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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

บริษัท ระยองเพยีวริฟายเออร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2553 และ 2552 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัและมี
ภูมิลาํเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือ การผลิตและจาํหน่ายนํ้ ามันเช้ือเพลิงและ
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี ท่ีอยู่ของบริษทัฯตามท่ีจดทะเบียนซ่ึงเป็นสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ เลขท่ี 1010 
อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร สาขา
ซ่ึงเป็นท่ีตั้งโรงงานตั้งอยู่ ณ เลขท่ี 7/3 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตาํบลมาบตาพุด อาํเภอเมือง 
จังหวัดระยอง นอกจากน้ี บริษัทฯมีสาขาซ่ึงเป็นคลังเก็บนํ้ ามัน 4 แห่งในจังหวัดนครสวรรค ์
นครราชสีมา ชลบุรี และระยอง 

 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 คือ บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท ์จาํกดั ซ่ึง
เป็นบริษทัจาํกดัตามกฎหมายไทย โดยถือหุ้นในอตัราร้อยละ 29.87 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ของ
บริษทัฯ (31 ธนัวาคม 2552: ก่อนหกัหุน้ทุนซ้ือคืนร้อยละ 29.87) 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงิน
ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบดุล งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดใน
รูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย       
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน) และ
บริษัทย่อย  และได้จัดทํา ข้ึนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี                  
31 ธันวาคม 2552 โดยมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของบริษัทย่อยในระหว่างงวดปัจจุบันดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 

เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2553 บริษัทฯได้เข้าซ้ือหุ้นของบริษัท เอสซีที สหภัณฑ์ จํากัด จากบริษัท       
เพียวพลงังานไทย จาํกัด (บริษทัย่อยท่ีบริษทัฯถือหุ้นอยู่ในอตัราร้อยละ 100) ตามท่ีอนุมติัโดยท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2553 จาํนวน 25,500 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
100 บาท) ในราคาหุ้นละ 110 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 2.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51 ของ            
ทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ และในเดือนเมษายน 2553 บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษทัยอ่ยอีก
จาํนวน 130,500 หุ้นในราคาตามมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 13.05 ลา้นบาท 
ทาํใหส้ดัส่วนการลงทุนของบริษทัฯในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 78 

1.4 การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการ
บญัชีใหม่ตามท่ีระบุขา้งล่างน้ี  

ก) มาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2554 (เวน้แต่แม่บทการบญัชีซ่ึงมีผลบงัคบัใชท้นัที) 

แม่บทการบญัชี (ปรับปรุง 2552)  
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณ

การทางบญัชี และขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ี  

เงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และ

สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2552) 

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2552) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการ
ดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

ข) มาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2556 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12  ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และ

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการบญัชีขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อ
งบการเงินสําหรับปีท่ีเร่ิมใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว ยกเวน้มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) และมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) 
ซ่ึงฝ่ายบริหารยงัไม่เสร็จส้ินการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีนาํมาตรฐานการบญัชี
ดงักล่าวมาถือปฏิบติั  

1.5 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยไดใ้ชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 
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2. ลูกหนีก้ารค้า 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2553 2552 2553 2552 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
ไม่เกิน 3 เดือน 749,664 135,533 635,724 15,885 
3 - 6 เดือน 618 375 - - 
6 - 12 เดือน 483 201 - - 
มากกวา่ 12 เดือน 14,120 15,562 617 1,349 

รวม 764,885 151,671 636,341 17,234 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (11,265) (11,333) (617) (617) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 753,620 140,338 635,724 16,617 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
ไม่เกิน 3 เดือน 151 510 275,765 440,154 
3 - 6 เดือน  106 331 - - 
6 -12 เดือน 58 - - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 315 841 275,765 440,154 

3. เงินฝากธนาคารทีมี่ภาระคํา้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากประจาํซ่ึงบริษทัฯไดน้าํไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจากธนาคาร 



 5

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

4. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั (SCT) บริษทัยอ่ย 
บริษทั เพียวอินเตอร์เทรด จาํกดั (เดิมช่ือ "บริษทั อิสาน
รุ่งเรือง ปิโตรเลียม จาํกดั") 

 
บริษทัยอ่ยของ SCT 

บริษทั มิตรสมัพนัธ์ ปิโตรเลียม จาํกดั บริษทัยอ่ยของ SCT 
บริษทั เมโทร ปิโตรเลียม จาํกดั บริษทัยอ่ยของ SCT 
บริษทั จตุจกัร ออยล ์จาํกดั บริษทัยอ่ยของ SCT 
บริษทั เบญจปิโตรเลียม จาํกดั บริษทัยอ่ยของ SCT 
บริษทั บูรพารุ่งโรจน์ ปิโตรเลียม จาํกดั บริษทัยอ่ยของ SCT 
บริษทั จตุรทิศขนส่ง จาํกดั บริษทัยอ่ยของ SCT 
บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (PSDC) บริษทัยอ่ย 
Thai Good Petroleum Co., Ltd. บริษทัร่วม 
บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท ์จาํกดั ถือหุน้ในบริษทัฯร้อยละ 29.87 
บริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ใน PSDC ร้อยละ 49 และมี

กรรมการร่วมกนั 
บริษทั แจ๊สซ่ีครีเอชัน่ จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บลูแพลนเน็ท ทราเวล จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั โกลบอลไลเซชัน่ อีโคโนมิค แอนด ์โปรโมชัน่  
 เนทเวอร์ค จาํกดั 

 
มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั อลัท ์เอน็เนอยี ่จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั วิลเลจฟาร์ม มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั วิลเลจฟาร์ม แอนด ์เฟรนด ์จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ฮิวมัน่ไคนด ์จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ศรีพฒัน์ จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั มงคลชยัพฒันา จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2553 2552 2553 2552  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
 ขายสินคา้ - - 1,896,144 1,930,187 หมายเหตุ 1 
 รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 2,603 16,954 หมายเหตุ 2 
 เงินปันผลรับ - - 46,500 - ตามท่ีประกาศจ่าย 
 ดอกเบ้ียรับ - - 962 1,432 อตัราร้อยละ 3.25 - 3.56

ต่อปี (2552: ร้อยละ 
3.50 - 5.27 ต่อปี) 

 รายไดอ่ื้น - การใหบ้ริการอ่ืน - - 5,364 4,688 ราคาตามสัญญา 
 ขายอุปกรณ์ - - 14 315 ใกลเ้คียงราคาทุน 
 ซ้ือสินคา้ - - 135,320 250,986 หมายเหตุ 3 
 ค่าบริการจ่าย - - 9,261 - ราคาตามสัญญา 
 ค่าขนส่งจ่าย - - 31,572 44,966 ราคาตามสัญญา 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 186 1,495 หมายเหตุ 3 
รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
 รายไดค้่าเช่าและบริการ 42 53 - - ราคาตามสัญญา 
 ซ้ืออุปกรณ์ - 1,000 - - ราคาตามสัญญา 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน 425 547 265 380 ราคาตามสัญญา 
 ค่าเช่าท่ีดิน 537 621 - - ราคาตามสัญญา 
  ดอกเบ้ียจ่าย 2,265 364 2,265 - อตัราร้อยละ 4.50 - 5.75 

ต่อปี (2552: ร้อยละ 
4.50 - 7.50 ต่อปี) 

 



 7

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดเกา้เดือน สาํหรับงวดเกา้เดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2553 2552 2553 2552  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
 ขายสินคา้ - - 6,459,997 5,287,705 หมายเหตุ 1 
 รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 11,714 51,574 หมายเหตุ 2 
 เงินปันผลรับ - - 46,500 - ตามท่ีประกาศจ่าย 
 ดอกเบ้ียรับ - - 2,279 4,493 อตัราร้อยละ 3.25 - 3.64 

ต่อปี (2552: ร้อยละ 
3.50 - 5.60 ต่อปี) 

 รายไดอ่ื้น - การใหบ้ริการอ่ืน - - 23,622 15,240 ราคาตามสัญญา 
 ขายอุปกรณ์ - - 196 1,110 ใกลเ้คียงราคาทุน 
 ซ้ือสินคา้ - - 476,116 594,043 หมายเหตุ 3 
 ค่าบริการจ่าย - - 11,559 - ราคาตามสัญญา 
 ค่าขนส่งจ่าย - - 102,154 132,164 ราคาตามสัญญา 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 1,588 3,581 หมายเหตุ 3 
  ซ้ืออุปกรณ์ - - - 1,591 ใกลเ้คียงราคาทุน 
รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
 รายไดค้่าเช่าและบริการ 208 496 - - ราคาตามสัญญา 
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 15,042 - - - ราคาตามสัญญา 
 ซ้ืออุปกรณ์ - 2,000 - - ราคาตามสัญญา 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,039 1,234 543 780 ราคาตามสัญญา 
 ค่าเช่าท่ีดิน 1,610 1,694 - - ราคาตามสัญญา 
 รายจ่ายค่าโฆษณาและ      
    ส่งเสริมการขาย 25 229 25 229 ราคาตามสัญญา 
  ดอกเบ้ียจ่าย 4,937 576 4,221 - อตัราร้อยละ 4.50 - 5.75 

ต่อปี (2552: ร้อยละ 
4.50 - 9.00 ต่อปี) 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

หมายเหตุ 1 - ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีส่วนลดตามปริมาณคาํสั่งซ้ือสาํหรับธุรกิจคา้ส่งนํ้ามนั 
 - ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีส่วนลดค่าการตลาดในอตัราคงท่ีสาํหรับธุรกิจคา้ปลีกนํ้ามนั 
 - ราคาขายอิงตามราคาตลาดสาํหรับธุรกิจขนส่งนํ้ามนั 
 - ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีส่วนลดตามสัญญาสาํหรับธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไบโอดีเซล 
หมายเหตุ 2 - คาํนวณตามเกณฑป์ริมาณสินคา้ท่ีจาํหน่ายไดส้าํหรับธุรกิจคา้ส่งนํ้ามนั 
 - ตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงสาํหรับธุรกิจคา้ปลีกนํ้ามนั ธุรกิจขนส่งนํ้ามนั ธุรกิจผลิตและจาํหน่าย            
   ไบโอดีเซล ธุรกิจใหเ้ช่าและบริการอสังหาริมทรัพย ์และธุรกิจขายอุปกรณ์เคร่ืองมือสถานีบริการ 
  นํ้ามนัและใหบ้ริการซ่อมบาํรุง 
หมายเหตุ 3 - ราคาซ้ืออิงตามราคาตลาดโดยมีส่วนลดตามปริมาณคาํสั่งซ้ือสาํหรับธุรกิจคา้ส่งนํ้ามนั 
 - ราคาซ้ืออิงตามราคาตลาดสาํหรับธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไบโอดีเซลและธุรกิจขายอุปกรณ์เคร่ืองมือ 
     สถานีบริการนํ้ามนัและใหบ้ริการซ่อมบาํรุง 

 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 
มีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2553 2552 2553 2552 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัย่อย     

 บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั - - 150,954 336,641 
  บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั - - 1,359 3,708 
 บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั - - 9,028 5,158 
 บริษทั เพียวอินเตอร์เทรด จาํกดั  - - 424 23,688 
 บริษทั มิตรสัมพนัธ์ ปิโตรเลียม จาํกดั - - 3,330 11,896 
 บริษทั เมโทร ปิโตรเลียม จาํกดั - - 12,773 1,726 
 บริษทั จตุจกัร ออยล ์จาํกดั - - 29,006 40,375 
 บริษทั เบญจปิโตรเลียม จาํกดั - - 47,530 12,900 
  บริษทั บูรพารุ่งโรจน์ ปิโตรเลียม จาํกดั - - 21,361 1,757 
 บริษทั จตุรทิศขนส่ง จาํกดั - - - 2,305 

รวมลกูหน้ีการคา้บริษทัยอ่ย - - 275,765 440,154 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2553 2552 2553 2552 

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั     
 บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) 97 62 - - 
 บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท ์จาํกดั - 232 - - 
 บริษทั วลิเลจฟาร์ม แอนด ์เฟรนด ์จาํกดั  218 498 - - 

รวมลกูหน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 315 792 - - 

บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั     
 กรรมการบริษทัฯ  - 49 - - 

รวมลกูหน้ีการคา้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 49 - - 

รวมลกูหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 315 841 275,765 440,154 

ลูกหนีก้จิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัย่อย     
 บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั - - 764 4,161 
 บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั - - 3,478 4,288 
 บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั - - 160 6,366 
 บริษทั เพียวอินเตอร์เทรด จาํกดั - - - 1,883 
 บริษทั มิตรสัมพนัธ์ ปิโตรเลียม จาํกดั - - 5 2,137 
 บริษทั จตุรทิศขนส่ง จาํกดั - - 68 1,851 
 บริษทั เมโทร ปิโตรเลียม จาํกดั - - - 624 
 บริษทั บูรพารุ่งโรจน์ ปิโตรเลียม จาํกดั - - - 536 
 บริษทั เบญจปิโตรเลียม จาํกดั - - - 238 
 บริษทั จตุจกัร ออยล ์จาํกดั - - - 817 
   บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั - - 60 442 
 บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั - - 198 1,065 

รวมลกูหน้ีบริษทัยอ่ย - - 4,733 24,408 

บริษทัร่วม     
 Thai Good Petroleum Co., Ltd. - 394 - 394 

รวมลกูหน้ีบริษทัร่วม - 394 - 394 

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั     
    บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) 47 - - - 
 บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท ์จาํกดั 1,616 643 - - 

รวมลกูหน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,663 643 - - 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2553 2552 2553 2552 

บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั     

 กรรมการบริษทัฯ 1,000 1,000 1,000 1,000 
 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ 9,533 - 9,533 - 

รวมลกูหน้ีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,533 1,000 10,533 1,000 

รวมลกูหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,196 2,037 15,266 25,802 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัย่อย     

 บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั - - 3,000 - 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 3,000 - 

เงนิทดรองแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั     

 บริษทั โกลบอลไลเซชัน่ อีโคโนมิค     
    แอนด ์โปรโมชัน่ เนทเวอร์ค จาํกดั 30,000 30,000 30,000 30,000 

รวมเงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30,000 30,000 30,000 30,000 

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัย่อย     

 บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั - - 18,399 44,573 
 บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั - - 1,314 8,012 
 บริษทั มิตรสัมพนัธ์ ปิโตรเลียม จาํกดั - - - 812 

รวมเจา้หน้ีการคา้บริษทัยอ่ย - - 19,713 53,397 

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั     

 บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) 11 10 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11 10 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11 10 19,713 53,397 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2553 2552 2553 2552 

เจ้าหนีก้จิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัย่อย     

 บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั - - 102 945 
  บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั - - 6,523 - 
   บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั - - 2,868 - 
 บริษทั จตุรทิศขนส่ง จาํกดั - - 14,292 12,691 
 บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั - - 59 76 

รวมเจา้หน้ีบริษทัยอ่ย - - 23,844 13,712 

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั     

 บริษทั บลแูพลนเน็ท ทราเวล จาํกดั 139 - 139 - 
 บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) 42 45 - - 
  บริษทั วลิเลจฟาร์ม แอนด ์เฟรนด ์จาํกดั - 5 - - 
 บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท ์จาํกดั 61 - 61 - 
  บริษทั มงคลชยัพฒันา จาํกดั 58 - 58 - 

รวมเจา้หน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 300 50 258 - 

บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั     

 กรรมการบริษทัฯ 428 - 418 - 

รวมเจา้หน้ีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 428 - 418 - 

รวมเจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 728 50 24,520 13,712 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั     

 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ - 300 - - 
 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักรรมการบริษทัฯ - 31,000 - - 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 31,300 - - 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2553 2552 2553 2552 

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั     

 บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท ์จาํกดั 20,000 - 20,000 - 
 บริษทั มงคลชยัพฒันา จาํกดั 23,000 - 23,000 - 

รวมเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 43,000 - 43,000 - 

บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั     

 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักรรมการบริษทัฯ 166,000 - 166,000 - 

รวมเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 166,000 - 166,000 - 

รวมเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 209,000 - 209,000 - 

เงนิประกนัการคํา้ประกนั - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
 บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั - - 17,655 - 

รวมเงินประกนัการคํ้าประกนั - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 17,655 - 

ในระหวา่งงวด เงินใหกู้ย้มืแก่/เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีการเคล่ือนไหวดงัน้ี  

   (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ ในระหวา่งงวด ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม   30 กนัยายน 

 2553 เพ่ิมข้ึน ลดลง 2553 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    

บริษทัย่อย     

 บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั - 338,000 (338,000) - 
    บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั - 461,000 (461,000) - 
 บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั - 9,000 (6,000) 3,000 
 บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั - 185,000 (185,000) - 

รวม - 993,000 (990,000) 3,000 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ ในระหวา่งงวด ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม   30 กนัยายน 

 2553 เพ่ิมข้ึน ลดลง 2553 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั     

 บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท ์จาํกดั - 20,000 (20,000) - 
  บริษทั มงคลชยัพฒันา จาํกดั - 10,000 (10,000) - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 30,000 (30,000) - 

บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั     

 กรรมการบริษทัฯ  - 40,000 (40,000) - 
 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ 300 - (300) - 
 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักรรมการบริษทัฯ 31,000 115,000 (146,000) - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31,300 155,000 (186,300) - 

รวม 31,300 185,000 (216,300) - 

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั     

 บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท ์จาํกดั - 20,000 - 20,000 
  บริษทั มงคลชยัพฒันา จาํกดั - 23,000 - 23,000 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 43,000 - 43,000 

บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั     

 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักรรมการบริษทัฯ - 166,000 - 166,000 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 166,000 - 166,000 

รวม - 209,000 - 209,000 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ ณ ในระหวา่งงวด ยอดคงเหลือ ณ 
 1 มกราคม   30 กนัยายน 
 2553 เพ่ิมข้ึน ลดลง 2553 
เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั     
 บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท ์จาํกดั - 20,000 (20,000) - 
  บริษทั มงคลชยัพฒันา จาํกดั - 10,000 (10,000) - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 30,000 (30,000) - 
บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั     
 กรรมการบริษทัฯ  - 40,000 (40,000) - 
 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักรรมการบริษทัฯ - 115,000 (115,000) - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 155,000 (155,000) - 
รวม - 185,000 (185,000) - 

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั     
 บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท ์จาํกดั - 20,000 - 20,000 
  บริษทั มงคลชยัพฒันา จาํกดั - 23,000 - 23,000 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 43,000 - 43,000 
บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั     
 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักรรมการบริษทัฯ - 166,000 - 166,000 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 166,000 - 166,000 
รวม - 209,000 - 209,000 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีไม่มี
หลักประกันอายุ 1 เดือน  รวมจํานวนเงิน 3 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ  3.56 ต่อปี          
(31 ธนัวาคม 2552: ไม่มี) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีไม่มี
หลกัประกนัอาย ุ 12 เดือน รวมจาํนวนเงิน 31.30 ลา้นบาทในงบการเงินรวม (30 กนัยายน 2553: ไม่มี) 
โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.50 - 5.00 ต่อปี  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนั
อายุ  2 ปี รวมจาํนวนเงิน 209 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2552: ไม่มี) โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.75       
ต่อปี  ชาํระดอกเบ้ียเป็นรายสามเดือนและมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั้งหมดภายในเดือนกนัยายน 2555 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 ภาระคํา้ประกนักบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการคํ้าประกนัให้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ            
งบการเงินขอ้ 22.5  

5. สินค้าคงเหลอื 

 สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 ไดร้วมนํ้ ามนัสํารองตามขอ้บงัคบัของกระทรวงพาณิชย์
จาํนวนเงิน 649.91 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2552: 662.84 ลา้นบาท) โดยส่วนหน่ึงจาํนวนเงิน 122.49 
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2552: 102.99 ลา้นบาท) เป็นสินคา้ท่ีอยูภ่ายใตส้ัญญาซ้ือขายนํ้ ามนัเพื่อใชเ้ป็น
ปริมาณสาํรองตามกฎหมายท่ีบริษทัฯมีภาระผูกพนัตอ้งขายคืนให้แก่ผูข้ายเม่ือครบกาํหนดตามอายุ
ของสญัญา 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผื่อการลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือลงให้เท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 508 - 
บวก: ตั้งค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้ระหวา่งงวด 1,212 1,212 
หกั: โอนกลบัค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้ระหวา่งงวด (1,266) (1,212) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 454 - 

6. เงินให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 
                  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ     
 จากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 21,317 21,317 21,317 21,317 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (21,317) (21,317) (21,317) (21,317) 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ     
 จากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ - - - - 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2549 บริษทัฯไดท้าํสัญญา Petroleum Product Business Joint Venture กบั 
T.C.S. Oil Co., Ltd. (TCS) เพื่อร่วมลงทุนในธุรกิจนํ้ ามนัในประเทศกมัพชูา ซ่ึงสัญญามีผลบงัคบัเป็น
ระยะเวลา 15 ปีส้ินสุดในปี 2563 โดยบริษทัฯมีภาระในการจดัหานํ้ ามนัและใหเ้งินกูย้ืมแก่ TCS เป็น
เงินบาทจาํนวน 35 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีร้อยละ 5 ต่อปี โดยชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน 
และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา หลงัจากท่ีบริษทัฯไดรั้บชาํระเงินใหกู้ย้มื
ดงักล่าวเตม็จาํนวนแลว้ บริษทัฯจะไดรั้บส่วนแบ่งกาํไรจากผลการดาํเนินงานของ TCS ตามท่ีระบุใน
สญัญา  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 TCS เป็นหน้ีเงินให้กูย้ืมเกินกว่าหน่ึงปี บริษทัฯจึง
หยดุรับรู้รายไดด้อกเบ้ียและตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ
ดงักล่าวทั้งจาํนวน 

7. เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

 จาํนวนน้ีเป็นเงินให้กูย้ืมเพื่อชาํระหน้ีแทนลูกคา้ โดยลูกคา้โอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินให้บริษทัย่อยเป็น
หลกัประกนั ทั้งน้ี บริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินคืนให้แก่ลูกคา้เม่ือลูกคา้ชาํระเงินแก่
บริษทัย่อยครบถว้น โดยมีกาํหนดชาํระเป็นรายเดือนจาํนวน 86 เดือน เดือนละ 50,000 บาท ส้ินสุด
เดือนธนัวาคม 2559 

8. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 
                 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2553 2552 2553 2552 
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหนา้ 42,436 46,234 42,436 46,234 
ภาษีสรรพสามิตรอเรียกคืน - 2,973 - 2,973 
เงินชดเชยจากกองทุนนํ้ามนั     
 เช้ือเพลิงคา้งรับ 8,358 85,240 8,358 85,240 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 42,517 3,153 38,091 - 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 12,552 9,623 7,898 5,026 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินคา้ 22,327 52,011 - 10,000 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 20,316 14,961 10,238 8,435 
ลกูหน้ีตามสัญญาซ้ือขาย     
 เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 7,007 - 7,007 - 
อ่ืน ๆ 29,683 20,956 7,696 6,245 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 185,196 235,151 121,724 164,153 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (3,364) (3,206) (3,364) (3,206) 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 181,832 231,945 118,360 160,947 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 เงินชดเชยจากกองทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิงคา้งรับจาํนวนเงิน 8.36 ลา้นบาท          
(31 ธันวาคม 2552: 85.24 ลา้นบาท) คือ เงินชดเชยคา้งรับจากกรมสรรพสามิตสําหรับนํ้ ามนัดีเซล    
หมุนเร็ว B5         

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ
รับระหวา่งงวดเกา้
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

   ร้อยละ ร้อยละ     
บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั 100 ลา้นบาท 50 ลา้นบาท 100 100 99,994 49,999 - - 
บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์         
   จาํกดั 183 ลา้นบาท 101 ลา้นบาท 51 51 93,329 51,382 - - 
บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั         
   และบริษทัยอ่ย 10 ลา้นบาท 10 ลา้นบาท 100 100 10,000 10,000 46,500 - 
บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั 280 ลา้นบาท 280 ลา้นบาท 100 100 280,000 280,000 - - 
บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั 20 ลา้นบาท - 78 - 15,855 - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     499,178 391,381 46,500 - 

 บริษัท เพยีวพลงังานไทย จํากดั 

 เม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2552 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้เพิ่มเงินลงทุนในบริษทั 
เพียวพลงังานไทย จาํกดั (PTEC) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้อยูใ่นอตัราร้อยละ 100 โดยจะเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนจาก 50 ลา้นบาทเป็น 140 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 0.9 ลา้นหุ้น 
(มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) ในราคาหุน้ละ 100 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 90 ลา้นบาท การเพิ่มทุน
มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และขยายธุรกิจสถานีบริการนํ้ามนัของบริษทัยอ่ยดงักล่าว  

 ในเดือนมกราคม 2553 PTEC ไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นเป็นจาํนวนเงิน 49.99 ลา้นบาท และบริษทัฯไดจ่้าย
ชําระเงินค่าหุ้นดังกล่าวแล้ว  PTEC ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เ ม่ือวันท่ี              
14 มกราคม 2553 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 บริษทัฯมีภาระผกูพนัจากส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียก
ชาํระจาก PTEC จาํนวนเงิน 40 ลา้นบาท 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 บริษัท เพยีวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

 เม่ือวนัท่ี  24  กุมภาพนัธ์ 2552 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัใหเ้พิ่มเงินลงทุนในบริษทั 
เพียวสัมมากร  ดีเวลลอปเมน้ท ์ จาํกดั  (PSDC) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้อยูใ่นอตัราร้อยละ 51 
โดย PSDC  จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ลา้นบาท  เป็น 225 ลา้นบาท  โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุน
จาํนวน 1.75 ลา้นหุน้  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100  บาท  รวมเป็นจาํนวนเงิน 175 ลา้นบาทในราคาหุน้ละ 
100 บาท  โดยออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในสัดส่วนเดิม  การเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในโครงการใหม่ของบริษทัยอ่ย
ดงักล่าว PSDC ไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2552 

 ในระหว่างปี 2552  PSDC.ไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นรวมจาํนวนเงิน 25.88 ลา้นบาท และบริษทัฯไดจ่้าย
ชาํระเงินค่าหุน้แลว้ ต่อมาในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 PSDC ไดเ้รียกชาํระ
ค่าหุ้นเพิ่มเติมรวมจาํนวนเงิน 41.95 ลา้นบาท และบริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นดงักล่าวแลว้ ณ วนัท่ี           
30 กนัยายน 2553 บริษทัฯมีภาระผกูพนัจากส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกชาํระจาก PSDC จาํนวน
เงิน 21.42 ลา้นบาท 

บริษัท เอสซีท ีสหภัณฑ์ จํากดั 

 เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2553 บริษทัฯไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นของบริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั (SAP) จากบริษทั 
เพียวพลงังานไทย จาํกัด (บริษทัย่อยท่ีบริษทัฯถือหุ้นอยู่ในอตัราร้อยละ 100) ตามท่ีอนุมติัโดยท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2553 จาํนวน 25,500 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
100 บาท) ในราคาหุ้นละ 110 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 2.81 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 51 ของทุน       
จดทะเบียนและชาํระแลว้ 

 เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้เพิ่มเงินลงทุนใน SAP 
โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวจะเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 5 ลา้นบาท (หุน้สามญั 50,000 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 
100 บาท) เป็น 20 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้นสามญั
เพิ่มทุนจาํนวน 150,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นในสัดส่วนเดิมในราคาหุ้น
ละ 100 บาท SAP ไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2553  

 ในเดือนเมษายน 2553 SAP ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้เพิ่มทุน บริษทัฯไดจ่้ายชาํระเงินค่าหุน้เป็นจาํนวนเงิน 
7.65 ลา้นบาท และซ้ือหุ้นเพิ่มทุนท่ีผูถื้อหุ้นรายย่อยสละสิทธิเป็นจาํนวนเงิน 5.40 ลา้นบาท ทาํให้
บริษทัฯมีสดัส่วนเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 78 ของทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้  
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

บริษัท อาร์พซีี เอน็เนอร์ยี ่จํากดั  

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2553 มีมติอนุมัติให้จัดตั้ งบริษัท อาร์พีซี        
เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนระหว่างบริษทัฯและบริษทั พลงังานทดแทน จาํกดั โดยมีทุน   
จดทะเบียนจาํนวนเงิน 125 ลา้นบาท (หุน้สามญัจาํนวน 1.25 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) 
บริษทัร่วมทุนดงักล่าวดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัพลงังานทดแทน โดยบริษทัฯจะมีสัดส่วนการลงทุนใน
บริษทัดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 70 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 บริษทัดงักล่าวอยู่ระหว่างการดาํเนิน      
การจดัตั้งบริษทั 

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

10.1 รายละเอยีดของบริษัทร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวธีิราคาทุน 

   30 
กนัยายน

2553 

31 
ธนัวาคม 

2552 

30 
กนัยายน

2553 

31 
ธนัวาคม 

2552 

30 
กนัยายน

2553 

31 
ธนัวาคม 

2552 

30 
กนัยายน 

2553 

31 
ธนัวาคม 

2552 
   ร้อยละ ร้อยละ       

Thai Good 
Petroleum  

จาํหน่าย
นํ้ามนัหล่อล่ืน 

ฮ่องกง         

 Co., Ltd.   31.67 31.67 3,175 3,175 1,291 2,488 3,175 3,175 

10.2 ส่วนแบ่งขาดทุนและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส่วนแบ่งขาดทุนจาก  
 เงินลงทุนในบริษทัร่วม เงินปันผลท่ีบริษทัฯ 

บริษทั ในระหวา่งงวด รับระหวา่งงวด 

Thai Good Petroleum Co., Ltd. (1,046) - 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

10.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม 

 ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมท่ีจดัทาํโดยฝ่ายบริหารโดยสรุปมีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั 
ทุนเรียกชาํระ 

ณ วนัท่ี 
สินทรัพยร์วม 

ณ วนัท่ี 
หน้ีสินรวม 
ณ วนัท่ี 

 
รายไดร้วม 

 
ขาดทุนสุทธิ 

 30 
กนัยายน 

2553 

31 
ธนัวาคม 

2552 

30 
กนัยายน

2553 

31 
ธนัวาคม 

2552 

30 
กนัยายน

2553 

31 
ธนัวาคม 

2552 

 
สาํหรับงวดเกา้เดือน            

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 
Thai Good Petroleum 

Co., Ltd. 10,026 10,026 4,195 8,103 123 260 1,991 (3,195) 

11. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2553 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 1,553,489 710,756 
ซ้ือเพิม่ระหวา่งงวด - ราคาทุน 291,789 9,544 
จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย (536) (317) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (117,771) (46,265) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 1,726,971 673,718 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2553 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใต้
สัญญาเช่าการเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 78.43 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2552: 52.66 
ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวนเงิน 6.20 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2552: 6.02 ลา้น
บาท)  

บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดัไดจ้าํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและจาํนาํเคร่ืองจกัรซ่ึงมีมูลค่าสุทธิ
ตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 เป็นจาํนวนเงิน 427.62 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2552: 449.72 ลา้น
บาท) เพื่อค ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์

 บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั ไดจ้ดจาํนองสิทธิการเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีมีมูลค่า
สุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 เป็นจาํนวนเงิน 69.22 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2552: 71.41 
ลา้นบาท) เพื่อค ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนั
ตามสญัญาเช่าท่ีจะตอ้งโอนส่ิงปลูกสร้างใหผู้ใ้หเ้ช่าเม่ือครบกาํหนดอายสุญัญาเช่า 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

12. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 

                 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2553 2552 2553 2552 

เงินชดเชยค่าปรับคุณภาพ 26,712 26,712 26,712 26,712 
สิทธิการเช่าท่ีดินและสถานีบริการ     
 นํ้ามนั 6,309 5,698 1,167 1,339 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 5,724 4,309 - - 
เงินมดัจาํ 3,967 3,561 2,156 2,156 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวและ     
 ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,353 1,353 1,353 1,353 
อ่ืน ๆ 4,825 4,982 3,058 2,323 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 48,890 46,615 34,446 33,883 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,353) (1,353) (1,353) (1,353) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 47,537 45,262 33,093 32,530 

13. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากธนาคาร 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ีย 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 (ร้อยละต่อปี) 2553 2552 2553 2552 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 1.87 - 6.25 120,240 104 117,861 104 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 1.75 - 5.00 696,066 911,890 473,905 850,000 

รวม  816,306 911,994 591,766 850,104 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารหลายแห่ง ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 

                 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 คํ้าประกนัโดย วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้

  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
  2553 2552 

บริษทัฯ จดจาํนาํเงินฝากประจาํ 1,876 1,568 
บริษทั เพียวไบโอ
ดีเซล จาํกดั (PBC) 

บริษทัฯ จดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
รวมทั้งส่ิงปลูกสร้างท่ีจะมีข้ึนในอนาคต 
และการจาํนาํเคร่ืองจกัรของ PBC 

187 348 

บริษทั เพียวสมัมากร 
ดีเวลลอปเมน้ท ์
จาํกดั (PSDC) 

สิทธิการเช่าท่ีดินของ PSDC และจาํนอง
ส่ิงปลูกสร้างในโครงการของ PSDC 

31 31 

14. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

 จาํนวนน้ีเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยออกให้แก่บุคคลภายนอก ซ่ึงคิดดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 2.75 - 3.00 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2552: ร้อยละ 3.00 - 5.00 ต่อปี) และมีกาํหนดชาํระคืน
ภายในหน่ึงปี 

15. เงินกู้ยมืระยะยาวจากธนาคาร 
                 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
   2553 2552 

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร  355,079 283,308 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (62,841) (54,504) 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี  292,238 228,804 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553  283,308 
บวก: กูเ้พิ่ม  112,649 
หกั: ชาํระคืนเงินกู ้  (40,878) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553  355,079 

บริษัท เพยีวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

ก) เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2550  บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั (PSDC) ไดเ้ขา้ทาํ
สัญญาสินเช่ือกบัธนาคารแห่งหน่ึงวงเงินรวม 55 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ยวงเงินกูร้ะยะยาว
จาํนวน 45 ลา้นบาทและวงเงินกูเ้บิกเกินบญัชีและหนงัสือคํ้าประกนัจาํนวน 10 ลา้นบาท เงิน
กูย้มืระยะยาวคิดดอกเบ้ียในอตัราไม่เกินอตัราดอกเบ้ียขั้นตํ่าสาํหรับเงินใหกู้ย้มืซ่ึงคิดกบัลูกหน้ี
ชั้นดี (MLR) โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน และชาํระคืนเงินตน้ทุกเดือนๆ ละ 542,000 
บาท เร่ิมชาํระเดือนกมุภาพนัธ์ 2551 ภายในเวลา 8 ปี (รวมระยะเวลาปลอดเงินตน้ 1 ปี)  

ข) เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2552 PSDC ไดเ้ขา้ทาํสัญญาสินเช่ือกบัธนาคารแห่งหน่ึงวงเงินรวม 255 
ลา้นบาท ซ่ึงประกอบด้วยวงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 250 ลา้นบาทและวงเงินกูเ้บิกเกินบญัชี
จาํนวน 5 ลา้นบาท เงินกูย้มืระยะยาวคิดดอกเบ้ียในอตัราไม่เกินอตัรา MLR โดยมีกาํหนดชาํระ
ดอกเบ้ียทุกเดือนเป็นระยะเวลา 18 เดือนนับตั้งแต่วนัเบิกเงินกูง้วดแรก (ระยะเวลาปลอดเงิน
ตน้) ชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียทุกเดือนรวมกนัไม่ตํ่ากวา่เดือนละ 2.7 ลา้นบาทในระหว่างปีท่ี
หน่ึงถึงปีท่ีสามนับจากระยะเวลาปลอดเงินต้น และชาํระคืนเงินต้นและดอกเบ้ียทุกเดือน
รวมกนัไม่ตํ่ากว่าเดือนละ 2.85 ลา้นบาทในระหว่างปีท่ีส่ีถึงปีท่ีสิบนับจากระยะเวลาปลอด      
เงินตน้ โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ียทั้งหมดภายใน 11 ปี 6 เดือนนบัตั้งแต่วนัเบิก     
รับเงินกู ้PSDC เร่ิมเบิกเงินกูง้วดแรกในเดือนธนัวาคม 2552 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู้ยืมขา้งตน้ไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกัดบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น      
การก่อภาระผกูพนัในทรัพยสิ์น และการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินใหเ้ป็นไปตามสญัญา เป็นตน้   

 วงเงินสินเช่ือขา้งตน้คํ้าประกนัโดยการใชสิ้ทธิการเช่าท่ีดินของบริษทัย่อยเป็นประกนัและจาํนอง     
ส่ิงปลูกสร้างในโครงการของบริษทัยอ่ย 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 เงินกูย้ืมดงักล่าวมียอดคงคา้งจาํนวนเงิน 155.08 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
2552: 47.31 ลา้นบาท)  

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 PSDC มีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ท่ียงัไม่ได้เบิกใช้เป็น     
จาํนวนเงิน 121.45 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2552: 234.10 ลา้นบาท) 

 บริษัท เพยีวไบโอดีเซล จํากดั 

 เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2550 บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั (PBC) ไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้มืเงินจากธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงในวงเงินจาํนวน 200 ลา้นบาท โดยเงินกูย้มืดงักล่าวจะนาํไปใชใ้นการ
ก่อสร้างโรงงานและนาํเขา้เคร่ืองจกัรในโครงการผลิตไบโอดีเซล เงินกูย้มืคิดดอกเบ้ียในอตัราไม่เกิน
อตัราดอกเบ้ียขั้นตํ่าสาํหรับเงินให้กูย้ืมซ่ึงคิดกบัลูกหน้ีชั้นดี (MLR) โดยชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน
และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุกงวดสามเดือนงวดละ 8 ลา้นบาท เร่ิมตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2551 ถึง
เดือนธนัวาคม 2556 และงวดละ 16 ลา้นบาท ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 เป็นตน้ไป และตอ้งจ่ายชาํระ
คืนเงินตน้ทั้งหมดภายในเดือนมิถุนายน 2557   

 เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 PBC ไดเ้ขา้ทาํสญัญากูย้มืเงินเพิ่มเติมจากธนาคารดงักล่าวในวงเงินจาํนวน 
80 ลา้นบาท โดยเงินกู้ยืมจะนําไปใช้ปรับปรุงโรงงานในโครงการผลิตไบโอดีเซลและลงทุนใน
เคร่ืองจกัร เงินกูย้ืมคิดดอกเบ้ียในอตัราไม่เกินอตัรา MLR โดยชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนและมี
กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุกงวดสามเดือนงวดละ 4 ลา้นบาท เร่ิมตั้งแต่เดือนธันวาคม 2552 ถึงเดือน
กนัยายน 2557  

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมขา้งตน้ไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกัดบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯในบริษทัย่อยดงักล่าวตอ้งไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 51 ขอ้จาํกดัในการจ่าย    
เงินปันผล การก่อภาระผกูพนัในทรัพยสิ์นและการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินให้เป็นไปตามสัญญา      
เป็นตน้ 

 สัญญาเงินกูย้ืมดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างท่ีจะมี
ข้ึนในอนาคตของบริษทัยอ่ยและการจาํนาํเคร่ืองจกัรของบริษทัยอ่ย 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 เงินกูย้มืดงักล่าวมียอดคงคา้งจาํนวนเงิน 200 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2552:    
236 ลา้นบาท)  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 PBC ไม่มีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงั
ไม่ไดเ้บิกใชค้งเหลือ 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

16. หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 

                 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2553 2552 2553 2552 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 12,775 7,121 1,602 1,019 
ภาษีสรรพสามิตคา้งจ่าย 52,923 102,267 52,923 102,267 
ภาษีมูลค่าเพิ่มคา้งจ่าย - 16,191 - 16,191 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 4,052 1,965 - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 12,449 24,799 7,013 14,477 
เงินประกนัผลงานคา้งจ่าย 15,831 5,765 - - 
เงินคํ้าประกนัการซ้ือสินคา้ 16,866 - 16,866 - 
อ่ืน ๆ 9,361 12,657 1,962 2,884 

รวม 124,257 170,765 80,366 136,838 

17. เงินกู้ยมืระยะยาวจากกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

 จาํนวนน้ีเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีบริษทัฯออกให้แก่บุคคลภายนอก ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5.75
ต่อปีโดยชาํระดอกเบ้ียเป็นรายสามเดือนและมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ภายในเดือนกนัยายน 2555 

18.  ทุนเรือนหุ้น 

 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2553 มีมติอนุมติั ดงัน้ี 

1) ขายหุน้สามญัท่ีซ้ือคืนมาจาํนวน 46,706,900 หุน้ โดยราคาเสนอขายจะไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาดเฉล่ียยอ้นหลงั 15 วนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัฯมีมติเสนอขายหุ้นสามญัท่ีซ้ือ
คืน โดยมอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษทัฯพิจารณากาํหนดรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เสนอขายดงักล่าว ทั้งน้ีให้ปฏิบติัตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศไทยและกฎกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้ง 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

2) เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 529.87 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 529.87  ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 
เป็น 802.87 ลา้นบาท (หุน้สามญั 802.87 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) โดยการออกจาํหน่ายหุน้
สามญัใหม่จาํนวน 273 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท  และจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยการ
ออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหุน้สามญัของบริษทัฯ (TDR) ในประเทศไตห้วนั 
ทั้งน้ีการเพิ่มทุนให้ดาํเนินการไดต่้อเม่ือการจาํหน่ายหุ้นสามญัท่ีซ้ือคืนมาแลว้เสร็จ โดยราคา
เสนอขายจะไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดเฉล่ียยอ้นหลงั 15 วนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการ
บริษทัฯมีมติกาํหนดรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร การเพิ่มทุนมีวตัถุประสงคเ์พื่อขยาย
ธุรกิจของบริษทัฯ และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุน
กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2553 

19.  หุ้นทุนซ้ือคนื 

หุน้ทุนซ้ือคืนประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 

มูลค่าหุน้ทุนซ้ือคืน (บาท) - 220,549,808 
จาํนวนหุน้ทุนซ้ือคืน (หุน้) - 46,706,900 
ราคาทุนเฉล่ียหุน้ละ (บาท) - 4.72 
อตัราร้อยละของจาํนวนหุน้ทุนซ้ือคืนต่อจาํนวนหุน้ท่ีบริษทัฯออก - 8.81 

ระยะเวลาจาํหน่ายหุ้นทุนท่ีซ้ือคืนเร่ิมตั้ งแต่วนัท่ี 21 ธันวาคม 2551 ถึงวนัท่ี 21  มิถุนายน 2554 
(ภายหลงั 6 เดือนนบัแต่การซ้ือหุ้นคืนเสร็จส้ินแต่ตอ้งไม่เกิน 3 ปี) หากบริษทัฯไม่สามารถจาํหน่าย
หุน้ท่ีซ้ือคืนทั้งหมดภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด บริษทัฯจะลดทุนชาํระแลว้โดยวิธีตดัหุน้จดทะเบียนท่ี
ซ้ือคืนและยงัมิไดจ้าํหน่ายทั้งหมด 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2553 มีมติอนุมติัให้จาํหน่ายหุ้นสามญัซ้ือคืน
จาํนวน 46,706,900 หุน้ โดยวิธีเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป (Public offering) ในราคา 2.55 บาทต่อ
หุน้ ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารกาํหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัซ้ือคืนท่ีไดรั้บอนุมติัโดยท่ีประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2553 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 18 
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ในเดือนกนัยายน 2553 บริษทัฯไดจ้าํหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืนทั้งหมดจาํนวน 46.71 ลา้นหุ้น ซ่ึงมีราคาทุน 
220.55 ลา้นบาท ในราคา 2.55 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจาํนวนเงิน 119.10 ลา้นบาท บริษทัฯไดบ้นัทึก
ผลต่างของราคาขายท่ีตํ่ากว่าราคาทุนของหุ้นทุนซ้ือคืนจาํนวนเงินประมาณ 101.45 ลา้นบาทและ
ค่าใชจ่้ายในการจาํหน่ายหุน้ทุนซ้ือคืนจาํนวนเงิน 5.51 ลา้นบาทไปหกัจากบญัชีกาํไรสะสมท่ียงัไม่ได้
จดัสรรและโอนกลบัสาํรองหุ้นทุนซ้ือคืนไปยงักาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร การจาํหน่ายหุ้นทุนซ้ือ
คืนดงักล่าวไดด้าํเนินการในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

20. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนโดยการคูณกาํไรสุทธิก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดดว้ย
อตัราภาษีเฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

21. ข้อมูลทางการเงินจําแนกส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการใน 2 ส่วนงานหลกั คือ (1) ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ้ามนัเช้ือเพลิง
และผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีและ (2) ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัไบโอดีเซล และดาํเนินธุรกิจ
ในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศ ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 2552 มีดงัต่อไปน้ี 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ผลิตและจาํหน่ายนํ้ามนั
เช้ือเพลิงและ 

ผลิตและ         
จาํหน่ายผลิตภณัฑ ์  การตดัรายการ  

 ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี นํ้ามนัไบโอดีเซล การดาํเนินงานอ่ืน ๆ บญัชีระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

รายไดจ้ากการขายและบริการจากภายนอก           
 ในประเทศ 3,454.5 3,236.8 112.6 225.4 22.9 20.8 - - 3,590.0 3,483.0 
 ต่างประเทศ 1,220.4 819.2 5.9 6.3 - - - - 1,226.3 825.5 

รวมรายไดจ้ากการขายและบริการจากภายนอก 4,674.9 4,056.0 118.5 231.7 22.9 20.8 - - 4,816.3 4,308.5 
รายไดจ้ากการขายและบริการระหวา่งส่วนงาน 1,953.5 2,097.2 87.5 84.5 64.9 54.2 (2,105.9) (2,235.9) - - 

รวมรายไดจ้ากการขายและบริการทั้งส้ิน 6,628.4 6,153.2 206.0 316.2 87.8 75.0 (2,105.9) (2,235.9) 4,816.3 4,308.5 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน (45.6) 87.5 3.1 (15.1) 4.2 5.5 16.7 20.4 (21.6) 98.3 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:           
 ดอกเบ้ียรับ         0.4 0.2 
 รายไดอ่ื้น         8.9 3.9 
 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         (0.3) - 
 ค่าใชจ่้ายทางการเงิน         (13.0) (14.5) 
 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล         (3.4) (2.4) 
ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย          1.0 1.0 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ         (28.0) 86.5 
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 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 ผลิตและจาํหน่ายนํ้ามนั

เช้ือเพลิงและ 
ผลิตและ         

จาํหน่ายผลิตภณัฑ ์  การตดัรายการ  
 ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี นํ้ามนัไบโอดีเซล การดาํเนินงานอ่ืน ๆ บญัชีระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
รายไดจ้ากการขายและบริการจากภายนอก           
 ในประเทศ 11,786.2 9,131.5 382.5 467.9 93.2 58.9 - - 12,261.9 9,658.3 
 ต่างประเทศ 2,069.9 1,420.1 16.5 13.1 - - - - 2,086.4 1,433.2 
รวมรายไดจ้ากการขายและบริการจากภายนอก 13,856.1 10,551.6 399.0 481.0 93.2 58.9 - - 14,348.3 11,091.5 
รายไดจ้ากการขายและบริการระหวา่งส่วนงาน 6,702.6 5,632.6 264.8 250.8 169.2 159.1 (7,136.6) (6,042.5) - - 
รวมรายไดจ้ากการขายและบริการทั้งส้ิน 20,558.7 16,184.2 663.8 731.8 262.4 218.0 (7,136.6) (6,042.5) 14,348.3 11,091.5 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 28.8 305.5 16.7 (19.9) 12.5 7.1 48.1 64.6 106.1 357.3 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:           
 ดอกเบ้ียรับ         1.3 1.4 
 รายไดอ่ื้น         20.6 11.2 
 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         (1.1) - 
 ค่าใชจ่้ายทางการเงิน         (38.5) (47.0) 
 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล         (7.6) (6.7) 
ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย          2.5 4.1 
กาํไรสุทธิ         83.3 320.3 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชเ้กณฑใ์นการกาํหนดราคาระหว่างกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 4 

22. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

22.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเก่ียวกบัการก่อสร้าง
โครงการศูนยก์ารคา้ประชาคมครบวงจร และซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จาํนวนเงิน 38.95 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม 2552: 4.74 ลา้นบาท) 

22.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการ 

 ก) บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่า
ท่ีดิน อาคาร คลงันํ้ ามนั สถานีบริการนํ้ ามนั รถยนต์และอุปกรณ์ อายุของสัญญามีระยะเวลา
ตั้งแต่ 1 ถึง 26 ปี 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน
ภายใตส้ญัญาขา้งตน้ ดงัน้ี 

จ่ายชาํระภายใน ลา้นบาท 
   ภายใน 1 ปี 36.67 
   2 ถึง 5 ปี 65.26 
   มากกวา่ 5 ปี 90.75 

 ข) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีดินซ่ึงมีระยะเวลา 
25 ปี ส้ินสุดปี 2575 โดยมีการปรับอตัราค่าเช่าทุกๆ 5 ปี คิดเป็นจาํนวนเงิน 51.68 ลา้นบาท 
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 ค)  บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าท่ีดินซ่ึงมีระยะเวลา 30 ปี นบัจากวนัท่ีโครงการ
ศูนย์การค้าชุมชนก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ แต่ไม่เกินวนัท่ี            
31 ธันวาคม 2553 คิดเป็นจาํนวนเงิน 72 ล้านบาท ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2553 โครงการ
ศูนยก์ารคา้ชุมชนดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

22.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัการจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีภาระผกูพนัเก่ียวเน่ืองกบัการจา้งผูรั้บเหมาก่อสร้าง  
เป็นจาํนวนเงิน 8.42 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2552: 13.39 ลา้นบาท) 

22.4 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือขายระยะยาว / ข้อพพิาททางการค้า 

 ก) เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2538 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสญัญาซ้ือขายวตัถุดิบคอนเดนเสทเรสซิดิวกบับริษทั 
ปตท. จาํกดั (มหาชน) (PTT) ซ่ึงวตัถุดิบดงักล่าวผลิตโดยบริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ 
จาํกดั (มหาชน)โดยปริมาณการซ้ือขายและราคาเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาดงักล่าวมี
ระยะเวลาช่วงแรก (Primary period) 15 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดปี 2555 โดยสามารถต่ออายุได ้และ
กาํหนดให้บริษทัฯตอ้งวางหนงัสือคํ้าประกนัธนาคารจาํนวนหน่ึงเพื่อเป็นหลกัประกนัการจ่าย
ชาํระค่าซ้ือสินคา้ บริษทัฯจะไดรั้บคืนหลกัประกนัดงักล่าวเม่ือครบกาํหนดอายสุญัญา 

  เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 PTT ไดส่้งจดหมายแจง้ขอยกเลิกสัญญาการซ้ือขายวตัถุดิบคอนเดน
เสทเรสซิดิวกบับริษทัฯ โดยจะขอยกเลิกสัญญาเม่ืออายสุัญญาครบ 15 ปีแรก (Primary period)
ในปี 2555 บริษทัฯ ไดร่้วมหารือกบั PTT เพื่อหาขอ้สรุปท่ียติุธรรมกบัทั้งสองฝ่าย แต่ไม่สามารถ
หาขอ้สรุปไดเ้น่ืองจากทั้ง 2 ฝ่ายมีการตีความในสัญญาแตกต่างกนั ทั้งน้ี บริษทัฯ และท่ีปรึกษา
กฎหมายของบริษทัฯ เห็นว่า สัญญาดงักล่าวไม่สามารถยกเลิกได ้ เน่ืองจากเป็นสัญญาต่างตอบ
แทนระยะยาว โดยในสัญญาระบุใหบ้ริษทัฯ ตอ้งสร้างโรงกลัน่ข้ึนมารองรับเพื่อแปรรูปวตัถุดิบ
คอนเดนเสทเรสซิดิว ซ่ึงเป็นสเปกวตัถุดิบท่ีรับมาจาก PTT เท่านั้น และบงัคบับริษทัฯไม่ให้นาํ
วตัถุดิบมาขายต่อในสภาพเดิมท่ีรับมาได ้ดงันั้น ในสัญญาจึงมีการระบุว่าเป็นสัญญาลกัษณะ 
Evergreen Basis คือ ไม่มีกาํหนดเวลาส้ินสุด สญัญาจะต่อโดยอตัโนมติัเม่ือครบกาํหนด 15 ปี
แรก (Primary period) อีกทั้งการยกเลิกสัญญาจะกระทาํไดเ้ม่ือไดรั้บความยนิยอมจากทั้ง 2 ฝ่าย
หรือในกรณีท่ีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงทาํผดิสัญญา ซ่ึงบริษทัฯ ไม่เคยดาํเนินการใดๆ ผดิจากขอ้สัญญาท่ี
กาํหนดไว ้  บริษทัฯ จึงมัน่ใจวา่สญัญาดงักล่าวไม่สามารถยกเลิกได ้ในขณะท่ีทาง PTT เห็นต่าง
ออกไป ดังนั้ น เพื่อรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้นให้ได้รับการรับรองและคุม้ครองตามกฎหมาย      
บริษัทฯ จึงได้ใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นผูต้ ัดสินช้ีขาด โดยได้ดาํเนินการยื่นคาํร้องต่อ
อนุญาโตตุลาการในวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2552 และเม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2553 บริษทัฯไดย้ื่นฟ้อง
ต่อศาลแพง่เรียกร้องให ้PTT ปฏิบติัตามสญัญาดงักล่าวต่อไปโดยไม่กาํหนดระยะเวลาส้ินสุด  



 30

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  ขณะน้ี  ขอ้พิพาททางการคา้อยู่ภายใตก้ระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ และคดีฟ้องร้องอยู่
ภายใตก้ระบวนการพิจารณาคดีของศาล ซ่ึงผลของขอ้พิพาทและคดีฟ้องร้องยงัไม่สามารถระบุ
ไดแ้ละข้ึนอยู่กบักระบวนการยุติธรรมในอนาคต ผลของขอ้พิพาทอาจทาํให้มีผลกระทบต่อ
โครงสร้างตน้ทุนในอนาคต เน่ืองจาก PTT เป็นผูข้ายวตัถุดิบรายหลกั อย่างไรก็ตาม ในระหว่าง
การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการและการพิจารณาคดีของศาล ธุรกิจต่างๆ ของบริษทัฯและ     
บริษทัยอ่ยจะยงัคงดาํเนินต่อไปตามปกติโดยไม่ไดรั้บผลกระทบใดๆ 

 ข)      ในเดือนพฤศจิกายน 2550 บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาซ้ือขายไอนํ้ ากบับริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั 
(PTTUT) โดยปริมาณการซ้ือขายและราคาเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาดังกล่าวมี
ระยะเวลา 15 ปีนับจากวันท่ีอุปกรณ์พร้อมใช้งานโดยกําหนดส่งมอบไอนํ้ าภายในวันท่ี              
1 ตุลาคม 2551 และสามารถต่ออายไุดอี้ก 5 ปี หากสญัญาดงักล่าวไดถู้กยกเลิกจากการผดิสัญญา
ของบริษทัย่อย บริษทัยอ่ยจะตอ้งจ่ายชดเชยเป็นจาํนวนเท่ากบัมูลค่าท่ียงัไม่ไดต้ดัจาํหน่ายของ
ท่อส่งไอนํ้าและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 PTTUT ยงัไม่สามารถดาํเนินการติดตั้งอุปกรณ์และวางท่อเพื่อส่ง
มอบไอนํ้าใหแ้ก่บริษทัยอ่ยไดต้ามสญัญา 

22.5 การคํา้ประกนั 

 ก) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 มีหนังสือคํ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและ        
บริษทัย่อยเหลืออยู่เป็นจาํนวนเงิน 223.63 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2552: 274.82 ลา้นบาท) ซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึง
ประกอบดว้ย หนังสือคํ้าประกนัเพื่อคํ้าประกนัการจ่ายชาํระเงินให้กบัเจา้หน้ีจาํนวนเงิน 218
ลา้นบาท และเพื่อคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆ จาํนวนเงิน 5.63 ลา้นบาท 

 ข)  บริษทัฯคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจากธนาคารของบริษทัยอ่ยหลายแห่งในวงเงินรวม 72 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม 2552: 60 ลา้นบาท) การคํ้าประกนัน้ีมีผลผกูพนัต่อบริษทัฯนานเท่าท่ีภาระหน้ีสิน
ท่ียงัไม่ได้ชาํระโดยบริษทัย่อยดงักล่าว บริษทัฯคิดค่าธรรมเนียมในการคํ้ าประกันในอตัรา     
ร้อยละ 1 ต่อปี  

 ค)  บริษทัฯออกหนงัสือคํ้าประกนัในนามบริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั (บริษทัยอ่ย) จาํนวนเงิน 
30 ลา้นบาท เพื่อค ํ้าประกนัการจ่ายชาํระเงินใหก้บัเจา้หน้ี โดยบริษทัฯจะหกัเงินท่ีบริษทัยอ่ยพึง
มีสิทธิไดรั้บจากบริษทัฯจากการขายสินคา้และบริการเพื่อเป็นประกนัการคํ้าประกนั ซ่ึง ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน 2553 มีจาํนวนเงิน 17.66 ลา้นบาท บริษทัฯตกลงท่ีจะชาํระดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
1 ต่อปีให้แก่บริษัทย่อยเม่ือบริษัทฯได้หักเงินประกันครบตามวงเงินคํ้ าประกัน บริษัทฯ          
คิดค่าธรรมเนียมในการคํ้าประกนัในอตัราร้อยละ 1 ต่อปี 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

22.6 คดีฟ้องร้อง  

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดถู้กฟ้องร้องในคดีแพ่งเน่ืองจากการผดิสัญญาซ้ือขาย
นํ้ ามนัเป็นจาํนวนเงิน 300,000 บาท ขณะน้ีคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล ฝ่ายบริหารของ
บริษทัย่อยคาดว่าบริษทัย่อยจะไม่ไดรั้บผลเสียหายจากคดีฟ้องร้องดงักล่าว ดงันั้น จึงไม่มีการบนัทึก
ค่าเสียหายไวใ้นบญัชี 

23. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 บริษทัฯมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ซ่ึงจะครบกาํหนดภายใน
สามเดือนคงเหลือจาํนวน 11.71 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในอตัราแลกเปล่ียน 30.55 - 31.57 บาทต่อ         
1 เหรียญสหรัฐฯ 

24.  เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงิน 

เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท รวมเป็นเงิน 42.39 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดจ่ายใน
วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2553  

25.  การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 
2553 


