
บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 

1. ขอมูลทั่วไป 

 1.1 บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) (ซึ่งตอไปเรียกวา “บริษัทฯ”) ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
ตามกฎหมายไทยเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2538 ตอมาไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดเมื่อ
วันท่ี 1 สิงหาคม 2546 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2546 
ท่ีอยูของบริษัทฯตามที่จดทะเบียนซึ่งเปนสํานักงานใหญ ตั้งอยู ณ เลขที่ 19 อาคารไทยพาณิชยปารค พลาซา
อีสต ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร สาขาซึ่งเปนที่ตั้งโรงงานตั้งอยู   ณ เลขที่ 
7/3 ถนนปกรณสงเคราะหราษฎร ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีคลัง
น้ํามันกระจายอยูในภูมิภาคตางๆของประเทศ บริษัทฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือ 
การผลิตและจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑปโตรเคมี 

  ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 ไดแก บริษัท เพทโทร-          อิน
สตรูเมนท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย โดยถือหุนในอัตรารอยละ 30.27.และ 30.47 ของทุน
ท่ีออกและชําระแลวของบริษัทฯ ตามลําดับ 

 1.2 ในระหวางไตรมาสที่ 1 ของป 2547 บริษัทฯไดหยุดการผลิตเพื่อซอมบํารุงเครื่องจักรประจําปตั้งแตวันที่ 21 
มกราคม 2547 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2547 รวมเปนระยะเวลาทั้งสิ้น 24 วัน 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 2.1 งบการเงินรวมนี้ไดรวมงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 ของบริษัท ระยอง
เพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยดังตอไปนี้: - 

     อัตรารอยละของ อัตรารอยละของ 
  อัตรารอยละ สถานที ่ สินทรัพยรวมของบรษิทัยอย รายไดรวมของบริษัทยอย 
ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ของการถอืหุน จดทะเบียน ในงบการเงินรวม ในงบการเงินรวม 

  2548 2547  2548 2547 2548 2547 
บริษัท โยธินปโตรเลียมจําหนายน้ํามันเชื้อเพลงิ 100 100 ไทย 4.6 2.3 4.4 6.0 
   จํากัด         
บริษัท เอสซีที ปโตรเลยีมจําหนายน้ํามันเชื้อเพลงิ 100 - ไทย 6.8 - 42.2 - 
   จํากัด และบรษิัทยอย         
บริษัท อาร พ ีซี เอเชียผลิตและจําหนายผลิตภณัฑ        
   จํากัด    ปโตรเลียมและปโตรเคมี 100 100 ไทย 0.4 0.1 0.5 - 
VTN-P Petrochemicalผลิตและจําหนายผลิตภณัฑ        
   Joint Venture Co., Ltd.    ปโตรเคมี 60 60 เวียตนาม 11.8 6.4 - - 
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 2.2 ในเดือนมกราคม 2548 บริษัทฯไดลงทุนเพิ่มอีกรอยละ 70 ของทุนที่ออกและชําระแลวของบริษัท เอสซีที 
ปโตรเลียม จํากัด (“SCT”) โดย SCT มีบริษัทยอยซึ่งถือหุนอยูในอัตรารอยละ 100 จํานวน 7 บริษัท ซึ่งมีผล
ทําให SCT และบริษัทยอยเปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย 

   มูลคาสินทรัพยสุทธิของ SCT.และบริษัทยอย ณ วันที่ซื้อหุน (วันที่เปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปน
บริษัทยอย) มีดังนี้: - 

    (หนวย: บาท) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 12,182,710 
ลูกหนี้การคา - สุทธิ 84,211,888 
สินคาคงเหลือ 1,352,000 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 6,202,541 
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน 1,801,000 
อุปกรณ - สุทธิ 76,673,375 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 653,370 
เจาหนี้การคา (127,084,419) 
เงินกูยืมระยะสั้น (10,590,000) 
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (19,298,410) 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (12,794,022) 
มูลคาสินทรัพยสุทธิ 13,310,033 

มูลคาสินทรัพยสุทธิตามสัดสวนการลงทุน (รอยละ 70) 9,317,023 
สวนของมูลคาสินทรัพยสุทธิท่ีสูงกวาราคาทุน 2,317,058 

เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย 6,999,965 
หัก: เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทยอย (12,182,710) 

เงินสดรับจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย (5,182,745) 

    สวนของมูลคาสินทรัพยสุทธิท่ีสูงกวาราคาทุนของเงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันซื้อรับรูเปนรายได
ในงบกําไรขาดทุนทั้งจํานวนเนื่องจากจํานวนเงินไมเปนสาระสําคัญ 
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 2.3 งบการเงินของบริษัทยอยซึ่งดําเนินงานในตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ 
วันที่ในงบดุลสําหรับรายการที่เปนสินทรัพยและหนี้สิน และอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยสําหรับรายการที่เปน
รายไดและคาใชจาย ผลตางซึ่งเกิดจากการแปลงคาดังกลาวไดแสดงไวเปนรายการ “ผลตางจากการแปลงคา
งบการเงิน” ในสวนของผูถือหุน 

 2.4 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย ยอดกําไรท่ีรวมอยูในสินคาคงเหลือ รายการระหวางกันที่มี
สาระสําคัญ ยอดเงินลงทุนในบริษัทยอยตามบัญชีของบริษัทฯและสวนของผูถือหุนของบริษัทยอยไดตัด
ออกจากงบการเงินรวมแลว 

 2.5 ผลการดําเนินงานของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวมตั้งแตวันที่บริษัทฯเขาซื้อหุน 

3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

  งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และจัดทําข้ึน
ตามหลักราคาทุนเดิมยกเวนตามที่อธิบายในนโยบายการบัญชี 

  นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยโดยสรุปมีดังตอไปนี้: - 

 3.1 การรับรูรายได 

   บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูรายไดจากการขายสินคาเมื่อบริษัทฯและบริษัทยอยไดสงมอบสินคาและ
โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหแกผูซื้อแลว โดยรายได
จากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาซึ่งไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มหลังจากหักสินคารับคืนและ
สวนลด 

   รายไดจากการใหบริการขนสงแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาของบริการท่ีไดใหแลวเสร็จ 

   ดอกเบี้ยรับและรายไดจากการใหบริการอื่นบันทึกบัญชีตามเกณฑคงคาง 

 3.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวยเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินซึ่งมีกําหนด    
จายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่นําฝากและปราศจากภาระผูกพัน 

3.3 ลูกหนี้การคาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

   ลูกหนี้การคาแสดงตามมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัย       จะ
สูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมไดโดยพิจารณาจาก         
ประสบการณในการเก็บเงินและตามสถานะปจจุบันของลูกหนี้คงคาง ณ วันที่ในงบดุล หนี้สูญจะถูกตัด
จําหนายเมื่อไมสามารถเรียกเก็บเงินได 
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3.4 สินคาคงเหลือ 

   สินคาคงเหลือแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีเขากอน-ออกกอน) หรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแต
อยางใดจะต่ํากวา ตนทุนของงานระหวางทําและสินคาสําเร็จรูปที่ผลิตข้ึนเองไดรวมคาวัตถุดิบ คาแรง
ทางตรงและโสหุยการผลิต 

 3.5 เงินลงทุน 

   เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และเงินลงทุนในบริษัทรวมแสดงมูลคาตามวิธี
สวนไดเสีย ซึ่งการบันทึกตามวิธีสวนไดเสียนี้ เงินลงทุนจะบันทึกครั้งแรกในราคาทุนที่ซื้อมา และ          ใน
แตละปภายหลังจากวันที่ซื้อ เงินลงทุนนี้จะถูกปรับดวยสวนไดเสียท่ีเกิดจากผลการดําเนินงานของบริษัท
ยอยและบริษัทรวมตามอัตราสวนการลงทุนของบริษัทฯ  

   เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดซึ่งบริษัทฯถือเปนเงินลงทุนระยะยาว
แสดงดวยราคาทุน 

 3.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา 

   ท่ีดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม 
ราคาทุนดังกลาวประกอบดวยราคาซื้อและคากอสรางรวมถึงตนทุนที่เกี่ยวของโดยตรงเพื่อใหสินทรัพยอยู
ในสภาพพรอมท่ีจะใชงานได ตนทุนในการซื้อเพิ่ม ตอเติมหรือปรับปรุงสินทรัพยถาวรใหดีข้ึนถือเปนราคา
ทุนของสินทรัพย คาซอมบํารุงรักษาและคาใชจายในการซอมแซมถือเปนคาใชจายในงบกําไร     ขาดทุน
เมื่อเกิดขึ้นจริง คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธี   เสนตรงตาม
อายุการใชงานโดยประมาณดังตอไปนี้: - 

สวนปรับปรุงอาคาร - ตามอายุสัญญาเชา 
อาคาร - 15 - 25 ป 
เครื่องจักรและอุปกรณโรงงาน - 5 - 15 ป 
เครื่องตกแตง ติดตั้งและเครื่องใชสํานักงาน - 3 - 10 ป 
ยานพาหนะ - 5, 8 ป 

   ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับท่ีดินและงานระหวางกอสราง 
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 3.7 สินทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจําหนาย 

   สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม คาตัดจําหนายคํานวณจากราคา
ทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย
ไมมีตัวตนแตละประเภทดังนี้: - 

คาสิทธิในการใชประโยชนบนที่ดิน - 44 ป 
สิทธิการเชาท่ีดิน - ตามอายุสัญญาเชา (3 ป และ 26 ป) 
สิทธิการเชาสถานีบริการน้ํามัน - 9.17 - 12.17 ป 
คาลิขสิทธิ์โปรแกรมแบบจําลองการผลิต - 8.14 ป 

   บริษัทยอยแหงหนึ่งในประเทศเวียตนามตัดจําหนายคาสิทธิในการใชประโยชนบนที่ดินตลอดอายุท่ี
เหลือของใบอนุญาตการลงทุน 44 ป ซึ่งสอดคลองกับสิทธิประโยชน หนาท่ี และภาระผูกพันของ    บริษัท
ยอยตามใบอนุญาตการลงทุน 

   สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีระยะเวลาการสิ้นสุดของประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่คาดวาจะไดรับเกินกวา 20 
ป จะไดรับการทดสอบการดอยคา ณ วันที่ในงบดุลเปนประจําทุกป 

 3.8 ตนทุนการกูยืม 

   บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกดอกเบี้ยจายและคาใชจายทางการเงินอื่นๆที่เกิดจากเงินกูยืมเพื่อใชใน
การกอสรางสินทรัพยถาวรเขาเปนสวนหนึ่งของตนทุนงานกอสราง บริษัทฯและบริษัทยอยจะหยุดบันทึก
คาใชจายดังกลาวเปนตนทุนสินทรัพยเมื่อการกอสรางแลวเสร็จและสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงค 

 3.9 สัญญาเชาการเงิน 

   บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกสัญญาเชาการเงินเปนสินทรัพยและหนี้สินในงบดุลดวยจํานวน      
เทากับราคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีเชา ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชา หรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงิน    ข้ัน
ต่ําท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ซึ่งใชอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเชาสําหรับการ   คิดลด
เพื่อคํานวณมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจายตามสัญญาเชา โดยดอกเบี้ยจายจะถูกบันทึกตาม
งวดตางๆตลอดอายุสัญญาเชาตามยอดคงเหลือของหนี้สินตามสัญญาเชาในแตละงวด 

 3.10 การใชประมาณการทางบัญชี 

   ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ในบางกรณีฝายบริหารอาจตองใชการ
ประมาณการรายการบัญชีบางรายการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้ ผลท่ีเกิดขึ้นจริงในภายหลังจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว 
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 3.11 เงินตราตางประเทศ 

   รายการที่ เปนเงินตราตางประเทศซึ่งเกิดข้ึนระหวางปไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา         
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ท่ีเกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศคงเหลืออยู  ณ 
วันที่ในงบดุลไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล กําไรและขาดทุนที่   เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

 3.12 ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

  ภาษีเงินไดนิติบุคคลคํานวณขึ้นจากกําไรสุทธิสําหรับปหลังจากบวกกลับดวยคาใชจายและสํารอง
ตางๆที่ไมสามารถถือเปนรายจายในการคํานวณภาษีและไมรวมเงินปนผลรับจากบริษัทยอยและ      บริษัท
รวมและสวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

 3.13 ผลประโยชนของพนักงาน 

   บริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมเปน      ราย
เดือนในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือน และเงินที่บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบใหในอัตรารอยละ      5 - 
10 ของเงินเดือนพนักงาน เงินกองทุนดังกลาวจะจายคืนใหแกพนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบ
ของกองทุน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

 3.14 เคร่ืองมือทางการเงิน 

   บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อการเก็งกําไร
หรือเพื่อการคา 

   เครื่องมือทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้และ
เจาหนี้ เงินใหกูยืมและเงินกูยืม ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไว
ในแตละหัวขอท่ีเกี่ยวของ 

   บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศในตลาดและจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา บริษัทฯและบริษัทยอยใชตราสาร
อนุพันธทางการเงินซึ่งฝายบริหารพิจารณาเห็นวาเหมาะสมเพื่อบริหารความเสี่ยงดังกลาว 
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 3.15 กําไรตอหุน 

   กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ
หุนสามัญที่ออกจําหนายในระหวางป 

   กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญ       ถัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกอยูในระหวางปกับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่บริษัทฯอาจตองออก
เพื่อแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดทั้งสิ้นใหเปนหุนสามัญ โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ ณ 
วันตนปหรือ ณ วันที่ออกหุนสามัญเทียบเทา 

4. ลูกหนี้และต๋ัวเงินรับการคา 

  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 จําแนกตามอายุหนี้ไดดังนี้: - 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

 2548 2547 2548 2547 
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา - บรษิทัอื่น     
ไมเกิน 3 เดือน 206,961,300 169,702,961 135,703,449 164,572,257 
มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน 2,006,730 - 203,130 - 
มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน 2,199,905 - - - 
มากกวา 12 เดือน 14,151,644 6,750,158 642,857 1,415,084 

รวม 225,319,579 176,453,119 136,549,436 165,987,341 
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (10,235,129) (4,082,317) (617,250) (617,250) 

ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา - บรษิทัอื่น, สุทธิ215,084,450 172,370,802 135,932,186 165,370,091 

ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน     
ไมเกิน 3 เดือน - 104,776,949 241,388,542 130,060,197 

ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน - 104,776,949 241,388,542 130,060,197 

5. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 บริษัทฯไดนําเงินฝากประจําธนาคารจํานวนนี้ไปวางเปนหลักประกัน
วงเงินสินเชื่อท่ีบริษัทฯไดรับจากสถาบันการเงินหลายแหง 
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6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

  ลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัทฯกับกิจการที่เกี่ยวของกันสามารถสรุปไดดังนี้: - 

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

บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากดั  บริษัทยอย 
บริษัท อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม จํากัด บริษัทยอย 
บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด บริษัทยอย 

บริษัท เมโทร ปโตรเลียม จํากดั บริษัทยอย 

บริษัท จตุจักรออยล จํากัด บริษัทยอย 

บริษัท เบญจปโตรเลียม จํากัด บริษัทยอย 

บริษัท บูรพารุงโรจน ปโตรเลยีม จํากัด บริษัทยอย 

บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด บริษัทยอย 

                    บริษัท เพทโทร-อนิสตรูเมนท จํากัด                                       ถือหุนในบริษัทฯรอยละ 30.27 
                                                                                                                    (2547: รอยละ 30.47) 

Machine Automation Joint Stock Company ถือหุนใน VTN-P รอยละ 14 
บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท แจสซี่ครีเอชั่น จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
คุณสุมิตร ชาญเมธี กรรมการของบริษัทฯ 

  ในเดือนมิถุนายน 2547 บริษัทฯไดโอนหุนสามัญทั้งหมดของบริษัท สยามกัลฟปโตรเคมีคัล จํากัด ใหแก
กลุมบุคคลภายนอก และบริษัทฯไมมีอิทธิพลในการเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย            ทาง
การเงินและการดําเนินงานของบริษัทดังกลาวผานคณะกรรมการของบริษัทนั้น ดังนั้น บริษัทฯจึงไมถือวาบริษัท
ดังกลาวเปนกิจการที่เกี่ยวของกันอีกตอไปตั้งแตเดือนมิถุนายน 2547 

  ในเดือนพฤศจิกายน 2547 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด (“SCT”) ไดขายเงินลงทุนในหุนสามัญของ
บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด ซึ่ง SCT ถืออยูในอัตรารอยละ 30 ใหแกบุคคลภายนอก อยางไรก็ตาม SCT ยังคงมี
อิทธิพลในการเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทดังกลาว
ผานคณะกรรมการของบริษัทนั้น ดังนั้น บริษัทฯจึงยังคงถือวาบริษัทดังกลาวเปนกิจการที่เกี่ยวของกัน 
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  ในระหวางป บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับกิจการเกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวสรุปไดดังนี้: - 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ นโยบายการคิดราคา 

 2548 2547 2548 2547  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
   (ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      

 รายไดจากการขาย - - 5,480,053,148 549,557,711 หมายเหตุ 1 
 รายไดคาบริหารจัดการ - - 36,197,254 - หมายเหตุ 2 
รายไดอ่ืน - การใหบริการอ่ืน - - 35,715,249 11,374,526 ราคาตามสัญญา 
รายจายคาโฆษณาและสงเสริมการขาย - - - 9,654,479 ราคาตามสัญญา 
คาขนสงจาย - - 144,821,492 - ราคาตามสัญญา 
ซื้อสินคา - - 7,517,936 - ราคาทุน 
คาใชจายอื่น ๆ - - 5,261,103 726,546 ตามตนทุนที่เกิดขึ้นจริง 
ซื้อทรัพยสิน - - 3,338,395 - ราคาตามบัญชี 
ดอกเบี้ยรับ - - 548 - อัตรารอยละ 5.0 ตอป 
รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน      

 รายไดจากการขาย - 4,621,689,237 - 4,610,441,710 หมายเหตุ 1 
 รายไดคาบริหารจัดการ 2,628,009 - 2,628,009 - หมายเหตุ 2 
รายไดอ่ืน - การใหบริการอ่ืน - 2,253,447 - 2,192,362 ราคาตามสัญญา 
ขายทรัพยสิน 136,311 - - - ราคาตลาด 
เงินปนผลรับ - 2,400,000 - 2,400,000 ตามที่ประกาศจาย 
ซื้อสินคา 52,296 15,523,703 - 15,523,703 ราคาตลาด 
คาขนสงจาย - 116,772,782 - 113,609,382 ราคาตามสัญญา 
คาใชจายอื่น ๆ 1,190,186 1,242,662 1,064,637 283,927 ตามตนทุนที่เกิดขึ้นจริง 
คาท่ีปรึกษาจาย - 226,010 - - ราคาตามสัญญา 
รายจายคาโฆษณา 340,110 1,821,600 310,110 1,821,600 ราคาตามสัญญา 

 ดอกเบี้ยจาย 42,378 - 42,378 -                           อัตรารอยละ 2.61 - 2.72 ตอป 
 ซื้อทรัพยสิน 26,111,856 - 821,913 - ราคาตามสัญญา/ราคาตลาด 
ซื้อเงินลงทุน 6,897,970 - 6,897,970 - ราคาหุนละ 5 บาท  

หมายเหตุ 1 - ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีสวนลดตามปริมาณคําสั่งซื้อสําหรับธุรกิจคาสงน้ํามัน 
  - ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีสวนลดคาการตลาดในอัตราคงที่สําหรับธุรกิจคาปลีกน้ํามัน 
  - ราคาขายอิงตามราคาตลาดสําหรับธุรกิจจําหนายตางประเทศและขนสงน้ํามัน 
หมายเหตุ 2 - คํานวณตามเกณฑปริมาณสินคาท่ีจําหนายไดสําหรับธุรกิจคาสงและคาปลีกน้ํามัน 
  - คํานวณในอัตราคงที่สําหรับธุรกิจจําหนายตางประเทศและขนสงน้ํามัน 

  นอกจากนี้ บริษัทฯไดสั่งซื้อเครื่องจักรและอุปกรณโรงกลั่นจากผูขายในประเทศหลายรายแทน VTN-P 
โดยบริษัทฯเรียกเก็บคาใชจายท้ังหมดตามตนทุนที่เกิดข้ึนจริงจากบริษัทยอยดังกลาว มูลคาของรายการขางตน
สําหรับป 2547 คิดเปนจํานวนเงิน 25.5 ลานบาท 
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   ยอดคงคางของรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกันไดแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบดุลโดยมี   
รายละเอียดดังนี้: - 

    (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

 2548 2547 2548 2547 
ลูกหนี้และต๋ัวเงินรับการคา - กิจการที่เก่ียวของกัน    
บริษัท โยธินปโตรเลียม จํากัด           - - 96,105,190 26,822,657 
บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด - - 23,115,660              - 
บริษัท อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม จํากัด - 25,749,210 11,396,100 25,749,210 
บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด - 39,688,200 53,337,742 39,688,200 
บริษัท เมโทร ปโตรเลียม จํากัด - 36,234,730 18,123,870 36,234,730 
บริษัท จตุจักรออยล จํากัด - - 5,922,580 - 
บริษัท เบญจปโตรเลียม จํากัด - 1,360,950 3,890,160 1,360,950 
บริษัท บูรพารุงโรจน ปโตรเลียม จํากัด - - 28,129,820 - 
บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด - 1,743,859 1,367,420 204,450 

รวม - 104,776,949 241,388,542 130,060,197 

ลูกหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัท โยธินปโตรเลียม จํากัด - - 543,247 3,343,105 
บริษัท อาร พี ซี เอเชีย จํากัด  - - 128,400 57,183 
บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด - 1,624,506 226,498 1,624,506 
บริษัท อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม จํากัด - 18,997 1,070,206 18,997 
บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด - 55,239 695,398 55,239 
บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด - 71,243 1,248,810 66,856 
บริษัท เมโทร ปโตรเลียม จํากัด - - 109,269 - 
บริษัท บูรพารุงโรจน ปโตรเลียม จํากัด - - 355,668 - 
บริษัท เบญจปโตรเลียม จํากัด - - 56,945 - 
บริษัท จตุจักรออยล จํากัด - - 129,877 - 
บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด 618,113 - 618,113 - 
 VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. - - 21,861,922
 28,805 

รวม 618,113 1,769,985 27,044,353 5,194,691 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด- - 2,000,000 - 
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รวม - - 2,000,000 - 

  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

 2548 2547 2548 2547 
เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา - กิจการที่เก่ียวของกัน     
Machine Automation Joint Stock Company 8,389,845 3,883,397 - - 

รวม 8,389,845 3,883,397 - - 

เจาหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัท โยธินปโตรเลียม จํากัด                                   - - 169,469 6,238,428 
บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด - 59,843 3,852,000 - 
บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด                                        - 17,081,525 19,683,680 17,081,525 
บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด 790,960 - 3,424 - 
บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท จํากัด - - - - 
บริษัท แจสซี่ครีเอช่ัน จํากัด                                   196,880 520,020 196,880 520,020 

รวม                                                                        987,840 17,661,388 23,905,453 23,839,973 

 (หนวย: บาท) 

  ในระหวางป เงินใหกูยืมและเงินกูยืมกับกิจการที่เกี่ยวของกันมีการเคลื่อนไหวดังนี้: - 

(หนวย: ลานบาท) 

 ยอดคงเหลือ ณ ในระหวางป ยอดคงเหลือ ณ 
 1 มกราคม 2548 เพิ่มขึ้น ลดลง31 ธันวาคม 2548 อัตราดอกเบี้ย 

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ      
เงินใหกูยืมระยะสัน้แกกิจการที่เกี่ยวของกัน      
   บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด - 2.0 - 2.0 รอยละ 5.0 ตอป 
รวม - 2.0 - 2.0  
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ      
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน      
   คุณสุมิตร ชาญเมธี - 50.0 (50.0) - รอยละ 2.61 - 2.72 ตอป 
รวม - 50.0 (50.0) -  
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7.     สินคาคงเหลือ 

                     (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

 2548 2547 2548 2547 
สินคาสําเร็จรูป – ผลิตภัณฑน้ํามัน      813,557,420 633,320,038 750,230,498 622,619,332 
งานระหวางทํา 13,384,069 - - - 
วัตถุดิบ                                                317,434,017 160,523,221 313,433,461 160,523,221 
วัสดุสิ้นเปลือง                                      5,279,519 3,996,974 4,644,418 3,996,974 

รวม                                                      1,149,655,025 797,840,233 1,068,308,377 787,139,527 

  สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ไดรวมน้ํามันสํารองตามขอบังคับของกระทรวงพาณิชยจํานวน
เงิน 593.1 ลานบาท (2547: 501.4 ลานบาท) โดยสวนหนึ่งจํานวนเงิน 89.9 ลานบาท (2547: 168.3 ลานบาท) เปน
สินคาท่ีอยูภายใตสัญญาซื้อขายน้ํามันเพื่อใชเปนปริมาณสํารองตามกฎหมายที่บริษัทฯมีภาระผูกพันตองขายคืน
ใหแกผูขายเมื่อครบกําหนดตามอายุของสัญญา 

  บริษัทฯไดทําสัญญาจํานําวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปทั้งหมดกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งเพื่อเปน        
หลักประกันวงเงินสินเชื่อท่ีไดรับจากสถาบันการเงินแหงนั้นตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 12 และ 14 
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8. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 

  เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียประกอบดวยเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทดังตอไปนี้: - 
(หนวย: บาท) 

  สถานที่     เงินลงทุน 
ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ จดทะเบียน ทุนชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย 
   2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 
     รอยละ รอยละ     
งบการเงินรวม           
บริษัทรวม           
บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัดจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง ไทย - 10 ลานบาท - 30 - 3,000,000 - 3,993,010 
   และบริษัทยอย           
รวมเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย      - 3,000,000 - 3,993,010 
งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ           
บริษัทยอย           
บริษัท โยธินปโตรเลียม จํากัดจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง ไทย 50 ลานบาท 50 ลานบาท 100 100 49,999,300 49,999,300 29,441,978 33,586,597 
บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด จําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง ไทย 10 ลานบาท - 100 - 9,999,965 - 23,422,465 - 
   และบริษัทยอย           
บริษัท อาร พี ซี เอเชีย จํากัดผลิตและจําหนาย ไทย 10 ลานบาท 2.5 ลานบาท 100 100 9,999,200 2,499,800 9,860,301 2,412,417 
    ผลิตภัณฑปโตรเลียม          
 และปโตรเคมี          
VTN-P Petrochemicalผลิตและจําหนาย เวียตนาม 3.5 ลาน 3.5 ลาน 60 60 86,589,330 86,589,330 68,689,369 75,308,978 
   Joint Venture Co., Ltd.ผลิตภัณฑปโตรเคมี  ดอลลารสหรัฐฯ ดอลลารสหรัฐฯ       
      156,587,795 139,088,430 131,414,113 111,307,992 
บริษัทรวม           
บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัดจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง ไทย - 10 ลานบาท - 30 - 3,000,000 - 3,993,010 
   และบริษัทยอย           
       - 3,000,000 - 3,993,010 
รวมเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย      156,587,795 142,088,430 131,414,113 115,301,002 

 

 



 

 บริษัท อาร พี ซี เอเชีย จํากัด 

  เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2547 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯไดมีมติเห็นชอบใหจัดตั้งบริษัท อาร พี ซี      
เอเชีย จํากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท โดยบริษัทฯถือหุนในอัตรารอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษัทดังกลาว บริษัทยอยไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 เพื่อ
ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมและปโตรเคมี 

  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยไดมีมติอนุมัติเรียกชําระเงินคาหุน
เพิ่มเติมจํานวน 7.5 ลานบาท เปนผลใหทุนที่ชําระแลวของบริษัทยอยเพิ่มข้ึนจาก 2.5 ลานบาท เปน 10.0        
ลานบาท บริษัทยอยไดรับชําระเงินคาหุนดังกลาวในเดือนกรกฎาคม 2548 

 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด 

  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2547 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯซื้อหุนของ
บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด จํานวน 1.4 ลานหุน จากผูถือหุนเดิมของบริษัทดังกลาวในราคาตามมูลคาท่ี  
ตราไวหุนละ 5 บาท รวมเปนเงิน 7.0 ลานบาท บริษัทฯไดจายชําระเงินคาหุนและรับโอนหุนในเดือนมกราคม 
2548 การลงทุนซื้อหุนดังกลาวมีผลทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจากรอยละ 30 เปนรอยละ 100 

  บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด มีบริษัทยอย ซึ่งถือหุนอยูในอัตรารอยละ 100 จํานวน 7 บริษัท ดังนี้: - 

- บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด 
- บริษัท เมโทร ปโตรเลียม จํากัด 
- บริษัท อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม จํากัด 
- บริษัท บูรพารุงโรจน ปโตรเลียม จํากัด 
- บริษัท เบญจปโตรเลียม จํากัด 
- บริษัท จตุจักรออยล จํากัด 
- บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด 

 VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. 

  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2547 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯเพิ่มสัดสวน
การลงทุนใน VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. (“VTN-P”) จากรอยละ 20 เปนรอยละ 60 ของทุน
จดทะเบียนของบริษัทดังกลาว โดยบริษัทฯไดรับการอนุมัติจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของของประเทศ       
เวียตนามเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุนแลว 
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  ในระหวางไตรมาสที่ 2 และ 3 ของป 2547 บริษัทฯไดลงทุนเพิ่มในบริษัทดังกลาวเปนจํานวนเงิน 12.3 
ลานบาท และ 42.8 ลานบาท ตามลําดับ ทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯเพิ่มข้ึนจากรอยละ 20 เปนรอยละ 
56.01 

  มูลคาสินทรัพยสุทธิของ VTN-P.ณ วันที่ซื้อหุน (วันที่เปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย) มี
ดังนี้: - 

         (หนวย: บาท) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 17,338,464 
สินคาคงเหลือ 1,840,252 
เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา 10,627,519 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 67,662,311 
สินทรัพยอื่น 1,065,869 
เจาหนี้การคา (154,928) 
เจาหนี้อื่น (1,929,808) 
หนี้สินอื่น (19,237) 
มูลคาสินทรัพยสุทธิ 96,430,442 

มูลคาสินทรัพยสุทธิตามสัดสวนการลงทุน (รอยละ 56.01) 54,008,830 
หัก: ยอดยกมาของเงินลงทุนในบริษัทยอย (5,135,359) 
บวก: สวนของราคาทุนที่สูงกวามูลคาสินทรัพยสุทธิ 6,249,450 

เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย 55,122,921 
หัก: เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทยอย (17,338,464) 

เงินสดจายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย 37,784,457 

 สวนของราคาทุนของเงินลงทุนในบริษัทยอยท่ีสูงกวาราคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอย ณ 
วันซื้อรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนทั้งจํานวนเนื่องจากจํานวนเงินไมเปนสาระสําคัญ 

 ในระหวางไตรมาสที่ 4 ของป 2547 บริษัทฯไดลงทุนเพิ่มในบริษัทยอยเปนจํานวนเงิน 26.3 ลานบาท    
ทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจากรอยละ 56.01 เปนรอยละ 60 

 VTN-P ไดรับใบอนุญาตการลงทุนจาก the People’s Committee of Can Tho City ซึ่งเปนหนวยงานที่
ไดรับอนุญาตจาก Ministry of Planning and Investment ของประเทศเวียตนาม ใบอนุญาตการลงทุนดังกลาวมี
อายุ 50 ป สิ้นสุดป 2592 VTN-P.ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีและมีภาระผูกพันตามใบอนุญาตการลงทุน
ดังตอไปนี้: - 
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ก) อัตราภาษีเงินไดเทากับรอยละ 15 

ข) ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 4.ป เริ่มตั้งแตปแรกที่เริ่มมีกําไร หลังจากนั้น 
ไดรับการลดหยอนอัตราภาษีรอยละ 50 เปนระยะเวลา 4 ป 

ค) ไดรับการยกเวนอากรขาเขาสําหรับอุปกรณและเครื่องจักรที่นําเขาเพื่อใชในการดําเนินงาน 

ง) วัตถุท่ีนําเขาไดรับยกเวนอากรขาเขาเปนระยะเวลา 5.ป นับตั้งแตวันที่เริ่มการผลิต หลังจากนั้น 
วัตถุดิบ อะไหล ช้ินสวนและวัตถุท่ีนําเขาเพื่อใชในการผลิตสินคาเพื่อสงออกจะตองเสียอากรขา
เขาและจะไดรับคืนอากรขาเขาตามจํานวนเงินที่เหมาะสมเมื่อมีการสงออกสินคา 

จ) ถาสินคาท่ีนําเขาตามขอ ค) และ ง) มีการขายในประเทศเวียตนาม จะตองเสียอากรขาเขา 
ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีเงินได ตามกฎหมายเวียตนาม 

ฉ) ภาระผูกพันเกี่ยวกับคาเชาท่ีดินซึ่งเปนที่ตั้งทรัพยสินของ VTN-P จายใหแกหนวยงานของรัฐโดย
อัตราคาเชาเปนไปตามที่ระบุในใบอนุญาตการลงทุน 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 VTN-P อยูระหวางดําเนินการทดลองเครื่องจักร โดยฝายบริหารคาดวา VTN-P 
จะเริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยไดภายในตนป 2549 

9. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

                 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

                                                                                        2548                                       2547 
เงินลงทุนในหุนทุน   
บริษัท สยามกัลฟปโตรเคมีคัล จํากัด 59,913,509 59,913,509 

รวม 59,913,509 59,913,509 

  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2547 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯขายเงินลงทุน
ในหุนสามัญของบริษัท สยามกัลฟปโตรเคมีคัล จํากัด จํานวน 1.4 ลานหุน ใหแกกลุมบุคคลภายนอกในราคา 90 
ลานบาท โดยผูซื้อตกลงชําระเงินงวดแรกจํานวน 27 ลานบาท ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2547 และงวดที่สอง
จํานวน 63 ลานบาท ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2548 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาซื้อขายหุนดังกลาวเมื่อวันที่ 27 
พฤษภาคม 2547 และไดโอนหุนทั้งหมดใหแกผูซื้อเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2547 
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  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2548 ผูซื้อไดมีหนังสือขอผอนผันการชําระเงินคาหุนงวดที่สองมายังบริษัทฯและ
บริษัทฯไดอนุมัติใหขยายระยะเวลาการจายชําระเงินคาหุนดังกลาวออกไปจนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2548 โดยผูซื้อ
ตองชําระดอกเบี้ยสําหรับการผิดนัดชําระเงินคาซื้อหุนสําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 10 มิถุนายน 2548 ถึงวันที่ 8 
สิงหาคม 2548 จํานวน 0.6 ลานบาท ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 ตอมาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2548.ผูซื้อได
ชําระเงินคาหุนงวดที่สองใหแกบริษัทฯและบริษัทฯไดคืนใบหุนที่วางเปนหลักประกันใหแกผูซื้อแลว 

  สัญญาซื้อขายหุนขางตนไดกําหนดเงื่อนไขสําคัญบางประการ เชน การใหผูซื้อคํ้าประกันการชําระคืนเงิน
กูยืมของบริษัทดังกลาวซึ่งไดรับจากบริษัทฯ การมอบใบหุนตามสัดสวนการชําระเงินไวเปนหลักประกันการ
ชําระเงินคาหุนงวดที่สอง สิทธิท่ีบริษัทฯจะซื้อหุนคืนภายในระยะเวลาหนึ่งในราคาตามที่ระบุในสัญญา สิทธิท่ี
บริษัทฯจะซื้อวัตถุดิบจากบริษัทดังกลาวในปริมาณและราคาตามที่ระบุในสัญญา และการที่บริษัทฯจะใหความ   
ชวยเหลือดานวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับโครงการของบริษัทดังกลาว เปนตน 

  เพื่อใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชีเรื่อง “การโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน” ภายใต
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 บริษัทฯไดบันทึกเงินสดรับชําระคาขายหุนตามสัญญาขางตนจํานวน    
90 ลานบาท (2547: 27 ลานบาท) ไวเปนหนี้สินหมุนเวียนในงบดุลและยังไมไดตัดบัญชีเงินลงทุนดังกลาวออก
จากงบดุล โดยถือวายังไมใชรายการขายขาดที่จะตัดสินทรัพยออกจากบัญชีได เนื่องจากบริษัทฯยังมีสิทธิท่ีจะซื้อ
หุนคืนในอนาคตในราคาตามที่ระบุในสัญญา ซึ่งทําใหผูซื้อยังคงมีภาระในการสงคืนหุนใหแกบริษัทฯเมื่อมีการ
ใชสิทธิซื้อคืน นอกจากนี้ บริษัทฯสามารถยึดหุนที่วางเปนประกันคืนไดทันทีหากผูซื้อผิดนัดชําระหนี้  

  บริษัทฯหยุดรับรูเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวตามวิธีสวนไดเสียและจัดประเภทเงินลงทุนเปนเงินลงทุน
ระยะยาวอื่นในงบดุลตั้งแตเดือนมิถุนายน 2547 เนื่องจากบริษัทฯไมมีอิทธิพลในการเขาไปมีสวนรวมในการ    
ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทดังกลาวผานคณะกรรมการของบริษัทนั้นอีก     
ตอไป 

  ปจจุบัน บริษัทดังกลาวอยูระหวางดําเนินการทดลองเครื่องจักร โดยฝายบริหารของบริษัทคาดวา บริษัท
จะสามารถดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยไดภายในตนป 2549  
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10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

    เครื่องตกแตง    
  อาคารและ เครื่องจักร ติดตั้งและ    
  สวนปรับปรุง และอุปกรณ เครื่องใช  งานระหวาง  
 ท่ีดิน อาคาร โรงงาน สํานักงาน ยานพาหนะ กอสราง รวม 

ราคาทุน         
31 ธันวาคม 2547                      102,908,526 128,664,958 696,917,430 39,301,869 12,234,461 151,627,893 1,131,655,137 
จัดประเภทรายการบัญชีใหม - - (26,274) 231,339 (205,065) - - 
ซื้อบริษัทยอย - 2,011,249 3,155,656 5,573,509 94,113,135 151,634 105,005,183 

                  ผลตางจากการแปลงคา 
             งบการเงิน                         -               58,226 -           19,802 36,876      3,653,168            3,768,072 

ซื้อเพิ่ม - - - 134,528 - 223,363,140 223,497,668 
โอนเขา (ออก) - 121,629,679 170,594,429 6,601,087 1,337,556 (328,748,006) (28,585,255) 
จําหนาย - (1,720,483) (163,644) (6,795,844) (13,971,221) (350,429) (23,001,621) 

31 ธันวาคม 2548 102,908,526 250,643,629 870,477,597 45,066,290 93,545,742 49,697,400 1,412,339,184 

คาเสื่อมราคาสะสม         
31 ธันวาคม 2547 - 43,738,435 271,932,957 27,783,970 6,350,830 - 349,806,192 
ซื้อบริษัทยอย - 307,987 773,163 3,058,042 24,192,616 - 28,331,808 

                    ผลตางจากการแปลงคา 
                    งบการเงิน                              -                 -                           -             2,523 7,990        -                  10,513 

คาเสื่อมราคาสําหรับป - 15,672,998 68,388,286 6,127,202 19,017,319 - 109,205,805 
คาเสื่อมราคาสวนที่จําหนาย - (1,720,464) (38,146) (4,117,158) (8,076,396) - (13,952,164) 

31 ธันวาคม 2548 - 57,998,956 341,056,260 32,854,579 41,492,359 - 473,402,154 

มูลคาสุทธิตามบัญชี         
31 ธันวาคม 2547 102,908,526 84,926,523 424,984,473 11,517,899 5,883,631 151,627,893 781,848,945 
31 ธันวาคม 2548 102,908,526 192,644,673 529,421,337 12,211,711 52,053,383 49,697,400 938,937,030 

คาเสื่อมราคาสําหรับป        
2547       80,142,616 
2548       109,205,805 

  คาเสื่อมราคาสําหรับป 2548 ในงบการเงินรวมสวนหนึ่งจํานวน 82.1 ลานบาท (2547: 60.9 ลานบาท) ได
แสดงรวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือจํานวน 27.1.ลานบาท (2547: 19.2 ลานบาท) ไดแสดงรวมอยูใน
คาใชจายในการขายและบริหาร 
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 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

    เครื่องตกแตง    
  อาคารและ เครื่องจักร ติดตั้งและ    
  สวนปรับปรุง และอุปกรณ เครื่องใช  งานระหวาง  
 ท่ีดิน อาคาร โรงงาน สํานักงาน ยานพาหนะ กอสราง รวม 

ราคาทุน         
31 ธันวาคม 2547                  102,908,526 111,220,197 686,292,595 36,703,954 7,325,490 55,647,722 1,000,098,484 
ซื้อเพิ่ม - - - - - 24,708,903 24,708,903 
โอนเขา (ออก) - 6,261,411 38,375,411 6,374,650 1,337,556 (52,349,028) - 
จําหนาย - (1,720,483) - (1,355,423) (2,014,721) - (5,090,627) 

31 ธันวาคม 2548102,908,526 115,761,125 724,668,006 41,723,181 6,648,325 28,007,597 1,019,716,760 

คาเสื่อมราคาสะสม        
31 ธันวาคม 2547 - 42,071,414 268,829,937 26,754,144 4,820,651 - 342,476,146 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 10,900,702 61,182,140 5,403,486 1,419,113 - 78,905,441 
คาเสื่อมราคาสวนที่จําหนาย - (1,720,464) - (1,102,865) (1,841,537) - (4,664,866) 

31 ธันวาคม 2548 - 51,251,652 330,012,077 31,054,765 4,398,227 - 416,716,721 

มูลคาสุทธิตามบัญชี         
31 ธันวาคม 2547102,908,526 69,148,783 417,462,658 9,949,810 2,540,839 55,647,722 657,622,338 
31 ธันวาคม 2548102,908,526 64,509,473 394,655,929 10,668,416 2,250,098 28,007,597 603,000,039 

คาเสื่อมราคาสําหรับป        
 2547       75,470,825 
 2548       78,905,441 

  คาเสื่อมราคาสําหรับป 2548 ในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯสวนหนึ่งจํานวน 63.8 ลานบาท (2547: 60.9        
ลานบาท) ไดแสดงรวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือจํานวน 15.1.ลานบาท (2547: 14.6 ลานบาท) ไดแสดง
รวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร 

  ในระหวางป 2548.บริษัทยอยแหงหนึ่งบันทึกดอกเบี้ยจายและคาใชจายทางการเงินจํานวนเงิน 6.5.ลาน
บาท (2547: 0.2 ลานบาท) เปนตนทุนของงานระหวางกอสราง (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ: ไมมี) 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคา
หมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงิน 24.6.ลานบาท 
(2547: 15.6 ลานบาท) 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ยานพาหนะบางสวนซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชีในงบการเงินรวมจํานวน 19.2  
ลานบาท (2547: 4.7 ลานบาท) และในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯจํานวน 0.6.ลานบาท (2547: 2.2 ลานบาท) เปน
หลักประกันภายใตสัญญาเชาการเงินซึ่งมีระยะเวลาการผอนชําระ 36 ถึง 48 เดือน 
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11. สินทรัพยไมมีตัวตน 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

    คาลิขสิทธ์ิ  
                                                            คาสิทธิในการ                                     สิทธิการเชา 

                                                   ใชประโยชน                              สถานีบรกิาร        โปรแกรมแบบจาํลอง  
 บนทีด่ิน สิทธิการเชาที่ดนิ น้ํามัน การผลิต รวม 

ราคาทุน      
31 ธันวาคม 2547 - 1,500,000 - 1,955,760 3,455,760 
ซ้ือเพิ่ม - 473,000 3,453,600 - 3,926,600 
โอนมาจากงานระหวาง      
   กอสราง                             28,585,255 - - - 28,585,255 
31 ธันวาคม 2548                 28,585,255 1,973,000 3,453,600 1,955,760 35,967,615 

คาตัดจําหนายสะสม      
31 ธันวาคม 2547 - 173,076 - 1,348,369 1,521,445 
คาตัดจําหนายสําหรับป        272,325 97,433 41,207 240,192 651,157 
31 ธันวาคม 2548                 272,325 270,509 41,207 1,588,561 2,172,602 

มูลคาสุทธิตามบญัชี      
31 ธันวาคม 2547 - 1,326,924 - 607,391 1,934,315 
31 ธันวาคม 2548                28,312,930 1,702,491 3,412,393 367,199 33,795,013 

คาตัดจําหนายสาํหรับป      
2547     297,885 
2548     651,157 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

  คาลิขสิทธิ์  
                                                                                          สิทธิการเชา        โปรแกรมแบบจําลอง  
 ท่ีดิน การผลิต รวม 

ราคาทุน    
31 ธันวาคม 2547 1,500,000 1,955,760 3,455,760 
ซื้อเพิ่ม 473,000 - 473,000 
31 ธันวาคม 2548 1,973,000 1,955,760 3,928,760 

 -  20  - 



 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

  คาลิขสิทธิ์   
                                                                                          สิทธิการเชา       โปรแกรมแบบจําลอง  
 ท่ีดิน การผลิต รวม 

คาตัดจําหนายสะสม    
31 ธันวาคม 2547 173,076 1,348,369 1,521,445 
คาตัดจําหนายสําหรับป 97,433 240,192 337,625 
31 ธันวาคม 2548 270,509 1,588,561 1,859,070 

มูลคาสุทธิตามบัญชี    
31 ธันวาคม 2547 1,326,924 607,391 1,934,315 
31 ธันวาคม 2548 1,702,491 367,199 2,069,690 

คาตัดจําหนายสําหรับป    
2547   297,885 
2548   337,625 

12. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

 บริษัทฯ 

  บริษัทฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและสินเชื่อหมุนเวียนจากสถาบันการเงินหลายแหง ซึ่งคํ้าประกันโดยการ  
จดจํานําเงินฝากประจํา วัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป และการโอนสิทธิการรับเงินตามสัญญาซื้อขายและรับฝาก  
น้ํามันดิบระหวางบริษัทฯกับบริษัทแหงหนึ่ง  

  สัญญาเงินกูยืมขางตนไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ เชน การดํารงอัตราสวนของหนี้สิน 
ระยะยาวตอสวนของผูถือหุน ขอจํากัดในการลงทุนใหม ขอจํากัดในการจายเงินปนผล ขอจํากัดในการกอหนี้
และภาระผูกพันเหนือสินทรัพยของบริษัทฯ และการไมนําเงินกูไปใชในการประกอบกิจการอื่นนอกเหนือจาก
กิจการตามที่ไดรับอนุมัติจากผูใหกู เปนตน  

 บริษัทยอย 

  VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. และบริษัท อาร พี ซี เอเชีย จํากัด มีวงเงินเบิกเกินบัญชีและ
สินเชื่อหมุนเวียนจากสถาบันการเงินหลายแหง ซึ่งคํ้าประกันโดยบริษัทฯ 
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13. เงินกูยืมระยะสั้นอื่น 

  จํานวนนี้เปนตั๋วสัญญาใชเงินที่บริษัทฯและบริษัทยอยออกใหแกบุคคลภายนอก ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตรา
รอยละ 5.0 - 5.5 ตอป (2547: รอยละ 5.5 - 6.0 ตอป) และมีกําหนดชําระคืนภายในหนึ่งป  

14. เงินกูยืมระยะยาว 

 บริษัทฯ 

  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2545 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาสินเชื่อกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งวงเงินรวม 841   
ลานบาท ซึ่งประกอบดวยวงเงินสินเชื่อเงินกูสกุลบาทระยะยาวจํานวน 565 ลานบาท เพื่อใชในวัตถุประสงค
เฉพาะเจาะจง วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนประเภทหนังสือคํ้าประกันธนาคาร แพ็คกิ้งเครดิต และขายลดตั๋วเงินเพื่อ
การสงออกจํานวน 176 ลานบาท และวงเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงจากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
จํานวน 100 ลานบาท 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 รายละเอียดของเงินกูสกุลบาทระยะยาวดังกลาวประกอบดวย: - 

  ก) วงเงิน A จํานวน 225 ลานบาท เพื่อใชชําระคืนหนี้เงินกูสถาบันการเงินอื่น เงินกูยืมนี้มีระยะเวลา
ปลอดเงินตนหกเดือนนับจากวันที่เบิกเงินกูงวดแรกและมีกําหนดชําระคืนเงินตนทุกหกเดือน   
งวดละเทาๆกัน ในอัตรารอยละ 11.111 ของเงินตนที่เบิกใชจริงครั้งแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 
เงินกูยืมมียอดคงคางจํานวน 49.9 ลานบาท (2547: 99.9 ลานบาท) 

  ข) วงเงิน B จํานวน 140 ลานบาท เพื่อใชชําระคาใชจายในการขยายกําลังการผลิต เงินกูยืมนี้มี
ระยะเวลาปลอดเงินตนสิบสองเดือนนับจากวันที่เบิกเงินกูงวดแรกและมีกําหนดชําระคืนเงินตน
ทุกหกเดือนงวดละเทาๆกัน ในอัตรารอยละ 12.5 ของเงินตนที่ เบิกใชจริงครั้งแรก ณ วันที่                
31 ธันวาคม 2548 เงินกูยืมมียอดคงคางจํานวน 25.5 ลานบาท (2547: 51.0 ลานบาท) 

  ค) วงเงิน C จํานวน 200 ลานบาท เพื่อใชในการจัดหาและสํารองน้ํามันตามกฎหมาย เงินกูยืมนี้มี
ระยะเวลาปลอดเงินตนสิบสองเดือนนับจากวันที่เบิกเงินกูงวดแรกและมีกําหนดชําระคืนเงินตน          
ทุกหกเดือนงวดละๆเทากัน ในอัตรารอยละ 12.5 ของเงินตนที่ เบิกใชจริงครั้งแรก ณ วันที่            
31 ธันวาคม 2548 เงินกูยืมมียอดคงคางจํานวน 50.0 ลานบาท (2547: 100.0 ลานบาท) 

  เงินกูยืมนี้คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 5.5 - 5.75 ตอปโดยมีกําหนดระยะเวลา 2 ป นับจากวันที่เบิกเงินกู
งวดแรก หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยในอัตราเงินกูยืมท่ีคิดกับลูกคาช้ันดี (MLR) ลบรอยละ 1.5 ตอป โดยมีกําหนด
ชําระดอกเบี้ยทุกเดือน 
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  สัญญาสินเชื่อดังกลาวคํ้าประกันโดยการจดจํานําวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป และการโอนสิทธิการรับเงิน
ตามสัญญาซื้อขายและรับฝากน้ํามันดิบระหวางบริษัทฯกับบริษัทแหงหนึ่ง นอกจากนี้ สัญญาสินเชื่อดังกลาวระบุ
ใหบริษัทฯตองปฏิบัติตามขอกําหนดตางๆ เชน การดํารงอัตราสวนของหนี้สินระยะยาวตอสวนของผูถือหุน   
ขอจํากัดในการลงทุนใหม ขอจํากัดในการจายเงินปนผล ขอจํากัดในการกอหนี้และภาระผูกพันเหนือสินทรัพย
ของบริษัทฯ และการไมนําเงินกูไปใชในการประกอบกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการตามที่ไดรับอนุมัติจาก       
ผูใหกู เปนตน  

 VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. 

  เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2547 VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. ไดเขาทําสัญญาเงินกูกับธนาคาร
เพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทยในวงเงินจํานวน 3.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยเงินกูยืมดังกลาวจะ
นําไปใชในการกอสรางโรงกลั่นของบริษัท เงินกูยืมนี้มีกําหนดเบิกใชตามที่ระบุในสัญญาโดยเริ่มงวดแรกใน
เดือนตุลาคม 2547 และสิ้นสุดในเดือนเมษายน 2548 มีระยะเวลาปลอดเงินตนสิบสองเดือนนับจากวันที่เบิกเงินกู
งวดแรกหรือหกเดือนหลังจากวันที่เริ่มดําเนินกิจการแลวแตอยางใดจะถึงกอนและมีกําหนดชําระคืนเงินตนทุก
งวดหกเดือนงวดละ 0.35 ลานดอลลารสหรัฐฯ เริ่มตั้งแตเดือนเมษายน 2549 และสิ้นสุดในเดือนตุลาคม 2553 
โดยมีอัตราดอกเบี้ยเทากับ LIBOR บวกรอยละ 1.875 ตอป และมีกําหนดชําระดอกเบี้ยในวันที่ 30 เมษายน และ 
31 ตุลาคมของทุกป 

  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2548 บริษัทยอยไดรับอนุมัติจากธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
ใหขยายระยะเวลาการเบิกใชเงินกูจากเดิมสิ้นสุดในเดือนเมษายน 2548 เปนเดือนมิถุนายน 2548 ตอมาเมื่อวันที่     
27 มิถุนายน 2548 บริษัทยอยไดรับอนุญาตใหขยายระยะเวลาการเบิกใชเงินกูออกไปอีกจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 
2548 

  สัญญาเงินกูขางตนไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ เชน สัดสวนการถือหุนของบริษัทฯใน
บริษัทยอยดังกลาวตองไมต่ํากวารอยละ 50 ขอจํากัดในการจายเงินปนผล และขอจํากัดในการกอหนี้ เปนตน 

  สัญญาเงินกูดังกลาวคํ้าประกันโดยบริษัทฯและสัญญาใหความสนับสนุนทางการเงินจากผูถือหุนของ
บริษัทยอย รวมท้ังยกผลประโยชนในกรมธรรมประกันภัยทรัพยสินใหแกผูใหกู  

  ณ วันที่.31.ธันวาคม.2548 และ 2547 เงินกูยืมดังกลาวมียอดคงคางจํานวน.144.4.ลานบาท (3.5.ลาน
ดอลลารสหรัฐฯ) และ 51.1 ลานบาท (1.3 ลานดอลลารสหรัฐฯ) ตามลําดับ 
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15. ทุนเรือนหุน 

  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2547 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ี
ตราไวตอหุนจาก 5 บาทตอหุน เปน 1 บาทตอหุน ซึ่งมีผลทําใหจํานวนหุนที่จดทะเบียนและชําระแลวของ  
บริษัทฯเพิ่มข้ึนจาก 83,110,000 หุน เปน 415,550,000 หุน บริษัทฯไดจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไว
กับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2547 

  เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2548 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน
จาก 415,550,000 บาท เปน 424,040,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 8,490,000 หุน มูลคาท่ีตรา
ไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 16 
บริษัทฯไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2548 

  ในเดือนพฤศจิกายน 2548 บริษัทฯไดรับเงินเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 
(RPC-W1).จํานวน 2,822,686 หุน ราคาหุนละ 1 บาท รวมเปนเงิน 2,822,686 บาท ทําใหทุนที่ออกและชําระแลว
ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เพิ่มขึ้นเปน 418,372,686 บาท บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวง
พาณิชยเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548 

 รายการกระทบยอดจํานวนหุนสามัญ 

                 (หนวย: หุน) 

 2548 2547 
หุนสามัญจดทะเบียน   
จํานวนหุนสามญั ณ วนตนป                                                           415,550,000 83,110,000 
เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไว - 332,440,000 
เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน                         8,490,000 - 

 จํานวนหุนสามญั ณ วันปลายป 424,040,000
 415,550,000 

หุนสามัญที่ออกและชําระแลว   
จํานวนหุนสามญั ณ วนตนป 415,550,000 83,110,000 
เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไว - 332,440,000 
เพิ่มขึ้นจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ            2,822,686                                      - 

จํานวนหุนสามญั ณ วันปลายป 418,372,686 415,550,000 
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16. ใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญ 

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

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

  ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมิไดจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย 

  รายการเคลื่อนไหวของใบสําคัญแสดงสิทธิมีรายละเอียดดังนี้: - 
  หนวย 
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออก ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2548  8,490,000 
ใชสิทธิซื้อหุนสามัญในระหวางป  (2,822,686) 
หมดอายุในระหวางป  (7,422) 
ใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  5,659,892 

17. การกระทบยอดกําไรตอหุนปรับลด 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 
 2548 2547 2548 2547 2548 2547 
 บาท บาท หุน หุน บาท บาท 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       
 กําไรสุทธิ 367,082,397 424,290,586 415,799,326 415,550,000
 0.88 1.02 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ (RPC-W1) - -
 2,902,610 -   
กําไรตอหุนปรับลด       

 -  25  - 



 

 กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ     
  
  สมมติวามีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 367,082,397
 - 418,701,936 - 0.88 - 

18. สํารองตามกฎหมาย 

  ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯจะตองจัดสรรกําไรสุทธิ    
ประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา       
(ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองนี้จะนําไปจายเปน    
เงินปนผลไมได

  ในระหวางป 2548 บริษัทฯไดจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมจํานวน 849,000 บาท 

19. เงินปนผลจาย 

  เงินปนผลท่ีประกาศจายในป 2548 และ 2547 ของบริษัทฯประกอบดวย: - 

(หนวย: บาท) 

 อนุมัติโดย รวมเงินปนผล เงินปนผลตอหุน 

เงินปนผลงวดสุดทายประกาศจาก ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุน 166,220,000 0.40(1)

   กําไรของป 2547    วันที่ 8 เมษายน 2548   
เงินปนผลระหวางกาลจากการ ท่ีประชุมคณะกรรมการวันที่ 145,442,500 0.35(1)

   ดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม    9 สิงหาคม 2548   
   2548 ถงึวันที ่30 มิถุนายน 2548    

รวมป 2548     311,662,500 0.75(1)

เงินปนผลงวดสุดทายประกาศจาก ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุน 83,110,000 1.00(2)

   กําไรของป 2546    วันที่ 20 เมษายน 2547   
เงินปนผลระหวางกาลจากการ ท่ีประชุมคณะกรรมการวันที่ 103,887,500 1.25(2)

   ดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม    30 สิงหาคม 2547   
   2547 ถงึวันที ่30 มิถุนายน 2547    

รวมป 2547     186,997,500 2.25(2)

(1) สําหรับมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
(2) สําหรับมูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท 
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20. รายไดจากการขาย 

  รายไดจากการขายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 แสดงไดดังนี้: - 

                  (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

 2548 2547 2548 2547 
รายไดจากการขาย                                            15,502,038,233 11,580,333,086 14,123,848,471 11,541,376,866 
หัก: รายการขายคืนน้ํามันตามสัญญา                (880,758,700) (1,764,213,377) (880,758,700) (1,764,213,377) 

รายไดจากการขาย - สุทธิ                                 14,621,279,533 9,816,119,709 13,243,089,771 9,777,163,489 

  บริษัทฯไดเขาทําสัญญาซื้อขายน้ํามันเพื่อใชเปนปริมาณสํารองตามกฎหมายกับบริษัทผูคาน้ํามัน        
หลายแหงโดยมีเงื่อนไขวาบริษัทฯตองขายคืนน้ํามันดังกลาวใหแกบริษัทเหลานั้นเมื่อครบกําหนดตามอายุของ
สัญญา และบริษัทฯเปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับคาใชจายตางๆที่เกี่ยวของ เชน คาเบี้ยประกันภัย คาเชาถังเก็บ      
น้ํามัน เปนตน บริษัทฯบันทึกรายการขายคืนน้ํามันดังกลาวเปนรายการหักจากรายไดจากการขายในงบกําไร  
ขาดทุน 

21. คาตอบแทนกรรมการ 

  คาตอบแทนกรรมการนี้ เปนผลประโยชนท่ีจายใหแกกรรมการของบริษัทฯ ตามมาตรา 90 ของ            
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนท่ีเกี่ยวของท่ีจายใหแก
กรรมการบริหาร 

22. จํานวนและคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

 2548 2547 2548 2547 
จํานวนพนักงาน ณ วันสิ้นป                                            595 388 301 222 
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานสําหรับป (พันบาท)               201,223 168,531 180,831 152,884 

  ในระหวางป 2548 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนจํานวนเงิน 7.8 
ลานบาท (2547: 5.9 ลานบาท) ซึ่งไดแสดงรวมอยูในคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานขางตน 
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23. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

  บริษัทฯและบริษัทยอยจัดแบงการดําเนินงานออกเปนสวนงานทางธุรกิจ 2 สวนงาน ไดแก ธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมและปโตรเคมี และธุรกิจ
ขนสงน้ํามัน โดยมีสวนงานทางภูมิศาสตร 2 แหง คือ ประเทศไทยและประเทศเวียตนาม ขอมูลทางการเงินเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอยจําแนกตาม
สวนงานภูมิศาสตรและธุรกิจสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 แสดงไดดังนี้: - 

(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 เวียตนาม                                                 ไทย    
 ผลิตและจําหนายผลิตภณัฑ                          ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ     
 ปโตรเลียมและปโตรเคมี                          ปโตรเลียมและปโตรเคมี            ขนสงน้ํามัน                            รวม                          รายการตัดบัญช ี                        รวม 
 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 
รายไดจากการขายและบริการในประเทศ 7 - 18,148 9,483 208 - 18,363 9,483 (5,650) (550) 12,713 8,933 
ตางประเทศ - - 1,965 883 - - 1,965 883 - - 1,965 883 
รวมรายไดจากการขายและบริการ 7 - 20,113 10,366 208 - 20,328 10,366 (5,650) (550) 14,678 9,816 
กําไรขั้นตน - - 919 998 41 - 960 998 (146) - 814 998 

รายไดอื่น           21 14 
คาใชจายในการขายและบริหาร           (314) (389) 
คาตอบแทนกรรมการ           (12) (27) 
สวนแบงขาดทนุจากเงนิลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย           - (6) 
ดอกเบี้ยจาย           (21) (20) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล           (127) (146) 
ขาดทุนสุทธิของผูถือหุนสวนนอยในบรษิัทยอย           6 - 

กําไรสุทธิสําหรับป           367 424
             

สินคาคงเหลือ 55 1 1,096 797 - - 1,151 798 (1) - 1,150 798 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 234 94 654 688 51 - 939 782 - - 939 782 
สินทรัพยอื่น 60 83 1,320 1,273 40 - 1,420 1,356 (544) (148) 876 1,208 
รวมสินทรัพย 349 178 3,070 2,758 91 - 3,510 2,936 (545) (148) 2,965 2,788 

 

 



 

24. หนังสือค้ําประกัน 

 ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯมีหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยูเปน
จํานวนเงิน 123.8.ลานบาท (2547: 133.6 ลานบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ 

 ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯไดออกหนังสือคํ้าประกันเปนจํานวนเงิน 7.0 ลานดอลลารสหรัฐฯ     
(2547: 4.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ) ใหแกธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทยเพื่อคํ้าประกัน
วงเงินกูและวงเงินสินเชื่อใหแกบริษัทยอยในตางประเทศ การคํ้าประกันนี้มีผลผูกพันตอบริษัทฯนานเทาท่ี
ภาระหนี้สินที่ยังไมไดชําระโดยบริษัทยอยดังกลาว บริษัทฯไมมีการคิดคาธรรมเนียมในการค้ําประกัน 
นอกจากนี้ ผูถือหุนทุกรายของบริษัทยอยไดเขาทํา Shareholder Guarantee Agreement กับบริษัทฯเพื่อ   
คํ้าประกันวงเงินกูและวงเงินสินเชื่อของบริษัทยอยตามสัดสวนการถือหุนของผูถือหุน 

 ค) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯไดออกหนังสือคํ้าประกันเปนจํานวนเงิน 3.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
ใหแกธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย และจํานวนเงิน 120.0 ลานบาท ใหแกธนาคาร   
ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) เพื่อคํ้าประกันวงเงินกูและวงเงินสินเชื่อของบริษัท อาร พี ซี เอเชีย จํากัด 
(“บริษัทยอย”) การคํ้าประกันนี้มีผลผูกพันตอบริษัทฯนานเทาท่ีภาระหนี้สินที่ยังไมไดชําระโดยบริษัทยอย
ดังกลาว บริษัทฯไมมีการคิดคาธรรมเนียมในการค้ําประกัน 

 ง) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด (“SCT”) ไดออกหนังสือคํ้าประกันใหแก
บริษัทลีสซิ่งแหงหนึ่งเพื่อคํ้าประกันหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินของบริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด     
(“บริษัทยอย”) การคํ้าประกันนี้มีผลผูกพันตอ.SCT.นานเทาท่ีภาระหนี้สินที่ยังไมไดชําระโดยบริษัทยอย
ดังกลาว ยอดคงคางของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินของบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 มีจํานวน
8.9 ลานบาท 

25. ภาระผูกพัน 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันดังนี้: - 

 ก) ภาระผูกพันรายจายฝายทุนเกี่ยวกับการกอสรางโรงงาน คลังน้ํามัน และเครื่องจักรจํานวนเงิน          
3 ลานบาท 1 ลานดอลลารสหรัฐฯ และ 365 ลานดองเวียตนาม (2547: 2 ลานบาท 2 ลานดอลลาร
สหรัฐฯ และ 476 ลานดองเวียตนาม) 
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 ข) ภาระผูกพันตามสัญญาเชาและบริการระยะยาวเกี่ยวกับการเชาอาคารสํานักงาน อุปกรณเครื่องมือ 
รถยนต และคลังน้ํามันในระหวางป 2549 ถึงป 2570 คิดเปนจํานวนเงิน 68 ลานบาท (2547:          
64 ลานบาท) 

 ค) ภาระผูกพันตามสัญญาเชาและบริการระยะยาวเกี่ยวกับการเชาสถานีบริการน้ํามันในระหวางป 
2549 ถึงป 2560 คิดเปนจํานวนเงิน 48 ลานบาท (2547: 38 ลานบาท) 

 ง) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2548 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาแตงตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินกับบริษัท
หลักทรัพยแหงหนึ่ง เพื่อวาจางใหประเมินมูลคากิจการของบริษัท สยามกัลฟปโตรเคมีคัล จํากัด 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อซื้อหุนของบริษัทดังกลาว สัญญาดังกลาวมีกําหนดระยะเวลา 12 เดือน       
นับจากวันที่ในสัญญาหรือวันที่คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติการซื้อหุนของบริษัทดังกลาวแลวแต
วันใดจะถึงกอน คาธรรมเนียมบริการตามสัญญาขางตนคิดเปนจํานวนเงิน 1.5 ลานบาท โดยจาย
ชําระเมื่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติการซื้อหุนของบริษัทดังกลาว 

 จ) บริษัทฯและกลุมผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหนึ่ง (VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd.) 
มีภาระผูกพันในการสนับสนุนทางการเงินและจัดหาเงินทุนหมุนเวียนตามสัดสวนการถือหุนของ 
ผูถือหุนเพื่อดําเนินงานโครงการของบริษัทยอยดังกลาวใหแลวเสร็จในกรณีเงินลงทุนของโครงการ
เกินกวา 7.0 ลานดอลลารสหรัฐฯ ภายใตสัญญาสนับสนุนทางการเงิน ท้ังนี้เปนไปตามเงื่อนไขของ
สัญญาเงินกูระหวางบริษัทยอยและธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 

 ฉ) ในป 2538 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาซื้อขายวัตถุดิบกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยปริมาณการ
ซื้อขายและราคาเปนไปตามที่ระบุไวในสัญญา สัญญาดังกลาวมีระยะเวลา 15 ป และสามารถตอ
อายุได และกําหนดใหบริษัทฯตองวางหนังสือคํ้าประกันธนาคารจํานวนหนึ่งเพื่อเปนหลักประกัน
การจายชําระคาซื้อสินคา บริษัทฯจะไดรับคืนหลักประกันดังกลาวเมื่อครบกําหนดตามอายุสัญญา 

26. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ  

 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทยอยเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา
และเงินใหกูยืมระยะสั้น อยางไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยมีนโยบายการใหสินเชื่อท่ีระมัดระวังและ
ลูกหนี้สวนใหญมีความสามารถในการชําระหนี้ดี ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความ      
เสียหายจากการเก็บหนี้จากลูกหนี้เหลานั้น มูลคาสูงสุดของความเสี่ยงคือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยดังกลาว
หักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงไวในงบดุล 
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 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย  

 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต การ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ บริษัทฯและบริษัทยอย
มีความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในสวนที่เกี่ยวของกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินใหกูยืมระยะสั้น เงินเบิกเกิน
บัญชี เงินกูยืมระยะสั้น และเงินกูยืมระยะยาว อยางไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทยอยมิไดใชตราสารอนุพันธทาง
การเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว รายละเอียดของเงินกูยืมและเงินใหกูยืมไดแสดงไวในหมายเหตุ 6, 12, 13 
และ 14 

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเนื่องจากบริษัทฯและบริษัท
ยอยมีสินทรัพยและหนี้สินเปนสกุลเงินตางประเทศ เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯและ
บริษัทยอยไดเขาทําสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนาซึ่งสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกินหนึ่งป โดย ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2548 มียอดคงเหลือเปนจํานวนเงิน 2.0 ลานดอลลารสหรัฐฯ อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ
จํานวนเงินขายเทากับ 40.90 - 41.43 บาท ตอ 1 ดอลลารสหรัฐฯ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศที่มีสาระสําคัญซึ่งไมไดมีการทํา
สัญญาปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนมีดังนี้: - 

(หนวย: พัน) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 
สกุลเงิน สินทรัพย หนี้สิน สินทรัพย หนี้สิน 

ดอลลารสหรัฐฯ 627 4,975 890 - 

 มูลคายุติธรรม 

 เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้นและเงินกูยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับ
อัตราดอกเบี้ยในตลาด ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยจึงเชื่อวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงิน
และหนี้สินทางการเงินดังกลาวจะไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางเปนสาระสําคัญ  
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27. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 

  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2549 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติท่ีสําคัญดังตอไปนี้: - 

ก) เสนอขออนุมัติตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 ในวันที่ 31 มีนาคม 2549 เพื่อจายเงินปนผล
สําหรับผลประกอบการของป 2548 ในอัตราหุนละ 0.70 บาท รวมเปนเงินปนผล 291,872,940 บาท โดย
หักเงินปนผลระหวางกาลที่จายแลวในอัตราหุนละ 0.35 บาท คงเหลือเงินปนผลท่ีจายในอัตราหุนละ 0.35 
บาท คิดเปนจํานวนเงิน 146,430,440 บาท โดยจายเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.10 บาท รวมเปนเงิน 
41,837,269 บาท และจายเปนหุนปนผลในอัตรา 4 หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนปนผล รวมเปนหุนปนผล
จํานวน 104,593,171 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 104,593,171 บาท ท้ังนี้ ในกรณี
มีเศษของหุนที่ไมเต็มจํานวน 4 หุน ใหจายเปนเงินสดสําหรับเศษของหุนดังกลาวในอัตราหุนละ 0.25 
บาท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 28 เมษายน 2549 

ข) อนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจาก 424,040,000 บาท เปน 530,048,171 บาท โดยการออกหุน
สามัญเพิ่มทุน จํานวน 106,008,171 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อจายเปนหุนปนผล จํานวน 
104,593,171 หุน ตามที่กลาวไวในขอ ก) และเพื่อรองรับการปรับอัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดง
สิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งท่ี 1 ท่ีไดรับผลกระทบจากการจายหุนปนผลจํานวน 1,415,000 หุน ตามที่
กลาวไวในขอ ก) 

28. การแสดงรายการในงบการเงิน 

  การแสดงรายการในงบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา ลงวันที่ 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

  บริษัทฯไดจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ใหม
เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีของปปจจุบัน ซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวนของ     
ผูถือหุนตามที่ไดรายงานไปแลว 

29. การอนุมัติงบการเงิน 

  งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหเผยแพรจากคณะกรรมการของบริษัทฯในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2549 
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