหรัฐฯ และบริษัทฯไดจายชําระคาหุนในวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2552 บริษัทรวม
ทุนดังกลาวประกอบกิจการจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันและมีทุนจดทะเบียนจํานวน  300,000          
เหรียญสหรัฐฯ โดยบริษัทฯมีสัดสวนการลงทุนในบริษัทดังกลาวคิดเปนรอยละ 31.67  
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20.  การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 
2552 

 


