รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชี
เสนอ ผู้ถอื หุ้นบริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทุน
เบ็ด เสร็ จ รวมและงบกํา ไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ เฉพาะกิ จ การ สํา หรั บงวดสามเดื อนและหกเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่
30 มิถุนายน 2555 และ 2554 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ น้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ของบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทํา
และนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
ส่ วนสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
ดังกล่าวจากผลการสอบทานของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ขอบเขตการสอบทาน
สํานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิ นได้ปฏิ บตั ิ งานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410
“การสอบทานข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าว
ประกอบด้ว ย การใช้วิ ธี ก ารสอบถามบุ ค ลากรซึ่ งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นผู ้รั บ ผิ ด ชอบด้า นการเงิ น และบัญ ชี แ ละ
การวิเ คราะห์ เ ปรี ยบเที ยบและวิ ธี การสอบทานอื่ น การสอบทานนี้ มี ข อบเขตจํา กัดกว่า การตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี ทาํ ให้สํานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิ นไม่ สามารถได้ความเชื่ อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่ มี
นัย สํา คัญ ทั้ง หมดซึ่ ง อาจพบได้จ ากการตรวจสอบ ดัง นั้น สํา นัก งานการตรวจเงิ น แผ่น ดิ น จึ ง ไม่ อ าจแสดง
ความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
ข้ อสรุ ป
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว
ไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทาน
ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สํา นั ก ง าน กา รต รวจ เงิ น แ ผ่ น ดิ น
Office of the Auditor General

-2งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ทีแ่ สดงเปรียบเทียบ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เคยตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั ปตท.
จํา กัด (มหาชน) ตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี แ ละเสนอรายงานไว้อ ย่า งไม่ มี เงื่อนไขตามรายงาน ลงวัน ที่
17 กุมภาพันธ์ 2555 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่แสดงเปรี ยบเทียบเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
งบการเงินดังกล่าว สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ใช้วิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น

(นางสาววรลักษณ์ ถํ้าแก้ว)
ผูต้ รวจเงินแผ่นดิน 1

(นางดวงพร หมื่นนุช)
ผูอ้ าํ นวยการสํานักตรวจสอบการเงินที่ 7

สํา นั ก ง าน กา รต รวจ เงิ น แ ผ่ น ดิ น
Office of the Auditor General

วันที่ 8 สิ งหาคม 2555

บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554
งบการเงินรวม
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
(ปรับปรุงใหม่)

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั�วคราว
ลูกหนี�การค้า
ลูกหนี�อื�น
เงินให้กู้ยืมระยะสั�น
สินค้าคงเหลือ
พัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื�อขาย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในกิจการที�ควบคุมร่วมกัน
เงินลงทุนระยะยาวอื�น
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์เหมือง
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื�อก๊าซ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

4
5
6
7.1

10
9.2,9.3
9.3
9.3
11
7.2
12
13
14
15
16
17

96,103,646,543
18,562,956,535
229,052,765,756
37,381,656,171
4,969,519,929
35,304,542,062
12,297,869,331
26,320,091,417
459,993,047,744

116,132,117,868
10,961,666,994
171,361,544,041
32,624,973,453
5,006,179,535
26,000,290,599
13,160,269,665
5,877,116,368
381,124,158,523

58,970,966,267
17,089,931,163
214,100,343,761
23,971,798,027
5,626,729,557
15,021,453,745
3,203,735,002
3,174,605,906
341,159,563,428

51,340,612,291
9,758,576,305
157,057,537,383
16,744,092,815
5,540,512,739
18,862,996,073
4,111,583,529
1,484,676,958
264,900,588,093

11,687,511,933
11,680,416,176
216,698,725,836 227,853,520,238
1,816,380,176
1,749,852,705
375,323,563
145,763,221
8,219,818,412
8,345,289,339
622,451,940,428 601,337,460,869
53,885,022,406
52,613,597,500
37,362,088,207
33,179,840,150
28,986,335,872
28,432,570,328
18,574,532,875
19,318,398,602
6,566,368,121
7,346,227,917
29,236,214,073
28,718,977,098
1,035,860,261,902 1,020,721,914,143
1,495,853,309,646 1,401,846,072,666

11,541,391,943
120,362,474,472
74,353,741,513
22,739,274,827
1,106,117,996
52,696,677,195
5,070,507,321
221,547,506,962
13,586,086,196
1,751,784,826
7,835,998,703
20,015,111,231
552,606,673,185
893,766,236,613

11,421,510,900
120,212,474,472
73,278,181,513
22,739,274,827
1,106,117,996
52,837,646,611
5,099,303,532
219,160,024,975
13,865,968,171
1,807,794,853
8,495,573,306
20,763,637,935
550,787,509,091
815,688,097,184

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

1

บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554 30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแล้ว)
หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี�สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี�การค้า
เจ้าหนี�อื�น
เงินกู้ยืมระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
เงินกู้ยืมระยะสั�น
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ประมาณการหนี�สินค่ารื�อถอนระยะสั�น
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
รวมหนี�สินหมุนเวียน
หนี�สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี�อื�นระยะยาว
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี�สินค่ารื�อถอนระยะยาว
เงินมัดจําถังก๊าซ
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี�สิน

18
8.5
20

8.6
18
19
20

28,629,509,105
231,764,733,300
29,333,046,187
24,023,348,923
17,966,117,151
540,949,432
6,297,630,798
338,555,334,896

15,520,544,127
195,843,431,422
35,911,904,802
54,978,773,584
26,355,835,574
2,312,666,525
4,599,110,120
335,522,266,154

201,210,230,884
18,092,294,985
14,781,657,209
3,800,367,267
1,766,351,190
4,965,277,192
244,616,178,727

162,392,716,091
24,611,844,294
30,472,118,302
6,094,303,584
3,510,666,798
227,081,649,069

655,458,072
387,495,531,882
45,528,409,844
5,745,623,642
22,885,772,347
6,837,915,988
6,598,675,682
475,747,387,457
814,302,722,353

671,712,624
337,324,118,300
42,936,685,814
5,500,022,657
22,628,852,001
6,567,504,468
6,981,535,136
422,610,431,000
758,132,697,154

668,599,143
245,566,662,492
5,552,337,810
2,452,409,125
6,837,915,988
5,053,008,998
266,130,933,556
510,747,112,283

685,031,224
213,299,643,983
4,961,286,309
2,387,397,715
6,567,504,468
5,022,246,647
232,923,110,346
460,004,759,415

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

2

บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554 30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
(ปรับปรุงใหม่)
แต่สอบทานแล้ว)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 2,857,245,725 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนที�ออกและชําระแล้ว
หุ้นสามัญ 2,856,299,625 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ทุนสํารองเพื�อกองทุนประกันวินาศภัย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

28,572,457,250

28,572,457,250

28,572,457,250

28,572,457,250

28,562,996,250
29,211,131,966

28,562,996,250
29,211,131,966

28,562,996,250
29,211,131,966

28,562,996,250
29,211,131,966

2,857,245,725
1,034,861,938
527,130,436,768
(6,210,928,701)
582,585,743,946
98,964,843,347
681,550,587,293
1,495,853,309,646

2,857,245,725
2,857,245,725
2,857,245,725
1,034,861,938
1,034,861,938
1,034,861,938
501,216,512,809 317,832,483,692 290,592,601,966
(7,119,637,190)
3,520,404,759
3,424,499,924
555,763,111,498 383,019,124,330 355,683,337,769
87,950,264,014
643,713,375,512 383,019,124,330 355,683,337,769
1,401,846,072,666 893,766,236,613 815,688,097,184

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
-

(นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร)
ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

-

(นายสุรงค์ บูลกุล)
ประธานเจ้าหน้าที�บริหารการเงิน

3

-

-

บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2555 และ 2554

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
แต่ สอบทานแล้ ว

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

รายได้จากการขายและการให้บริการ
ต้นทุนขายและการให้บริการ
กําไรขั�นต้น
รายได้อื�น
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าใช้จ่ายในการสํารวจปิโตรเลียม
ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสําหรับปิโตรเลียม
ค่าใช้จ่ายอื�น
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ
กําไรจากการดําเนินงาน
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด

23
22
23
23
8.10

23

การแบ่งปันกําไร
ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม

2555

2554
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

682,817,257,773
623,934,056,994
58,883,200,779
5,972,522,395
64,855,723,174
3,179,068,541
7,082,185,007
150,515,679
1,818,980,970
6,338,858,458
7,483,827,483
2,302,016,491
36,500,270,545
(4,354,212,180)
32,146,058,365
4,793,592,268
27,352,466,097
15,695,278,225
11,657,187,872

643,576,674,083
585,552,197,759
58,024,476,324
4,612,484,647
62,636,960,971
2,433,277,987
7,069,877,226
162,121,253
2,315,030,634
5,749,556,407
52,408,064
(933,840,920)
45,788,530,320
10,293,426,758
56,081,957,078
4,479,701,165
51,602,255,913
14,489,602,618
37,112,653,295

622,115,415,789
602,264,303,250
19,851,112,539
16,669,888,839
36,521,001,378
2,882,493,950
3,794,734,623
40,010,010
362,920,955
29,440,841,840
29,440,841,840
3,096,326,968
26,344,514,872
1,128,964,595
25,215,550,277

599,776,932,244
577,361,165,863
22,415,766,381
9,534,905,393
31,950,671,774
2,140,112,745
4,025,262,375
36,610,686
(303,544,764)
26,052,230,732
26,052,230,732
3,201,158,250
22,851,072,482
2,962,756,397
19,888,316,085

8,513,661,519
3,143,526,353
11,657,187,872

32,277,001,233
4,835,652,062
37,112,653,295

25,215,550,277
25,215,550,277

19,888,316,085
19,888,316,085

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

21

2.98

11.32

8.83

6.97

กําไรต่อหุ้นปรับลด

21

2.98

11.27

8.83

6.97

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

4

บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2555 และ 2554

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
แต่ สอบทานแล้ ว

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2555

กําไรสําหรับงวด
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น:
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย
ภาษีเงินได้เกี�ยวกับผลขาดทุนจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื�อขาย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นในบริษัทร่วม
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด-สุทธิจากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม

2554
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

11,657,187,872

37,112,653,295

25,215,550,277

19,888,316,085

(1,307,890,582)

(501,369,476)

(1,241,728,196)

(484,677,685)

248,345,640
6,809,111,706
(57,722,281)
5,691,844,483
17,349,032,355

145,403,305
3,395,818,089
106,268,051
3,146,119,969
40,258,773,264

248,345,638
(993,382,558)
24,222,167,719

145,403,305
(339,274,380)
19,549,041,705

12,226,501,752
5,122,530,603
17,349,032,355

34,438,641,241
5,820,132,023
40,258,773,264

24,222,167,719
24,222,167,719

19,549,041,705
19,549,041,705

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

5

บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2555 และ 2554

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
แต่ สอบทานแล้ ว

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

รายได้จากการขายและการให้บริการ
ต้นทุนขายและการให้บริการ
กําไรขั�นต้น
รายได้อื�น
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าใช้จ่ายในการสํารวจปิโตรเลียม
ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสําหรับปิโตรเลียม
ค่าใช้จ่ายอื�น
กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ
กําไรจากการดําเนินงาน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด

23
22
23
23
8.10

23

การแบ่งปันกําไร
ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม

2555

2554
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

1,374,922,084,649
1,258,188,942,913
116,733,141,736
10,512,205,848
127,245,347,584
6,050,228,751
14,896,939,717
368,073,776
3,119,538,155
12,262,626,206
7,528,104,187
(630,188,549)
83,650,025,341
5,934,977,351
89,585,002,692
9,261,794,568
80,323,208,124
25,126,009,315
55,197,198,809

1,184,433,851,598
1,073,468,732,968
110,965,118,630
8,838,389,586
119,803,508,216
5,273,043,819
13,837,902,772
326,835,086
4,220,170,191
10,582,016,758
105,756,633
(3,809,772,989)
89,267,555,946
21,658,286,847
110,925,842,793
8,872,879,288
102,052,963,505
25,217,600,117
76,835,363,388

1,260,820,114,065
1,220,317,871,688
40,502,242,377
26,836,376,647
67,338,619,024
5,517,712,687
8,109,444,374
77,523,265
(2,829,388,561)
56,463,327,259
56,463,327,259
6,209,828,376
50,253,498,883
3,028,096,756
47,225,402,127

1,080,445,054,030
1,036,793,082,195
43,651,971,835
19,039,288,573
62,691,260,408
4,689,779,097
7,764,133,642
71,920,497
(1,206,297,553)
51,371,724,725
51,371,724,725
6,422,017,058
44,949,707,667
5,433,827,904
39,515,879,763

45,899,444,360
9,297,754,449
55,197,198,809

67,199,299,624
9,636,063,764
76,835,363,388

47,225,402,127
47,225,402,127

39,515,879,763
39,515,879,763

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

21

16.07

23.57

16.53

13.86

กําไรต่อหุ้นปรับลด

21

16.07

23.55

16.53

13.85

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

6

บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2555 และ 2554

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
แต่ สอบทานแล้ ว

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2555

กําไรสําหรับงวด
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น:
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย
ภาษีเงินได้เกี�ยวกับผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื�อขาย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นในบริษัทร่วม
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด-สุทธิจากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม

2554
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

55,197,198,809

76,835,363,388

47,225,402,127

39,515,879,763

51,027,083

(20,943,925)

119,881,045

(14,333,815)

(23,976,209)
2,143,755,353
(69,325,160)
2,101,481,067
57,298,679,876

4,300,144
4,097,625,612
105,270,971
4,186,252,802
81,021,616,190

(23,976,210)
95,904,835
47,321,306,962

4,300,144
(10,033,671)
39,505,846,092

46,808,152,849
10,490,527,027
57,298,679,876

70,224,078,115
10,797,538,075
81,021,616,190

47,321,306,962
47,321,306,962

39,505,846,092
39,505,846,092

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

7

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2555 และ 2554
งบการเงินรวม

ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว

หน่วย : บาท

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
กําไรสะสม
ทุนที�ออก
หมายเหตุ และชําระแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2554
ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือที�ปรับปรุงแล้ว
การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

3.3

การเพิ�มหุ้นสามัญ
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย

ส่วนเกินทุน(ขาดทุน)จากการเปลี�ยนแปลง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2554
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2555
ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือที�ปรับปรุงแล้ว
การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

การเพิ�มหุ้นกู้ด้อยสิทธิที�มีลักษณะคล้ายทุน
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2555

3.3

25
26

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
ส่วนเกินทุน
ส่วนแบ่งกําไร จากการเปลี�ยนแปลง รวมองค์ประกอบอื�น
การแปลง
เงินลงทุน (ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น สัดส่วนการถือหุ้น
ของส่วนของ
รวมส่วนของ
ค่างบการเงิน
เผื�อขาย
ในบริษัทร่วม
ในบริษัทย่อย
ผู้ถือหุน้
ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

สํารอง
สํารองเพื�อกองทุน
ตามกฎหมาย ประกันวินาศภัย ยังไม่ได้จัดสรร

28,490,420,250
28,490,420,250

27,585,429,566
27,585,429,566

2,857,245,725 1,005,090,857
2,857,245,725 1,005,090,857

53,405,000
-

1,196,272,000
-

28,543,825,250

28,781,701,566

2,857,245,725 1,005,090,857

67,199,299,624
479,310,386,521

2,940,670,372
(13,912,854,941)

(21,162,852)
3,875,647,930

105,270,971
3,453,196,489

(11,243,316,781)
(10,385,984,717)

28,562,996,250
28,562,996,250

29,211,131,966
29,211,131,966

2,857,245,725 1,034,861,938
2,857,245,725 1,034,861,938

500,929,192,499
287,320,310
501,216,512,809

(9,418,416,748)
(37,642,007)
(9,456,058,755)

3,400,641,676
2,042,927
3,402,684,603

9,433,502,186
9,433,502,186

28,562,996,250

29,211,131,966

(19,985,520,401)
45,899,444,360
2,857,245,725 1,034,861,938 527,130,436,768

950,864,817
(8,505,193,938)

27,168,832
3,429,853,435

(69,325,160)
9,364,177,026

-

-

428,455,273,592
(676,602,614)
427,778,670,978

(15,789,257,061)
(1,064,268,252)
(16,853,525,313)

(15,667,584,081)
-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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3,894,375,831
2,434,951
3,896,810,782
-

3,347,925,518
3,347,925,518
-

857,332,064
857,332,064

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น

480,703,836,342 76,710,028,248
(1,738,435,915) (450,916,691)
478,965,400,427 76,259,111,557

557,413,864,590
(2,189,352,606)
555,224,511,984

1,249,677,000
138,341,280
(15,667,584,081)
(3,416,158,202)

1,388,018,280
(15,667,584,081)
(3,416,158,202)

(11,243,316,781)
3,024,778,491
(16,969,995,239)

(11,243,316,781) (3,883,094,952)
70,224,078,115 10,797,538,075
523,528,254,680 79,895,737,758

(15,126,411,733)
81,021,616,190
603,423,992,438

(10,090,941,546)
(408,823,678)
(10,499,765,224)

(6,675,214,432)
(444,422,758)
(7,119,637,190)

555,920,213,946 88,028,360,086
(157,102,448)
(78,096,072)
555,763,111,498 87,950,264,014

643,948,574,032
(235,198,520)
643,713,375,512

(10,499,765,224)

908,708,489
(6,210,928,701)

4,988,540,984
(19,985,520,401)
(4,464,488,678)
46,808,152,849 10,490,527,027
582,585,743,946 98,964,843,347

4,988,540,984
(19,985,520,401)
(4,464,488,678)
57,298,679,876
681,550,587,293

-

(7,689,623,648)
(1,061,833,301)
(8,751,456,949)

ส่วนได้เสีย
ที�ไม่มี
อํานาจควบคุม

-

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2555 และ 2554
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
แต่ สอบทานแล้ ว

หน่วย : บาท

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

รวมองค์ประกอบอื�น
ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

กําไรสะสม

หมายเหตุ

ทุนที�ออก
และชําระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

สํารอง
ตามกฎหมาย

สํารองเพื�อกองทุน
ประกันวินาศภัย

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

ยังไม่ได้จัดสรร

เงินลงทุน
เผื�อขาย

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2554
การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด
การเพิ�มหุ้นสามัญ
เงินปันผลจ่าย
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2554

28,490,420,250

27,585,429,566

2,857,245,725

1,005,090,857

249,981,088,941

3,847,769,253

313,767,044,592

53,405,000
28,543,825,250

1,196,272,000
28,781,701,566

2,857,245,725

1,005,090,857

(15,667,584,081)
39,515,879,763
273,829,384,623

(10,033,671)
3,837,735,582

1,249,677,000
(15,667,584,081)
39,505,846,092
338,854,983,603

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2555
การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด
เงินปันผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2555

28,562,996,250

29,211,131,966

2,857,245,725

1,034,861,938

290,592,601,966

3,424,499,924

355,683,337,769

(19,985,520,401)
47,225,402,127

95,904,835

(19,985,520,401)
47,321,306,962

317,832,483,692

3,520,404,759

383,019,124,330

26

28,562,996,250

-

-

29,211,131,966

2,857,245,725
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1,034,861,938

บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2555 และ 2554

2555

งบการเงินรวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่
รายการปรับปรุงกระทบยอดกําไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน :
ค่าเสื�อมราคา ค่าสูญสิ�น และค่าตัดจําหน่าย
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน
โอนที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมในกําไรสําหรับงวด
สํารองผลประโยชน์ของพนักงาน
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง
(โอนกลับ)หนี�สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายในการสํารวจตัดจําหน่าย
ส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้ตัดจําหน่าย
ดอกเบี�ยจากสัญญาเช่าการเงินตัดจําหน่าย
ค่าเผื�อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
(โอนกลับ)สํารองพัสดุสิ�นเปลืองเสื�อมสภาพ
เงินปันผลรับ
ภาษีเงินได้
ดอกเบี�ยรับ
ดอกเบี�ยจ่าย
อื�นๆ
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี�สินดําเนินงาน

2554
(ปรับปรุงใหม่)

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
แต่ สอบทานแล้ ว

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

45,899,444,360

67,199,299,624

47,225,402,127

39,515,879,763

30,828,357,286
7,528,104,187
47,680,985
(67,692,555)
(5,934,977,351)
9,297,754,449
324,100,159
47,151,459
12,842,195
1,379,537,199
13,773,190
12,345,929
213,278,909
8,833,618
(148,728,503)
25,126,009,315
(1,663,251,391)
8,749,416,394
(186,876,928)

26,546,701,736
408,852,194
3,446,232
(993,995,902)
330,073,832
(21,658,286,847)
9,636,063,764
321,224,418
(1,536,705,661)
(9,583,928)
2,765,787,564
13,773,190
13,073,340
56,007,596
(242,124)
(380,857,149)
25,217,600,117
(1,817,981,717)
8,680,610,843
(78,527,893)

6,822,723,878
2,450,235
(81,355,071)
119,613,594
(400,006,144)
13,692,706
13,773,190
12,269,233
190,283,031
(3,884,028)
(19,510,983,902)
3,028,096,757
(2,707,993,155)
5,846,391,875
-

6,625,275,541
(19,304)
(12,368,274)
(1,412,515,768)
305,169,012
116,076,318
746,459,244
(8,924,381)
13,773,190
12,777,900
42,667,618
(242,124)
(10,889,557,823)
5,433,827,904
(2,283,880,062)
6,176,113,807
-

121,487,102,906

114,716,333,229

40,570,474,326

44,380,512,561
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บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2555 และ 2554

2555
สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง
ลูกหนี�การค้า
ลูกหนี�อื�นและเงินให้กู้ยืมระยะสั�น
สินค้าคงเหลือ
พัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื�อก๊าซ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)
เจ้าหนี�การค้า
เจ้าหนี�อื�น
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
เงินมัดจําถังก๊าซ
เจ้าหนี�อื�นระยะยาว
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
เงินสดรับจากการดําเนินงาน
เงินสดรับจากดอกเบี�ย
เงินสดจ่ายดอกเบี�ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

งบการเงินรวม

2554
(ปรับปรุงใหม่)

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
แต่ สอบทานแล้ ว

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

(57,258,956,226)
(1,338,079,599)
(9,380,322,280)
(61,582,515)
(19,688,629,894)
779,859,797
(2,018,406,463)

(32,711,827,224)
(4,572,278,096)
(11,769,541,802)
(1,428,933,754)
93,192,462
7,539,254,720
(1,652,897,260)

(57,132,134,381)
(3,337,103,355)
3,649,253,408
(29,300,734)
(1,692,539,626)
659,574,604
585,455,005

(19,580,579,717)
(1,314,479,617)
(10,383,409,828)
(446,576,870)
119,829,628
8,119,993,939
(1,876,993,916)

35,264,847,810
(3,645,329,566)
31,607,916
270,411,520
(17,594,090)
(329,612,289)
(57,391,785,879)
64,095,317,027
1,322,860,977
(3,898,813)
(30,733,144,390)
34,681,134,801

12,155,713,652
(1,227,397,481)
(18,496,982)
233,526,745
(17,101,644)
(51,837,106)
(33,428,623,770)
81,287,709,459
420,851,256
(97,786,350)
(31,853,997,587)
49,756,776,778

39,361,469,973
(4,450,072,995)
1,464,424,625
270,411,520
(17,121,360)
1,734,411
(20,665,948,905)
19,904,525,421
645,008,218
(167,937,713)
20,381,595,926

11,150,248,054
(2,522,618,824)
202,125,253
233,526,745
(17,121,360)
(486,588,707)
(16,802,645,220)
27,577,867,341
177,863,342
(5,432,784,649)
22,322,946,034
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บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2555 และ 2554

2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินรับจากการขายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินจ่ายสําหรับที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินจ่ายสําหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินจ่ายสําหรับพัฒนาสินทรัพย์เหมือง
เงินจ่ายสําหรับค่าเช่าที�ดิน-อาคารตามสัญญาระยะยาว
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
เงินให้กู้ยืมระยะสั�น
เงินจ่ายสําหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินจ่ายสําหรับเงินลงทุนในกิจการที�ควบคุมร่วมกัน
เงินจ่ายสําหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาว
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่าในสถานีบริการนํ�ามัน
เงินลงทุนชั�วคราว (เพิ�มขึ�น) ลดลง
เงินสดรับจากดอกเบี�ย
เงินปันผลรับ
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

งบการเงินรวม

187,197,124
(56,619,043,146)
(1,762,915,490)
(10,932,740)
(37,444,414)
(1,558,776,424)
(325,079,323)
63,024,371
4,657,417
(7,577,409,623)
644,827,916
7,909,495,432
(59,082,398,900)
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2554
(ปรับปรุงใหม่)

14,228,722
(41,063,675,617)
(2,564,601,897)
(32,024,068)
(181,348,001)
(14,495,000,170)
(57,484,812,372)
(4,063,508,499)
1,967,856,250
795,859,068
9,944,038
7,741,554,084
632,901,242
5,461,553,513
(103,261,073,707)

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
แต่ สอบทานแล้ ว

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

4,040,845
(10,126,445,509)
(103,255,861)
(37,444,414)
(1,003,639,107)
(2,293,936,317)
(1,075,560,000)
(150,000,000)
1,168,789,073
4,657,417
(7,331,389,257)
1,991,394,798
15,666,358,635
(3,286,429,697)

40,615,863
(10,633,818,651)
(108,401,774)
(120,830,106)
(3,106,948,997)
(22,019,164,000)
(671,652,415)
(3,813,818,927)
1,967,856,250
1,151,086,364
9,944,038
8,250,778,563
2,010,953,690
10,889,557,823
(16,153,842,279)

บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2555 และ 2554

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ที�มีลักษณะคล้ายทุน
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั�น
เงินสดรับจากการออกตั�วเงินจ่าย
จ่ายคืนตั�วเงินจ่าย
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั�น
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
จ่ายคืนหุ้นกู้
จ่ายคืนพันธบัตร ปตท.
เงินจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงินลดลง
เงินสดจ่ายดอกเบี�ย
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

2555

งบการเงินรวม

2554
(ปรับปรุงใหม่)

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
แต่ สอบทานแล้ ว

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

4,882,982,559
11,622,654,413
50,437,362,905
16,636,549,809
(2,199,613,000)
(2,767,616,755)
(39,373,273,878)
(1,500,000,000)
(132,005,844)
(1,148,651,399)
(8,979,829,746)
(24,278,296,266)
3,200,262,798

124,686,298
1,196,272,000
18,631,021,355
21,257,377,872
11,991,034,944
4,520,000,000
(4,520,000,000)
(304,126,250)
(1,736,115,231)
(8,000,000,000)
(115,600,462)
(16,055,000)
(8,466,572,858)
(19,765,678,688)
14,796,243,980

35,000,000,000
(2,006,594,443)
(15,000,000,000)
(1,500,000,000)
(94,116,206)
(5,851,176,217)
(19,978,384,892)
(9,430,271,758)

53,405,000
1,196,272,000
8,284,000
663,676,288
4,520,000,000
(4,520,000,000)
(1,430,089,871)
(8,000,000,000)
(98,017,035)
(6,342,831,940)
(15,666,653,741)
(29,615,955,299)

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี�ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

908,681,364

810,107,598

(34,540,494)

1,148,670

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

263,848,612

(88,904,807)

(20,028,471,325)
116,132,117,868
96,103,646,543

(37,986,850,158)
135,801,054,025
97,814,203,867

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด

4

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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7,630,353,977
51,340,612,291
58,970,966,268

(23,445,702,874)
61,311,017,827
37,865,314,953

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
โดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
สํ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ แต่ สอบทานแล้ว)
หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

หัวข้ อเรื่อง
ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล
นโยบายการบัญชี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื
รายการระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน และบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์เหมือง
ค่าความนิยม
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อก๊าซ
เงินกูย้ มื ระยะยาว
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้ สินค่ารื้ อถอน
กําไรต่อหุ น้
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายจําแนกตามลักษณะ
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิที่มีลกั ษณะคล้ายทุน
เงินปันผลจ่าย
การซื้ อธุรกิจ
การดําเนินการกรณี ศาลปกครองกลางมีคาํ สั่งคุม้ ครองชัว่ คราวโครงการใน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
การดําเนินการกรณี ระบบท่อส่ งก๊าซธรรมชาติในทะเลรั่ว
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ แต่ สอบทานแล้ว)
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จดทะเบียนจัดตั้งเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดในประเทศไทย และเป็ น
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีที่อยูต่ ามที่ได้จดทะเบียนคือ
สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯ ตั้งอยู่เลขที่ 555 ถนนวิภาวดี รังสิ ต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
ประเทศไทย
ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ เป็ นการดําเนิ นธุ รกิจด้านปิ โตรเลียม โดยบริ ษทั ฯ ลงทุนในบริ ษทั ย่อย กิจการที่ควบคุม
ร่ วมกัน และบริ ษ ัทร่ วม (“กลุ่ มบริ ษ ัท”) ซึ่ งประกอบธุ ร กิ จ เกี่ ย วกับ ปิ โตรเลี ย มขั้น ต้น และก๊ า ซธรรมชาติ
ปิ โตรเลียมขั้นปลาย ธุ รกิ จถ่านหิ น รวมถึงธุ รกิ จอื่นๆ ตามรายละเอียดในหมายเหตุฯ ข้อ 24 เรื่ องข้อมูลทาง
การเงินจําแนกตามส่ วนงาน

2.

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล

2.1

จุดมุ่งหมายของงบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปี ที่ได้นาํ เสนอครั้งล่าสุ ด ดังนั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงมุ่งเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ข้อมูลที่นาํ เสนอซํ้าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ ควบคู่ไป
กับงบการเงินประจําปี ที่ได้นาํ เสนอครั้งล่าสุ ด

2.2

เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
และตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปของประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ซึ่ งหมายถึง
มาตรฐานการบัญชี ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ.2547 รวมถึ งการตี ความและแนวปฏิ บ ัติ
ทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรั พย์ที่เกี่ ยวข้องภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 และบริ ษทั ฯ
นําเสนองบการเงินระหว่างกาล ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงินสดในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี
ส่ วนหมายเหตุประกอบงบการเงินแสดงแบบย่อ
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทย ในกรณี ที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรื อมีการ
ตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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3.

นโยบายการบัญชี

3.1

นโยบายการบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับที่ใช้ใน
งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

3.2

มาตรฐานการบัญ ชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตี ค วามมาตรฐานการบัญ ชี ใ หม่ รวมทั้ง
มาตรฐานการบัญ ชี ที่ ป รั บ ปรุ ง ใหม่ ซึ่ ง มี ผ ลบังคับ ใช้สํา หรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เ ริ่ ม ในหรื อ หลังวัน ที่
1 มกราคม 2556 มีรายละเอียดดังนี้
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12

เรื่ อง ภาษีเงินได้

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2552)

เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการ
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เรื่ อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
เรื่ อง ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ที่
ไม่ได้คิดค่าเสื่ อมราคาที่ตีราคาใหม่
เรื่ อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุ น้
เรื่ อง ส่ วนงานดําเนิ นงาน

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552)
 การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10
 การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21
 การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8

ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมิ นและเห็ นว่ามาตรฐานการบัญชี ที่ป รั บปรุ งใหม่ รวมถึ งมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ นและการตีความมาตรฐานการบัญชี ใหม่ซ่ ึ งจะมี ผลบังคับใช้สําหรั บงบการเงิ นที่ มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่ อง ภาษีเงินได้
ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาถือปฎิ บตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ดงั กล่าวข้างต้น จะไม่มีผลกระทบที่เป็ นสาระสําคัญ
ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่นาํ เสนอ ยกเว้น มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที่ 21 (ปรั บ ปรุ ง
2552) เรื่ อ งผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่ างประเทศที่ ผูบ้ ริ หารของ
กลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาและกําหนดสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงานรวมทั้งประเมินผลกระทบที่มีต่อ
กลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ จะแล้วเสร็ จภายในเดือนธันวาคม 2555 ยกเว้นบริ ษทั ย่อยในประเทศ 2 บริ ษทั ที่ ได้นาํ มาถื อ
ปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ได้แก่ บริ ษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) (PTTEP) และ
บริ ษทั พีทีที อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (PTTI) โดยได้นาํ มาถือปฏิ บตั ิต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2554 และวันที่
1 มกราคม 2555 ตามลําดับ (รายละเอียดตามหมายเหตุฯ ข้อ 3.3)
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3.

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

3.3

การเปลี่ยนสกุลเงินที่ใช้รายงานของบริ ษทั ย่อยในประเทศ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2555 บริ ษทั พีทีที อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (PTTI) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ได้
เปลี่ยนสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงานจากสกุลเงินบาทเป็ นสกุลเงิ นดอลลาร์ สหรัฐ โดยพิจารณาจากรายได้
และต้นทุ นที่ ไ ด้รั บ จากหรื อ ใช้ใ นการดํา เนิ นกิ จ การเป็ นหลัก ทั้ง นี้ การเปลี่ ย นแปลงดัง กล่า วถื อ เป็ นการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี PTTI จึงทําการปรับปรุ งงบการเงินย้อนหลัง และบริ ษทั ฯได้นาํ งบการเงินของ
PTTI ที่ได้แปลงค่าเป็ นสกุลเงินบาทแล้วมาจัดทํางบการเงินรวม โดยผลกระทบที่มีต่องบการเงินรวมของ
บริ ษทั ฯ สรุ ปได้ดงั นี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
 สิ นทรัพย์รวม
 หนี้ สินรวม
 ส่ วนของผูถ้ ือหุ น
้

(2,752.73)
(444.59)
(2,308.14)

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
 สิ นทรัพย์รวม
 หนี้ สินรวม
 ส่ วนของผูถ้ ือหุ น
้

(566.02)
(330.82)
(235.20)

งบกําไรขาดทุน/งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับงวดสามเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2554
 รายได้รวม
(111.73)
 ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายรวม
9.83
 กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
(129.85)
 ภาษีเงินได้
(0.22)
 กําไรสําหรับงวด
(251.19)
 กําไรเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับงวด-สุ ทธิ จากภาษี
(5,392.31)
 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
(5,643.50)
งบกําไรขาดทุน/งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับงวดหกเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2554
 รายได้รวม
(10.30)
 ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายรวม
(3.46)
 กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
153.83
 กําไรสําหรับงวด
146.99
 กําไรเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับงวด-สุ ทธิ จากภาษี
(962.54)
 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
(815.55)
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4.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิ.ย. 2555

31 ธ.ค. 2554

30 มิ.ย. 2555

31 ธ.ค. 2554

1,988.51

453.47

316.83

213.95

71,107.13

68,058.06

38,269.90

21,892.01

8,060.75

19,649.05

6,736.99

15,600.00

250.01

13,066.89

-

-

ตัว๋ สัญญาใช้เงิน

8,550.00

5,770.00

7,500.00

4,500.00

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

6,147.25

9,134.65

6,147.25

9,134.65

96,103.65

116,132.12

58,970.97

51,340.61

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินฝากประจํา
ตัว๋ เงินคลัง

รวม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 มีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.01-6.75 ต่อปี
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : อัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.10-6.00 ต่อปี )
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5.

ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
30 มิ.ย. 2555 31 ธ.ค. 2554
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิ.ย. 2555 31 ธ.ค. 2554

162,784.37

107,875.52

128,180.72

81,012.79

872.14

1,037.59

872.14

1,037.59

163,656.51

108,913.11

129,052.86

82,050.38

หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ

(1,919.61)

(1,850.13)

(753.11)

(724.45)

ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น

161,736.90

107,062.98

128,299.75

81,325.93

67,658.85

64,643.44

86,143.58

76,076.49

(342.99)

(344.88)

(342.99)

(344.88)

67,315.86

64,298.56

85,800.59

75,731.61

229,052.76

171,361.54

214,100.34

157,057.54

ตัว๋ เงินรับ

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุฯ 8.1)
รวม
โดยแยกตามอายุหนี้ได้ดงั นี้

งบการเงินรวม
30 มิ.ย. 2555 31 ธ.ค. 2554
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
ครบกําหนดชําระ
- ไม่เกิน 3 เดือน

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิ.ย. 2555 31 ธ.ค. 2554

218,305.91

168,337.87

201,318.09

151,499.13

7,599.15

2,222.92

6,925.13

1,903.45

- เกิน 3 – 6 เดือน

2,253.63

638.46

2,138.11

437.52

- เกิน 6 – 12 เดือน

1,039.22

492.93

865.51

331.90

หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ

2,117.45
231,315.36
(2,262.60)

1,864.37
173,556.55
(2,195.01)

3,949.60
215,196.44
(1,096.10)

3,954.87
158,126.87
(1,069.33)

รวม

229,052.76

171,361.54

214,100.34

157,057.54

- เกิน 12 เดือน

ลูกหนี้ การค้า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ได้รวมลูกหนี้ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในงบการเงินรวมจํานวน
36,422.95 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : 15,525.16 ล้านบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน
36,117.70 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : 15,362.08 ล้านบาท)
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6.

ลูกหนีอ้ นื่
ลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิ.ย. 2555

31 ธ.ค. 2554

30 มิ.ย. 2555

31 ธ.ค. 2554

11,019.10

12,315.98

3,478.28

3,085.77

หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ

(328.76)

(341.68)

(321.85)

(334.92)

ลูกหนี้อื่น
เงินชดเชยกองทุนนํ้ามัน
เชื้อเพลิงค้างรับ
เงินจ่ายล่วงหน้า

10,690.34

11,974.30

3,156.43

2,750.85

14,510.06

11,657.36

14,510.06

11,627.05

4,895.34

6,163.78

577.24

570.00

2,112.47

1,623.27

323.61

233.85

32,208.21

31,418.71

18,567.34

15,181.75

5,173.45

1,206.26

5,404.46

1,562.34

37,381.66

32,624.97

23,971.80

16,744.09

ลูกหนี้อื่น

ดอกเบี้ยค้างรับและเงินค้างรับ
ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุฯ 8.2)
รวม

เงินชดเชยกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงค้างรับ ประกอบด้วย เงินชดเชยสําหรับนํ้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซหุ งต้มที่ผลิต
ในประเทศ นํ้ามันเชื้ อเพลิงและก๊าซหุ งต้มที่นาํ เข้ามาจากต่างประเทศ และรับคืนสําหรั บนํ้ามันเชื้ อเพลิงที่
จําหน่ ายไปต่า งประเทศ หรื อ จํา หน่า ยให้แ ก่เรื อ เพื่อ ใช้เ ป็ นเชื้ อ เพลิง เดิน ทางไปต่า งประเทศ รวมถึงเงิน
ชดเชยราคาก๊า ซธรรมชาติ สําหรั บยานยนต์ โดยจะได้รับเงิ นชดเชยและรั บคื นตามอัตราที่ คณะกรรมการ
บริ หารนโยบายพลังงานกําหนด
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7.

เงินให้ ก้ยู มื

7.1

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิ.ย. 2555

31 ธ.ค. 2554

30 มิ.ย. 2555

31 ธ.ค. 2554

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น - กิจการอื่น

145.70

182.36

103.80

119.52

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น - กิจการ
ที่เกี่ยวข้อง (หมายเหตุฯ 8.2)

4,823.82

4,823.82

5,522.93

5,420.99

4,969.52

5,006.18

5,626.73

5,540.51

รวม

เงินให้กูย้ ืมระยะสั้น – กิจการอื่นของบริ ษทั ฯ เป็ นเงินให้กูย้ ืมตามโครงการกรุ งเทพฯฟ้ าใสซึ่ งเป็ นการให้
เงิน กู ย้ ืม แก่ผู ป้ ระกอบการขนส่ ง เพื ่อ ใช้เ ป็ นเงิน ทุน หมุน เวีย นในการติด ตั้ง เปลี ่ย น หรื อ ดัด แปลง
เครื่ องยนต์ที่ใช้ NGV เป็ นเชื้อเพลิง รวมถึงการซื้ อยานยนต์ใหม่ที่ใช้เครื่ องยนต์ NGV ซึ่ งเป็ นการสนับสนุ น
การใช้ NGV เป็ นพลังงานทดแทน โดยอัตราดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 เท่ากับร้อยละ
0.50 ต่อปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : อัตราดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื เท่ากับร้อยละ 0.50 ต่อปี )
7.2

เงินให้กยู้ มื ระยะยาว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว - กิจการอื่น

30 มิ.ย. 2555

31 ธ.ค. 2554

30 มิ.ย. 2555

31 ธ.ค. 2554

375.32

139.94

98.31

139.94

-

5.82

52,598.37

52,697.71

375.32

145.76

52,696.68

52,837.65

เงินให้กยู้ มื ระยะยาว - กิจการ
ที่เกี่ยวข้อง (หมายเหตุฯ 8.3)
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินให้กยู้ ืมระยะยาว – กิจการอื่นของบริ ษทั ฯ เป็ นเงินให้กยู้ ืมตามโครงการกรุ งเทพฯฟ้ าใส รายละเอียดตาม
หมายเหตุฯ 7.1
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8.

รายการระหว่ างบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รายการระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสําคัญ มีรายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้

8.1

ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554
งบการเงินรวม
30 มิ.ย. 2555
31 ธ.ค. 2554

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิ.ย. 2555
31 ธ.ค. 2554

บริ ษทั ย่อย

-

-

17,708.76

10,991.18

กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน

-

-

1,215.81

751.86

60,780.69

59,798.70

60,605.92

59,651.81

6,878.16

4,844.74

6,613.09

4,681.64

67,658.85

64,643.44

86,143.58

76,076.49

(342.99)

(344.88)

(342.99)

(344.88)

67,315.86

64,298.56

85,800.59

75,731.61

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
โดยแยกตามอายุหนี้ได้ดงั นี้

งบการเงินรวม
30 มิ.ย. 2555
31 ธ.ค. 2554
ยังไม่ครบกําหนดชําระ

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิ.ย. 2555
31 ธ.ค. 2554

66,657.58

64,141.37

81,594.66

72,427.41

- ไม่เกิน 3 เดือน

548.79

108.14

895.82

107.89

- เกิน 3 – 6 เดือน

146.48

135.24

189.78

133.70

- เกิน 6 – 12 เดือน

148.82

175.11

143.49

174.91

- เกิน 12 เดือน

157.18

83.58

3,319.83

3,232.58

67,658.85

64,643.44

86,143.58

76,076.49

(342.99)

(344.88)

(342.99)

(344.88)

67,315.86

64,298.56

85,800.59

75,731.61

ครบกําหนดชําระ

รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
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8.

รายการระหว่ างบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)

8.2

ลูกหนี้ อื่น เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กูย้ ืมระยะสั้น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
และวันที่ 31 ธันวาคม 2554
งบการเงินรวม
30 มิ.ย. 2555 31 ธ.ค. 2554

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิ.ย. 2555 31 ธ.ค. 2554

ลูกหนี้อื่น
บริ ษทั ย่อย

-

-

155.65

414.76

กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน

-

-

17.91

22.82

4,891.67

624.53

4,890.66

623.11

53.46

245.42

43.68

46.16

4,945.13

869.95

5,107.90

1,106.85

(16.09)

(16.09)

(16.09)

(16.09)

4,929.04

853.86

5,091.81

1,090.76

บริ ษทั ย่อย

-

-

89.92

153.98

บริ ษทั ร่ วม

0.69

0.68

-

-

243.72

351.72

222.73

317.60

รวม

244.41

352.40

312.65

471.58

รวมลูกหนี้อื่น

5,173.45

1,206.26

5,404.46

1,562.34

บริ ษทั ย่อย

-

-

699.11

597.17

บริ ษทั ร่ วม

4,823.82

4,823.82

4,823.82

4,823.82

4,823.82

4,823.82

5,522.93

5,420.99

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อื่นที่เกี่ยวข้องกัน
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวม
เงินจ่ายล่วงหน้า

บริ ษทั อื่นที่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น

รวม
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8.

รายการระหว่ างบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)

8.2

ลูกหนี้ อื่น เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กยู้ มื ระยะสั้น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงเงินให้กยู้ มื ระยะสั้น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2555
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม

2554

2555

2554

4,823.82

-

5,420.99

500.00

- รับคืนเงินกู้

-

-

-

(358.03)

- กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน

-

-

(0.56)

-

- ส่ วนที่ถึงกําหนดรับชําระภายใน 1 ปี

-

226.23

102.50

1,966.23

4,823.82

226.23

5,522.93

2,108.20

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน

เงิ น ให้กู้ยืม ระยะสั้ น – กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน เป็ นเงิ น ให้กู้ยืม ที่ ไ ม่ มี ห ลัก ทรั พ ย์ค้ าํ ประกัน โดย ณ วัน ที่
30 มิถุนายน 2555 มีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 5.37-6.13 ต่อปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : อัตราดอกเบี้ย
ระหว่างร้ อ ยละ 4.00-7.25 ต่อ ปี )
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8.

รายการระหว่ างบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)

8.3

ลูกหนี้ อื่น เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กยู้ ืมระยะยาว – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
30 มิ.ย. 2555 31 ธ.ค. 2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิ.ย. 2555 31 ธ.ค. 2554

เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
บริ ษทั ย่อย

-

-

52,060.48

52,697.71

กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน

-

-

537.89

-

บริ ษทั ร่ วม

-

5.82

-

-

-

5.82

52,598.37

52,697.71

รวม

การเปลี่ยนแปลงเงินให้กยู้ มื ระยะยาว – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2555
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม

2554

2555

2554

5.82

5,753.88

52,697.71

55,302.26

-

-

1,003.64

3,512.62

- รับคืนเงินกู้

(5.72)

(692.80)

(1,111.49)

(690.00)

- กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน

(0.10)

0.23

111.01

-

- ส่ วนที่ถึงกําหนดรับชําระภายใน 1 ปี

-

(226.23)

(102.50)

(1,966.23)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน

-

4,835.08

52,598.37

56,158.65

- ให้เงินกู้

เงินให้กยู้ มื ระยะยาว-กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ นเงินให้กยู้ มื ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
มีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 2.74-5.46 ต่อปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : อัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ
3.46-5.58 ต่อปี )
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8.

รายการระหว่ างบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)

8.4

เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
30 มิ.ย. 2555

31 ธ.ค. 2554

30 มิ.ย. 2555

31 ธ.ค. 2554

บริ ษทั ย่อย

-

-

19,678.25

13,381.95

กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน

-

-

6,022.84

5,093.66

40,484.90

40,834.31

39,006.66

39,028.26

5,172.89

4,450.62

375.55

337.42

45,657.79

45,284.93

65,083.30

57,841.29

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
8.5

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เจ้าหนี้อื่นและเงินกูย้ มื ระยะสั้น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
30 มิ.ย. 2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2554

30 มิ.ย. 2555

31 ธ.ค. 2554

เจ้าหนี้อื่น
บริ ษทั ย่อย

-

-

1,371.57

1,313.44

กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน

-

-

8.75

4.02

บริ ษทั ร่ วม

582.42

747.94

327.70

589.66

บริ ษทั อื่นที่เกี่ยวข้องกัน

100.43

117.96

98.39

116.51

682.85

865.90

1,806.41

2,023.63

-

-

3,800.37

6,094.30

รวม
เงินกูย้ มื ระยะสั้น *
บริ ษทั ย่อย

* บริ ษทั ฯ มีนโยบายการบริ หารจัดการสภาพคล่อง (Liquidity management) โดยการบริ หารเงินรวม
ภายในกลุ่ ม บริ ษ ัท ซึ่ งบริ ษ ัท ฯทํา หน้า ที่ บ ริ ห ารเงิ น ระยะสั้ น เพื่ อ จัด การสภาพคล่ อ งส่ ว นเกิ น และ
ส่ ว นขาดของแต่ละบริ ษทั โดยวิธีการกูย้ มื เงินระยะสั้นระหว่างกัน และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่ งอิงอัตราดอกเบี้ย
ในท้องตลาด
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8.

รายการระหว่ างบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)

8.6

เจ้าหนี้อื่นระยะยาว – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
30 มิ.ย. 2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2554

30 มิ.ย. 2555

31 ธ.ค. 2554

บริ ษทั ย่อย

-

-

0.35

0.17

กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน

-

-

12.79

13.15

16.86

17.21

16.86

17.21

638.60

654.50

638.60

654.50

655.46

671.71

668.60

685.03

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
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8.

รายการระหว่ างบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)

8.7

รายได้และค่าใช้จ่ายที่เป็ นรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

2555

2555

2554

รายได้
ค่าขายสิ นค้า
บริ ษทั ย่อย

-

-

37,063.21

42,270.53

กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน

-

-

2,292.70

1,896.46

230,831.84

241,173.07

230,512.41

240,793.39

15,841.24

13,687.55

15,102.95

13,494.62

-

-

728.05

725.18

-

-

1.68

-

73.67

87.16

73.67

87.16

บริ ษทั ย่อย

-

-

437.22

53.70

กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน

-

-

621.13

28.03

บริ ษทั ร่ วม

-

-

11,830.15

5,052.38

24.40

144.03

24.40

52.96

บริ ษทั ย่อย

-

-

125.65

147.63

กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน

-

-

14.32

15.15

414.71

1,361.25

412.05

1,360.28

12.48

13.49

11.64

13.17

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อื่นที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั ร่ วม
เงินปั นผลรับ

บริ ษทั อื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้อื่น

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อื่นที่เกี่ยวข้องกัน
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8.

รายการระหว่ างบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)

8.7

รายได้และค่าใช้จ่ายที่เป็ นรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2554

2555

2555

2554

ค่าใช้จ่าย
ค่าซื้ อสิ นค้า
บริ ษทั ย่อย

-

-

54,447.25

44,707.62

กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน

-

-

9,336.88

7,667.43

162,310.36

154,805.25

157,883.75

150,590.35

13,165.33

13,046.14

1,841.22

1,812.97

-

-

31.50

18.39

บริ ษทั ย่อย

-

-

778.81

335.54

บริ ษทั ร่ วม

651.27

376.02

630.50

347.43

บริ ษทั อื่นที่เกี่ยวข้องกัน

279.00

264.05

277.09

218.43

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อื่นที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยจ่าย
บริ ษทั ย่อย
ค่าใช้จ่ายอื่น
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8.

รายการระหว่ างบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)

8.7

รายได้และค่าใช้จ่ายที่เป็ นรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2554

2555

2555

2554

รายได้
ค่าขายสิ นค้า
บริ ษทั ย่อย

-

-

77,147.82

66,836.89

กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน

-

-

4,033.60

3,597.11

498,706.71

419,466.91

497,943.38

418,623.45

30,016.72

25,189.45

29,074.41

24,775.68

-

-

1,456.11

1,413.49

-

-

1.68

-

150.94

177.82

150.94

177.82

บริ ษทั ย่อย

-

-

6,485.97

5,429.10

กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน

-

-

1,046.14

118.29

บริ ษทั ร่ วม

-

-

11,830.15

5,052.38

76.90

309.03

76.90

217.96

บริ ษทั ย่อย

-

-

284.42

484.54

กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน

-

-

32.27

31.96

1,781.33

2,980.49

1,761.15

2,978.49

29.63

35.92

27.77

35.47

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อื่นที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั ร่ วม
เงินปั นผลรับ

บริ ษทั อื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้อื่น

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อื่นที่เกี่ยวข้องกัน
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รายการระหว่ างบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)

8.7

รายได้และค่าใช้จ่ายที่เป็ นรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2554

2555

2555

2554

ค่าใช้จ่าย
ค่าซื้ อสิ นค้า
บริ ษทั ย่อย

-

-

93,865.84

83,120.01

กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน

-

-

17,351.38

14,302.23

320,059.57

290,115.45

311,017.76

281,769.79

26,764.46

25,962.24

3,616.39

3,332.09

-

-

66.43

32.81

บริ ษทั ย่อย

-

-

1,574.03

609.06

กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน

-

-

-

3.70

บริ ษทั ร่ วม

943.73

814.28

901.42

775.44

บริ ษทั อื่นที่เกี่ยวข้องกัน

553.15

359.64

550.90

353.86

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อื่นที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยจ่าย
บริ ษทั ย่อย
ค่าใช้จ่ายอื่น

รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวข้างต้น มิได้รวมถึงส่ วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
การกําหนดราคาระหว่างบริ ษทั ฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็ นไปตามปกติของธุ รกิจเช่นเดียวกับที่กาํ หนดกับ
บุคคลหรื อกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน สําหรับราคาสิ นค้าที่ซ้ื อจากบริ ษทั ย่อยเป็ นไปตามราคาขายตามปกติของ
บริ ษทั ย่อยที่อา้ งอิงจากราคาตลาดโลก
8.8

ภาระผูกพันต่อบริ ษทั ย่อย กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั อื่นที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียดตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30.1
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8.

รายการระหว่ างบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)

8.9

รายการซื้ อ ขายนํ้า มัน ดิ บ และนํ้า มัน สํา เร็ จ รู ป ที่ ไ ม่ มี ก ารส่ ง มอบจริ ง กับ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน โดยมี
วัตถุประสงค์ในการรักษาระดับสํารองนํ้ามันดิบและนํ้ามันสําเร็ จรู ปซึ่ งได้กลับรายการในงบการเงินแล้ว
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554
งบการเงินรวม
2554
2555
ค่าขาย
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อื่นที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

2,033.24
356.34

739.25
-

2,033.24
356.34

739.25
-

2,033.24
356.34

739.25
-

2,033.24
356.34

739.25
-

ค่าซื้ อ
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อื่นที่เกี่ยวข้องกัน

สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554

ค่าขาย
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อื่นที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม
2554
2555

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

3,229.23
356.34

3,935.42
-

3,229.23
356.34

3,935.42
-

3,229.23
356.34

3,935.42
-

3,229.23
356.34

3,935.42
-

ค่าซื้ อ
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อื่นที่เกี่ยวข้องกัน
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8.

รายการระหว่ างบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)

8.10 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2555
2554

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าเบี้ยประชุมและโบนัส
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
เงินเดือน โบนัส และ
ผลประโยชน์ระยะสั้นอื่นๆ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

34.85

26.57

10.32

9.85

114.77

134.35

29.01

25.76

0.89
150.51

1.20
162.12

0.68
40.01

1.00
36.61

สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2555
2554

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าเบี้ยประชุมและโบนัส
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
เงินเดือน โบนัส และ
ผลประโยชน์ระยะสั้นอื่นๆ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

65.89

47.78

20.99

20.68

300.34

277.08

55.12

49.69

1.84
368.07

1.97
326.83

1.41
77.52

1.55
71.92

ผูบ้ ริ หาร หมายถึง บุคคลที่มีอาํ นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการวางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรม
ต่างๆ ของกิจการไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
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9.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย กิจการทีค่ วบคุมร่ วมกันและบริษัทร่ วม

9.1

ข้อมูลบริ ษทั ย่อย กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน และบริ ษทั ร่ วม ของบริ ษทั ฯ
ชื่อบริษัท

จัดตั้งขึน้ ประเภทธุรกิจ
ในประเทศ

บริ ษทั ย่อย
ปตท.สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด
(มหาชน) (PTTEP)
PTT (Cambodia) Limited (PTTCL)
Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL)

ไทย

กัมพูชา
Cayman
Islands
PTT International Trading Pte Ltd (PTTT)
สิ งคโปร์
บริ ษทั ปตท.จําหน่ายก๊าซธรรมชาติ จํากัด (PTTNGD) ไทย
บริ ษทั พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด (PTTLNG)
ไทย
บริ ษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (PTTPM) ไทย
บริ ษทั เอนเนอร์ ยี่ คอมเพล็กซ์ จํากัด (EnCo)

ไทย

บริ ษทั พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จํากัด (PTTPL)

ไทย

บริ ษทั ปตท.ธุรกิจค้าปลีก จํากัด (PTTRB)

ไทย

บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าและพลังงานร่ วม จํากัด (CHPP)

ไทย

บริ ษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (PTTI)
PTT Green Energy Pte Limited (PTTGE)

ไทย
สิ งคโปร์

บริ ษทั บิซิเนส เซอร์วสิ เซส อัลไลแอนซ์ จํากัด (BSA) ไทย
บริ ษทั พีทีที แทงค์ เทอร์มินลั จํากัด (PTT TANK)
ไทย
บริ ษทั ไทยลูบ้ เบล็นดิ้ง จํากัด (TLBC)

ไทย

(บริ ษทั ฯ และ PTTRB ถือหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 48.95 และ 51.05
ตามลําดับ ส่ งผลให้ TLBC มีสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ)
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สํารวจและผลิต
ปิ โตรเลียม
การตลาดนํ้ามัน
การตลาดนํ้ามัน
การค้าสากลนํ้ามัน
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
การตลาดผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเคมี
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อให้เช่า
บริ การด้าน
โลจิสติกส์
รับจ้างบริ หารงาน และ
การตลาดนํ้ามัน
ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า
และนํ้าเย็น
ลงทุนในต่างประเทศ
ลงทุนในธุรกิจ
ปาล์มนํ้ามัน
รับจ้างบริ หารงาน
ท่าเทียบเรื อและคลัง
ผลิตภัณฑ์
ผสมและบรรจุ
นํ้ามันหล่อลื่น

สั ดส่ วนเงินลงทุน
(ร้ อยละ)
30 มิ.ย. 2555 31 ธ.ค. 2554
65.29

65.29

100.00
100.00

100.00
100.00

100.00
58.00
100.00
50.00

100.00
58.00
100.00
50.00

50.00

50.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00
100.00

100.00
100.00

25.00
100.00

25.00
100.00

48.95

48.95

9.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย กิจการทีค่ วบคุมร่ วมกันและบริษัทร่ วม (ต่อ)

9.1

ข้อมูลบริ ษทั ย่อย กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน และบริ ษทั ร่ วม ของบริ ษทั ฯ (ต่อ)
ชื่อบริษัท

จัดตั้งขึน้ ประเภทธุรกิจ
ในประเทศ

กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซี ย (ประเทศไทย) จํากัด
(TTM (T))
Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd.
(TTM (M))
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าและนํ้าเย็น จํากัด (DCAP)
บริ ษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด (PTTAC)
บริ ษทั เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จํากัด (HMC)
บริ ษทั พีทีที เอ็มซี ซี ไบโอเคม จํากัด (PTTMCC)
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) (TOP)
บริ ษทั สตาร์ปิโตรเลียมรี ไฟน์นิ่ง จํากัด (SPRC)
บริ ษทั บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) (BCP)
บริ ษทั ท่อส่ งปิ โตรเลียมไทย จํากัด (THAPPLINE)
บริ ษทั ปิ โตรเอเซี ย (ประเทศไทย) จํากัด
(PA (Thailand))
Vietnam LPG Co.,Ltd. (VLPG)
KELOIL-PTT LPG Sdn. Bhd. (KPL)
บริ ษทั ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC)
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด (IPT)
บริ ษทั ไทยออยล์เพาเวอร์ จํากัด (TP)

35

สั ดส่ วนเงินลงทุน
(ร้ อยละ)
30 มิ.ย. 2555 31 ธ.ค. 2554

ไทย

ก๊าซธรรมชาติ

50.00

50.00

มาเลเซี ย

ก๊าซธรรมชาติ

50.00

50.00

ไทย

35.00

35.00

ไทย
ไทย
ไทย

ผลิตและจําหน่าย
ไฟฟ้ าและนํ้าเย็น
ปิ โตรเคมี
ปิ โตรเคมี
ปิ โตรเคมี

48.50
41.44
50.00

48.50
41.44
50.00

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

การกลัน่ นํ้ามัน
การกลัน่ นํ้ามัน
การกลัน่ นํ้ามัน
ท่อขนส่ งนํ้ามัน
การตลาดนํ้ามัน

49.10
36.00
27.22
33.19
35.00

49.10
36.00
27.22
33.19
35.00

เวียดนาม
มาเลเซี ย
ไทย

บรรจุและขาย LPG
บรรจุและขาย LPG
ปิ โตรเคมีและ
การกลัน่
ผลิตไฟฟ้ า
ผลิตและจําหน่าย
ไฟฟ้ า

45.00
40.00
38.51

45.00
40.00
38.51

20.00
26.00

20.00
26.00

ไทย
ไทย

9.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย กิจการทีค่ วบคุมร่ วมกันและบริษัทร่ วม (ต่อ)

9.1

ข้อมูลบริ ษทั ย่อย กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน และบริ ษทั ร่ วม ของบริ ษทั ฯ (ต่อ)
ชื่อบริษัท

จัดตั้งขึน้ ประเภทธุรกิจ
ในประเทศ

สั ดส่ วนเงินลงทุน
(ร้ อยละ)
30 มิ.ย. 2555 31 ธ.ค. 2554

บริ ษทั ร่ วม (ต่อ)
บริ ษทั พีทีที ฟี นอล จํากัด (PPCL)
บริ ษทั พีทีที ยูทิลิต้ ี จํากัด (PTTUT)

ไทย
ไทย

ปิ โตรเคมี
ผลิตและจําหน่าย
ไฟฟ้ า ไอนํ้า และ
นํ้าเพื่อการ
อุตสาหกรรม

40.00
40.00

40.00
40.00

บริ ษทั พีทีที ไอซี ที โซลูชนั่ ส์ จํากัด (PTTICT)

ไทย

บริ การงานสื่ อสาร
และเทคโนโลยี
บริ การบํารุ งรักษา
โรงงานและ
งานวิศวกรรม

20.00

20.00

40.00

40.00

ผลิตและจําหน่าย
ไฟฟ้ า
ผลิตและจําหน่าย
ไฟฟ้ า
ให้บริ การทาง
เทคนิคและ
ดําเนินงาน

23.00

23.00

30.00

30.00

40.00

40.00

25.00

25.00

48.91

48.92

บริ ษทั พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริ ง จํากัด ไทย
(PTTME)
บริ ษทั บี.กริ ม บีไอพี เพาเวอร์ จํากัด (B.Grimm BIP) ไทย
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ านวนคร จํากัด (NNEG)

ไทย

บริ ษทั พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชนั่ ส์ จํากัด (PTTES)

ไทย

บริ ษทั บางปะอินโคเจนเนอเรชัน่ จํากัด (BIC)

ไทย

บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
(PTTGC)

ไทย
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ผลิตและจําหน่าย
ไฟฟ้ า ไอนํ้า
ปิ โตรเคมีและ
การกลัน่

9.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย กิจการทีค่ วบคุมร่ วมกันและบริษัทร่ วม (ต่อ)

9.2

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554
สั ดส่ วนเงินลงทุน
(ร้ อยละ)

30 มิ.ย. 2555

หน่วย : ล้านบาท
เงินปันผล
สํ าหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิ.ย.

31 ธ.ค. 2554

30 มิ.ย.
2555

31 ธ.ค.
2554

วิธี
ราคาทุน

วิธี
ส่ วนได้ เสี ย

วิธี
ราคาทุน

1. TOP

49.10

49.10

11,380.83

37,768.71

11,380.83

39,274.55 2,003.29 1,402.31

2. SPRC

36.00

36.00

14,770.48

15,321.58

14,770.48

21,573.08 6,057.67

3. BCP

27.22

27.22

5,585.26

8,484.43

5,585.26

8,249.06

374.75

183.11

4. IRPC

38.51

38.51

28,467.24

28,859.05

28,467.24

30,366.79

314.79

786.97

5. THAPPLINE

33.19

33.19

2,682.35

1,960.44

2,682.35

1,659.74

-

-

6. PA (Thailand)

35.00

35.00

131.25

-

131.25

-

-

-

7. VLPG

45.00

45.00

87.35

89.77

87.35

119.12

33.75

-

8. KPL

40.00

40.00

21.49

-

21.49

-

-

-

9. FST

25.00

25.00

0.88

1.57

0.84

1.42

-

-

10. PPCL

40.00

40.00

3,340.48

4,941.59

3,340.48

4,940.00

-

-

11. PTTME

40.00

40.00

66.40

186.98

66.40

205.98

28.40

27.20

12. PTTGC

48.91

48.92

49,562.99

107,576.52

49,562.99

ชื่อบริษัท

วิธี
ส่ วนได้ เสี ย

2555

2554

กลุ่มธุรกิจการกลัน่
-

กลุ่มธุรกิจนํ้ามัน

กลุ่มธุรกิจปิ โตรเคมี

104,910.14 2,910.56 2,608.02*

* ประกอบด้วยเงินปันผลของ PTTAR และ PTTCH จํานวน 1,384.31 ล้านบาทและ 1,223.71 ล้านบาท ตามลําดับ
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9.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย กิจการทีค่ วบคุมร่ วมกันและบริษัทร่ วม (ต่อ)

9.2

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ต่อ)
สั ดส่ วนเงินลงทุน
(ร้ อยละ)

30 มิ.ย. 2555

หน่วย : ล้านบาท
เงินปันผล
สํ าหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิ.ย.

31 ธ.ค. 2554

30 มิ.ย.
2555

31 ธ.ค.
2554

วิธี
ราคาทุน

วิธี
ส่ วนได้ เสี ย

วิธี
ราคาทุน

วิธี
ส่ วนได้ เสี ย

2555

2554

13. IPT

20.00

20.00

400.19

1,663.17

400.19

1,648.32

-

-

14. TP

26.00

26.00

2,304.76

2,173.76

2,304.76

2,258.96

146.12

73.06

15. PTTUT

40.00

40.00

2,743.60

2,954.74

2,743.60

2,773.36

5.76

-

16. EMG

25.00

25.00

15,559.20

12,522.36

15,493.25

12,474.48

-

-

17. B.Grimm BIP

23.00

23.00

65.67

65.22

31.17

30.86

-

-

18. NNEG

30.00

30.00

48.60

46.92

24.60

23.59

-

-

19. XPCL

25.00

25.00

440.20

414.47

260.19

246.72

-

-

20. BIC

25.00

25.00

205.25

204.24

113.75

113.44

-

-

-

33.50

-

-

1,642.72

1,541.56

-

-

22. PTTICT

40.00

40.00

60.00

189.34

60.00

144.41

-

-

23. PTTES

40.00

40.00

62.50

65.50

62.50

63.06

-

-

24. ShoreAir

50.00

50.00

15.28

128.15

15.21

94.02

-

-

138,002.25

225,618.51

139,248.90

232,712.66

หักค่าเผือ่ การด้อยค่า

(12,109.37)

(8,919.78)

(8,019.54)

(4,859.14)

รวม

125,892.88

216,698.73

131,229.36

227,853.52 11,875.09 5,080.67

ชื่อบริษัท
กลุ่มธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติ

กลุ่มธุรกิจถ่านหิ น
21. RIM
กลุ่มธุรกิจอื่น
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9.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย กิจการทีค่ วบคุมร่ วมกันและบริษัทร่ วม (ต่อ)

9.3

เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ย่อ ย กิ จ การที่ ค วบคุ ม ร่ ว มกัน และบริ ษ ัท ร่ ว มตามงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ ณ วัน ที่
30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554
สั ดส่ วนเงินลงทุน
(ร้ อยละ)
ชื่อบริษัท

หน่วย : ล้านบาท
เงินปันผล
สํ าหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิ.ย.

วิธีราคาทุน

30 มิ.ย.2555 31 ธ.ค.2554

30 มิ.ย. 2555

31 ธ.ค. 2554

2555

2554

บริ ษทั ย่อย :
1. PTTEP

65.29

65.29

11,131.33

11,131.33

6,047.33

5,375.40

2. PTTT

100.00

100.00

2.50

2.50

-

-

3. PTTCL

100.00

100.00

0.23

0.23

-

-

4. SBECL

100.00

100.00

1,154.81

1,154.81

-

-

5. PTTNGD

58.00

58.00

418.14

418.14

426.30

-

6. PTTLNG

100.00

100.00

6,403.00

6,403.00

-

-

7. PTTPM

50.00

50.00

20.00

20.00

-

-

8. EnCo

50.00

50.00

900.00

900.00

-

-

9. PTTPL

100.00

100.00

1,200.00

1,200.00

-

-

10. PTTRB

100.00

100.00

5,100.00

5,100.00

-

-

11. CHPP

100.00

100.00

316.22

316.22

-

-

12. PTTI

100.00

100.00

33,316.00

33,157.00

-

-

13. PTTGE

100.00

100.00

11,750.64

10,834.08

-

-

14. BSA

25.00

25.00

0.50

0.50

1.42

-

15. PTT TANK

100.00

100.00

2,500.37

2,500.37

-

-

16. TLBC

48.95

48.95

140.00

140.00

10.92

7.70

74,353.74

73,278.18

6,485.97

5,383.10

รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

หมายเหตุ : ในระหว่างงวด 6 เดื อน ปี 2554 RBA จ่ายเงินปั นผล จํานวน 46.00 ล้านบาท และได้จดทะเบี ยนเลิ กบริ ษทั และ
ชําระบัญชีแล้วเสร็ จเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554

39

9.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย กิจการทีค่ วบคุมร่ วมกันและบริษัทร่ วม (ต่อ)

9.3

เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ทั ย่อ ย กิ จ การที่ ค วบคุ ม ร่ ว มกัน และบริ ษ ทั ร่ ว มตามงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ ณ วัน ที่
30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท
สั ดส่ วนเงินลงทุน
วิธีราคาทุน
เงินปันผล
(ร้ อยละ)
สํ าหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิ.ย.
ชื่อบริษัท

30 มิ.ย.2555 31 ธ.ค.2554

30 มิ.ย. 2555

31 ธ.ค. 2554

2555

2554

กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน :
กลุ่มธุรกิจก๊ าซธรรมชาติ
17. TTM (T)

50.00

50.00

5,666.80

5,666.80

425.01

-

18. TTM (M)

50.00

50.00

281.32

281.32

-

-

19. DCAP

35.00

35.00

584.50

584.50

-

-

20. PTTAC

48.50

48.50

6,909.41

6,909.41

-

-

21. HMC

41.44

41.44

9,117.12

9,117.12

621.13

118.29

22. PTTMCC

50.00

50.00

180.12

180.12

-

-

22,739.27

22,739.27

1,046.14

118.29

กลุ่มธุรกิจปิ โตรเคมี

รวมเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั ร่ วม :
กลุ่มธุรกิจการกลัน่
23. TOP

49.10

49.10

11,380.83

11,380.83

2,003.29

1,402.31

24. SPRC

36.00

36.00

14,770.48

14,770.48

6,057.67

-

25. BCP

27.22

27.22

5,585.26

5,585.26

374.75

183.11

26. IRPC

38.51

38.51

28,467.24

28,467.24

314.79

786.97

27. THAPPLINE

33.19

33.19

2,682.35

2,682.35

-

-

28. PA (Thailand)

35.00

35.00

131.25

131.25

-

-

29. VLPG

45.00

45.00

87.35

87.35

33.75

-

30. KPL

40.00

40.00

21.49

21.49

-

-

กลุ่มธุรกิจนํา้ มัน
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9.3

เงิ นลงทุ นในบริ ษทั ย่อย กิ จการที่ ควบคุ มร่ วมกันและบริ ษทั ร่ วมตามงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ต่อ)
สั ดส่ วนเงินลงทุน
(ร้ อยละ)
ชื่อบริษัท

30 มิ.ย.2555 31 ธ.ค.2554

ณ วันที่

หน่วย : ล้านบาท
เงินปันผล
สํ าหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิ.ย.

วิธีราคาทุน

30 มิ.ย. 2555

31 ธ.ค. 2554

2555

2554

กลุ่มธุรกิจปิ โตรเคมี
31. PPCL

40.00

40.00

3,340.48

3,340.48

-

-

32. PTTME

40.00

40.00

66.40

66.40

28.40

27.20

33. PTTGC

48.91

48.92

48,121.52

48,121.52

2,865.61

2,579.73*

34. IPT

20.00

20.00

400.19

400.19

-

-

35. TP

26.00

26.00

2,304.76

2,304.76

146.12

73.06

36. PTTUT

40.00

40.00

2,743.60

2,743.60

5.76

-

37. B.Grimm BIP

23.00

23.00

65.67

31.17

-

-

38. NNEG

30.00

30.00

48.60

24.60

-

-

39. BIC

25.00

25.00

205.25

113.75

-

-

40. PTTICT

20.00

20.00

30.00

30.00

-

-

41. PTTES

40.00

40.00

62.50

62.50

-

-

120,515.22

120,365.22

(152.74)

(152.74)

รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

120,362.48

120,212.48

11,830.14

5,052.38

รวม

217,455.49

216,229.93

19,362.25

10,553.77

กลุ่มธุรกิจก๊ าซธรรมชาติ

กลุ่มธุรกิจอื่น

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า

* ประกอบด้วยเงินปันผลของ PTTAR และ PTTCH จํานวน 1,384.31 ล้านบาทและ 1,195.42 ล้านบาทตามลําดับ
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9.4

รายการส่ วนแบ่งในสิ นทรัพย์สุทธิ ตามสัดส่ วนของบริ ษทั ฯ และผลการดําเนิ นงานของกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
ซึ่ งนํามารวมในงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีรายละเอียดดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิน :
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554
หน่วย : ล้านบาท

30 มิ.ย. 2555
TTM ( T )
สิ นทรัพย์หมุนเวียน

TTM ( M )

DCAP

31 ธ.ค. 2554

PTTAC

HMC

PTTMCC

TTM ( T )

TTM ( M )

DCAP

PTTAC

HMC

PTTMCC

3,697.26

169.52

204.83

1,192.60

3,915.14

150.05

3,318.28

122.56

115.76

1,597.05

3,922.08

170.83

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

12,728.60

607.51

1,353.33

12,687.53

12,474.49

22.90

13,146.17

622.59

1,302.00

12,333.11

12,511.04

8.55

หนี้สินหมุนเวียน

(1,239.47)

(93.31)

(279.09)

(1,975.36)

(1,796.92)

(1.95)

(1,232.54)

(85.72)

(207.22)

(1,950.21)

(1,567.74)

(3.42)

หนี้สินไม่หมุนเวียน

(8,368.69)

(360.35)

(849.65)

(5,646.01)

(4,785.47)

(0.01)

(8,298.64)

(358.17)

(794.26)

(5,420.67)

(5,055.13)

-

6,817.70

323.37

429.42

6,258.76

9,807.24

170.99

6,933.27

301.26

416.28

6,559.28

9,810.25

175.96

สิ นทรัพย์สุทธิ

งบกําไรขาดทุน :
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554
หน่วย : ล้านบาท

2555
TTM ( M )

TTM ( T )

DCAP

2554
PTTAC

HMC

PTTMCC

TTM ( T )

TTM ( M )

DCAP

PTTAC

HMC

PTTMCC

รายได้ *

450.13

23.08

250.07

0.76

3,197.00

1.04

463.06

37.27

149.25

(64.66)

3,037.22

0.94

ค่าใช้จ่าย

(409.05)

(26.64)

(227.27)

(339.76)

(2,761.54)

(4.25)

(418.77)

(22.79)

(157.99)

(40.88)

(2,384.80)

(0.71)

41.08

(3.56)

22.80

(339.00)

435.46

(3.21)

44.29

14.48

(8.74)

(105.54)

652.42

0.23

-

-

-

0.08

(40.54)

-

-

-

-

(0.22)

(166.42)

-

41.08

(3.56)

22.80

(338.92)

394.92

(3.21)

44.29

14.48

(8.74)

(105.76)

486.00

0.23

กําไร(ขาดทุน)ก่อน
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

* รวมกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
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9.4

รายการส่ วนแบ่งในสิ นทรัพย์สุทธิ ตามสัดส่ วนของบริ ษทั ฯ และผลการดําเนิ นงานของกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
ซึ่ งนํามารวมในงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)
งบกําไรขาดทุน :
สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554
หน่วย : ล้านบาท

2555
TTM ( M )

TTM ( T )

DCAP

2554
PTTAC

HMC

PTTMCC

TTM ( T )

TTM ( M )

DCAP

PTTAC

HMC

PTTMCC

รายได้ *

1,107.91

69.28

423.07

223.76

6,284.17

2.27

1,049.15

81.95

290.67

(79.01)

6,328.66

0.94

ค่าใช้จ่าย

(798.45)

(46.24)

(409.92)

(524.44)

(5,577.92)

(7.24)

(916.18)

(47.59)

(307.40)

(86.22)

(4,903.18)

(0.71)

309.46

23.04

13.15

(300.68)

706.25

(4.97)

132.97

34.36

(16.73)

(165.23)

1,425.48

0.23

-

-

-

0.16

(87.63)

-

-

-

-

(0.14)

(304.83)

-

309.46

23.04

13.15

(300.52)

618.62

(4.97)

132.97

34.36

(16.73)

(165.37)

1,120.65

0.23

กําไร(ขาดทุน)ก่อน
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

* รวมกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
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9.5

รายการสําคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555
BIC
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 BIC เรี ยกชําระค่าหุ น้ เพิ่มเติมครั้งที่ 2 เป็ นจํานวนเงิน 15.25 ล้านบาท ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ
ได้ชาํ ระค่าหุ น้ ดังกล่าวเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 BIC เรี ยกชําระค่าหุ น้ เพิ่มเติมครั้งที่ 3 เป็ นจํานวนเงิน 30.50 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ฯ
ได้ชาํ ระค่าหุ น้ ดังกล่าวเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555
และเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 BIC เรี ยกชําระค่าหุ น้ เพิ่มเติมครั้งที่ 4 เป็ นจํานวนเงิน 45.75 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ฯ
ได้ชาํ ระค่าหุ น้ ดังกล่าวเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555
PTTGE
เมื่ อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 PTTGE ได้เรี ยกชําระค่าหุ ้นเพิ่มทุ นจํานวน 30 ล้านดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อ
ประมาณ 916.56 ล้านบาท ทั้งนี้บริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าหุ น้ เพิ่มทุนดังกล่าวเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
RIM
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 PTT Asia Pacific Mining Pty Ltd. (PTTAPM) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ PTTI
ได้ลงทุนเพิ่มใน Red Island Mineral Limited (RIM) โดยเพิ่มสัดส่ วนการถือหุ ้นอีกร้อยละ 66.50 จากเดิม
ร้อยละ 33.50 เป็ นร้อยละ 100 ส่ งผลให้ RIM เปลี่ยนสถานะจากบริ ษทั ร่ วมเป็ นบริ ษทั ย่อย (รายละเอียดตาม
หมายเหตุ ฯ ข้อ 27 การซื้ อธุรกิจ)
B.Grimm BIP
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของ B.Grimm BIP ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 ได้มีมติให้เพิ่ม
ทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 135.50 ล้านบาท เป็ น 285.50 ล้านบาท โดยการออกหุ ้น
เพิ่มทุนจํานวน 1.50 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท และเรี ยกชําระค่าหุ ้นเต็มมูลค่า ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าหุ ้น
เพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่ วนการถือหุน้ เป็ นจํานวนเงิน 34.50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555
PTTGC
ในระหว่างงวดพนักงาน PTTGC มีการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญตามโครงการ Employee Stock Ownership Plan
(ESOP) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21 ผลจากการใช้สิทธิ ดงั กล่าวส่ งผลให้เกิดกําไร
จํานวน 6.89 ล้านบาท ซึ่ งรับรู้ในงบกําไรขาดทุน และส่ งผลให้สัดส่ วนเงินลงทุนของบริ ษทั ฯใน PTTGC
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ลดลงเหลือเท่ากับร้อยละ 48.91
NNEG
ตามมติที่ประชุ มคณะกรรมการของ NNEG ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 มี นาคม 2555 ได้มีมติให้เพิ่มทุน
จดทะเบี ยน 80 ล้านบาทจากทุ นจดทะเบี ยนเดิ ม 82 ล้านบาท เป็ น 162 ล้านบาท โดยการออกหุ ้ นเพิ่ มทุ น
จํานวน 8 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท และเรี ยกชําระค่าหุ ้นเต็มมูลค่า ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ชาํ ระค่าหุ ้นเพิ่มทุน
ดังกล่าวตามสัดส่ วนการถือหุน้ เป็ นจํานวนเงิน 24 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555
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เงินลงทุนในบริษัทย่ อย กิจการทีค่ วบคุมร่ วมกันและบริษัทร่ วม (ต่อ)

9.5

รายการสําคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 (ต่อ)
PTTI
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 PTTI ได้ทาํ การประเมินการด้อยค่าเงินลงทุนใน East Mediterranean Gas Company
(EMG) เพิ่มเติม เนื่ องจากบริ ษทั Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) และบริ ษทั Egyptian
Natural Gas Holding Company (EGAS) ซึ่ งเป็ นคู่สัญญาในการซื้ อขายก๊าซฯ จากประเทศอียปิ ต์ไปยังประเทศ
อิสราเอล ได้แจ้งยกเลิกสัญญาซื้ อขายก๊าซฯ ระหว่าง EGPC/EGAS กับ EMG ซึ่ งส่ งผลให้ EMG ไม่สามารถ
ดําเนิ นการส่ งก๊าซฯให้กบั ลูกค้าได้ตามสัญญา ทาง PTTI จึงทําการทดสอบการด้อยค่า และรับรู ้ขาดทุนจาก
การด้อยค่าเงินลงทุนดังกล่าวเพิ่มเติมในไตรมาส 2 ปี 2555 จํานวน 3,972.32 ล้านบาท ส่ งผลให้ค่าเผื่อ
การด้อยค่าเงินลงทุนใน EMG ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 เท่ากับ 8,919.78 ล้านบาทในงบการเงินรวม
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 PTTI เรี ยกชําระค่าหุ น้ เพิ่มทุน เป็ นจํานวนเงิน 159 ล้านบาท ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้ชาํ ระ
ค่าหุ น้ เพิ่มทุนดังกล่าวเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555
XPCL
ตามมติที่ ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือ หุ ้นของ XPCL ครั้ งที่ 1/2554 เมื่ อวันที่ 27 มิ ถุนายน 2554 ได้มีม ติ ให้เพิ่ม
ทุนจดทะเบียน 5,750 ล้านบาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000 ล้านบาท เป็ น 6,750 ล้านบาท โดยการออก
หุ น้ เพิ่มทุนจํานวน 575 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท และเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 XPCL เรี ยกชําระค่าหุ ้น
เพิ่มทุนหุ ้นละ 0.12 บาท เป็ นจํานวนเงิน 17.25 ล้านบาท ทั้งนี้ บริ ษทั นที ซิ นเนอร์ ยี่ จํากัด(NSC) ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อยของ PTTI ได้ชาํ ระค่าหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555
ต่อมาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 XPCL เรี ยกชําระค่าหุ ้นเพิ่มทุนเพิ่มเติมหุ ้นละ 1.11 บาทเป็ นจํานวนเงิ น
159.56 ล้านบาท ซึ่ ง NSC ได้ชาํ ระค่าหุน้ ดังกล่าวเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555
SPRC
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของ SPRC ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 ได้มีมติให้แปรสภาพ
บริ ษ ทั สตาร์ ปิ โตรเลี ย ม รี ไฟน์นิ่ง จํากัด เป็ น บริ ษ ทั สตาร์ ปิ โตรเลี ย ม รี ไฟน์นิ่ง จํากัด (มหาชน) ตาม
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 โดย SPRC ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555
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เงินลงทุนในบริษัทย่ อย กิจการทีค่ วบคุมร่ วมกันและบริษัทร่ วม (ต่อ)

9.6

ข้อมูลเพิ่มเติมในส่ วนของบริ ษทั ร่ วม
9.6.1 บริ ษ ัท ฯยัง ไม่ รั บ รู ้ ส่ ว นแบ่ ง กํา ไร(ขาดทุ น )ของบริ ษ ัท ร่ ว มบางแห่ ง สํา หรั บ สามเดื อ นสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน 2555 จํานวน 1.92 ล้านบาท (2554 : 0.95 ล้านบาท) และสําหรับหกเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน 2555 จํานวน 1.41 ล้านบาท (2554 : (1.93) ล้านบาท) เนื่องจากบริ ษทั ฯ ยังมีผล
ขาดทุนสะสมที่ยงั ไม่รับรู้ของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 จํานวน 70.80 ล้านบาท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : 72.29 ล้านบาท)
9.6.2 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (เฉพาะบริ ษทั ร่ วมที่มีตราสารทุนซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET)) คํานวณจากราคาเสนอซื้ อปั จจุบนั ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
บริ ษทั ร่ วม
30 มิ.ย. 2555
31 ธ.ค. 2554
BCP
8,431.84
7,045.27
IRPC
28,173.51
32,108.35
TOP
57,594.73
58,596.38
PTTGC
122,339.70
134,463.45
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10.

เงินลงทุนเผือ่ ขาย

10.1 ข้อมูลเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ชื่อบริษัท

จัดตั้งขึน้
ในประเทศ

ประเภทธุรกิจ

สั ดส่ วนเงินลงทุน
(ร้ อยละ)
30 มิ.ย. 2555 31 ธ.ค. 2554

เงินลงทุนเผือ่ ขายของบริษัทฯ :
เงินลงทุนในตราสารทุน
บริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) (TIP)

ไทย

ประกันภัย

13.33

13.33

บริ ษทั บริ การเชื้อเพลิงการบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
(BAFS)

ไทย

บริ การเติมนํ้ามัน
อากาศยาน

7.06

7.06

กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี เอนเนอร์จี ฟันด์ (MFC Energy Fund)

ไทย

กองทุนรวม

32.57

32.57

กองทุนเปิ ดดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและ
เคมีภณ
ั ฑ์ (FAM EPIF)

ไทย

กองทุนรวม

เงินลงทุนในกองทุนรวม

ชื่อบริษัท

จัดตั้งขึน้
ประเภท
ในประเทศ ธุรกิจ

ถือหุ้นโดย

สั ดส่ วนเงินลงทุน
(ร้ อยละ)
30 มิ.ย. 2555 31 ธ.ค. 2554

เงินลงทุนเผือ่ ขายของ PTTI :
เงินลงทุนในตราสารทุน
Xanadu Mines Ltd. (XML)

มองโกเลีย สํารวจแหล่งแร่ SET
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13.18

13.18

เงินลงทุนเผือ่ ขาย (ต่อ)

10.

10.2 เงินลงทุนเผือ่ ขาย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
เงินปันผล
สํ าหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิ.ย.

สั ดส่ วนเงินลงทุน
(ร้ อยละ)

งบการเงินรวม

30 มิ.ย. 31 ธ.ค.
2555 2554

30 มิ.ย.
2555

31 ธ.ค. 30 มิ.ย.
2554
2555

31 ธ.ค.
2554

2555

2554

TIP

13.33 13.33

312.00

312.00

312.00

312.00

10.00

40.00

BAFS

7.06

7.06

24.00

24.00

24.00

24.00

14.40

12.96

XML

13.18 13.18

233.56

232.57

-

-

-

-

569.56

568.57

336.00

336.00

504.89

504.89

504.89

504.89

-

-

6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00

71.83

71.83

96.23

124.79

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

ชื่อบริษัท

เงินลงทุนในตราสารทุน

รวมเงินลงทุนในตราสารทุน
เงินลงทุนในกองทุนรวม
MFC Energy Fund

32.57 32.57

FAM EPIF
รวมเงินลงทุนในกองทุนรวม

6,804.89 6,804.89 6,804.89 6,804.89

รวมเงินลงทุนเผื่อขายก่อนปรับมูลค่า
เงินลงทุน

7,374.45 7,373.46 7,140.89 7,140.89

ค่าเผือ่ การปรับมูลค่าของเงินลงทุน

4,313.06 4,306.96 4,400.50 4,280.62

รวม

11,687.51 11,680.42 11,541.39 11,421.51
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11.

เงินลงทุนระยะยาวอืน่

11.1 ข้อมูลเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ชื่อบริษัท

จัดตั้งขึน้ ประเภทธุรกิจ
ในประเทศ

สั ดส่ วนเงินลงทุน
(ร้ อยละ)
30 มิ.ย. 2555 31 ธ.ค. 2554

เงินลงทุนระยะยาวอืน่ ของบริษัทฯ :
บริ ษทั ปิ โตรเอเซี ย (Huizhou) จํากัด (PA(Huizhou))

จีน

การตลาดนํ้ามัน

25.00

25.00

บริ ษทั ปิ โตรเอเซี ย (Maoming) จํากัด (PA (Maoming)) จีน

การตลาดนํ้ามัน

20.00

20.00

บริ ษทั ปิ โตรเอเซี ย (Sanshui) จํากัด (PA (Sanshui))

จีน

การตลาดนํ้ามัน

25.00

25.00

บริ ษทั ขนส่ งนํ้ามันทางท่อ จํากัด (FPT)

ไทย

ท่อขนส่ งนํ้ามัน

2.76

2.76

บริ ษทั บริ การนํ้ามันอากาศยาน จํากัด (IPS)

ไทย

บริ การเติมนํ้ามัน
อากาศยาน

16.67

16.67

บริ ษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด (RPCL)

ไทย

ผลิตไฟฟ้ า

15.00

15.00

ผลิตเส้นด้ายสําเร็ จรู ป

0.48

0.48

บริ ษทั คัลเลอร์วชิ นั่ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (Corpus) ไทย
เงินลงทุนระยะยาวอืน่ ของบริษัทย่ อยและกิจการทีค่ วบคุมร่ วมกัน
เงินลงทุนระยะยาวอืน่ ของ PTTT :
KIC Oil Terminals Sdn Bhd (KOT)

มาเลเซี ย

บริ การด้านโลจิสติกส์

10.00

10.00

Kadriah Integrated Facilities Sdn Bhd (KIF)

มาเลเซี ย

บริ การด้านโลจิสติกส์

10.00

10.00

Kadriah I Ltd (K I)

มาเลเซี ย

บริ การด้านโลจิสติกส์

10.00

10.00

Kadriah II Sdn Bhd (K II)

มาเลเซี ย

บริ การด้านโลจิสติกส์

10.00

10.00

บริ ษทั ระยองโอเลฟิ นส์ จํากัด (ROC)

ไทย

ปิ โตรเคมี

5.91

5.91

บริ ษทั บาเซล แอดวานซ์ โพลีโอเลฟิ นซ์
(ประเทศไทย) จํากัด (BAPT)

ไทย

ปิ โตรเคมี

2.07

2.07

เงินลงทุนระยะยาวอืน่ ของ HMC :
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11.

เงินลงทุนระยะยาวอืน่ (ต่อ)

11.2 เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีรายละเอียดดังนี้
สั ดส่ วนเงินลงทุน
(ร้ อยละ)

งบการเงินรวม

30 มิ.ย. 31 ธ.ค.
2555 2554

30 มิ.ย.
2555

1. PA (Huizhou)

25.00 25.00

15.16

15.16

2. FPT

2.76

2.76

44.00

3. IPS

16.67 16.67

0.02

4. RPCL

15.00 15.00

5. ROC

5.91

5.91

710.26

643.73

-

6. BAPT

2.07

2.07

18.19

18.19

7. PA (Maoming)

20.00 20.00

14.83

8. PA (Sanshui)

25.00 25.00

9. KOT

หน่วย : ล้านบาท
เงินปันผล
สํ าหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิ.ย.

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

ชื่อบริษัท
31 ธ.ค. 30 มิ.ย.
2554
2555

31 ธ.ค.
2554

2555

2554

15.16

15.16

-

-

44.00

44.00

44.00

-

-

0.02

0.02

0.02

-

-

1,098.75 1,098.75 1,098.75 1,098.75

52.50

165.00

-

-

91.07

-

-

-

-

14.83

14.83

14.83

-

-

6.06

6.06

6.06

6.06

-

-

10.00 10.00

111.83

111.36

-

-

-

-

10. KIF

10.00 10.00

46.34

46.15

-

-

-

-

11. K I

10.00 10.00

232.93

231.94

-

-

-

-

12. K II

10.00 10.00

62.26

61.99

-

-

-

-

13. Corpus

0.48

0.60

0.60

0.60

0.60

-

-

52.50

256.07

เงินลงทุนระยะยาวอืน่

0.48

รวมเงินลงทุนซึ่ งบันทึกโดยวิธีราคาทุน

2,361.23 2,292.78 1,179.42 1,179.42

หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน

(544.85) (542.93) (73.30)

รวม

(73.30)

1,816.38 1,749.85 1,106.12 1,106.12

11.3 รายการสําคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555
ROC
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 HMC ได้ซ้ื อหุ ้นสามัญใหม่ของ ROC ตามสัดส่ วนการลงทุนเดิม จํานวน 6,421,156 หุ ้น
มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท โดยคิดเป็ นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้ น 642 ล้านบาท ซึ่ ง HMC จะทยอยชําระเป็ นคราวๆ ไป
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 HMC ได้ชาํ ระค่าหุ ้นดังกล่าวในสัดส่ วนร้อยละ 25 หรื อคิดเป็ นเงินจํานวน
161 ล้านบาท (บริ ษทั ฯรับรู้เงินลงทุนตามสัดส่ วนการถือหุน้ เป็ นจํานวนเงิน 66.53 ล้านบาท)
50

12.

อสั งหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
อาคารและส่ วน งานระหว่าง
ปรับปรุ งอาคาร ก่อสร้าง

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
- เพิ่มขึ้น
- โอนเปลี่ยนประเภท
- ขายและจําหน่าย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

รวม

4,421.68
4,421.68

5,490.53
3.49
(26.80)
(11.96)
5,455.26

3.96
(2.34)
1.62

9,912.21
7.45
(29.14)
(11.96)
9,878.56

-

(1,566.92)
(131.00)
28.63
10.55
(1,658.74)

-

(1,566.92)
(131.00)
28.63
10.55
(1,658.74)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

4,421.68

3,923.61

-

8,345.29

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

4,421.68

3,796.52

1.62

8,219.82

ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
- ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
- โอนเปลี่ยนประเภท
- ขายและจําหน่าย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
ราคาตามบัญชี
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12.

อสั งหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน (ต่อ)
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน มีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารและส่ วน งานระหว่าง
ปรับปรุ งอาคาร ก่อสร้าง

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
- เพิ่มขึ้น
- โอนเปลี่ยนประเภท
- ขายและจําหน่าย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

รวม

4,421.68
4,421.68

1,837.69
0.29
(28.30)
(11.69)
1,797.99

3.97
(2.33)
1.64

6,259.37
4.26
(30.63)
(11.69)
6,221.31

-

(1,160.07)
(29.91)
28.63
10.55
(1,150.80)

-

(1,160.07)
(29.91)
28.63
10.55
(1,150.80)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

4,421.68

677.62

-

5,099.30

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

4,421.68

647.19

1.64

5,070.51

ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
- ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
- โอนเปลี่ยนประเภท
- ขายและจําหน่าย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
ราคาตามบัญชี
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13.

ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ที่ดิน

งบการเงินรวม
เครื่ องจักร สิ นทรัพย์เพื่อ สิ นทรัพย์ งานระหว่าง
และ
การสํารวจ
อื่นๆ
ก่อสร้าง
อุปกรณ์
และผลิต
ปิ โตรเลียม

อาคาร
และส่ วน
ปรับปรุ ง
อาคาร

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
- ซื้ อธุรกิจ (หมายเหตุฯ 27)
- ซื้ อสิ นทรัพย์
- ต้นทุนการกูย้ มื
- โอนเปลี่ยนประเภท
- ขายและจําหน่าย
- ผลต่างจากการแปลงค่างบฯ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
- ซื้ อธุรกิจ (หมายเหตุฯ 27)
- ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
- โอนเปลี่ยนประเภท
- ขายและจําหน่าย
- ผลต่างจากการแปลงค่างบฯ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
- ขาดทุนจากการด้อยค่า
- กลับรายการขาดทุนด้อยค่า
- ผลต่างจากการแปลงค่างบฯ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

5,823.25
855.73
12.07
(36.36)
(15.78)
6,638.91

43,726.53 338,681.25
8.96
122.56
916.89
1,269.92
6,355.21
(51.74)
(119.75)
7.98
55.80
45,075.25 345,898.36

481,626.47 14,761.89 34,550.88 919,170.27
8.96
38,271.35 1,208.88 8,214.99 49,590.40
260.25
260.25
291.93 (8,103.76)
(174.63)
(1,786.31) (309.35)
(2.04) (2,305.55)
2,426.44
(74.47)
1.13
2,401.10
520,537.95 15,878.88 34,921.45 968,950.80

- (14,117.11) (105,027.54) (190,770.15) (6,937.86)
(4.87)
- (1,074.15) (7,062.77) (18,416.70) (629.45)
(44.51)
(54.21)
17.36
47.78
82.16
1,110.85
130.00
6.23
1.88
240.30
2.66
- (15,181.76) (112,065.35) (207,835.70) (7,417.29)
(81.27)
(81.27)
5,741.98
6,557.64

(9.59)
(9.59)

(255.24)
(255.24)

(634.05)
(3,223.62)
204.24
0.77
(3,652.66)

29,599.83 233,398.47
29,883.90 233,577.77

290,222.27
309,049.59
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-

- (316,852.66)
(4.87)
- (27,183.07)
(81.36)
1,370.79
251.07
- (342,500.10)
-

(980.15)
(3,223.62)
204.24
0.77
(3,998.76)

7,824.03 34,550.88 601,337.46
8,461.59 34,921.45 622,451.94

13.

ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อ)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท
ที่ดิน

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
- ซื้ อสิ นทรัพย์
- ต้นทุนการกูย้ มื
- โอนเปลี่ยนประเภท
- ขายและจําหน่าย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
- ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
- โอนเปลี่ยนประเภท
- ขายและจําหน่าย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

อาคาร
และส่ วน
ปรับปรุ ง
อาคาร

3,788.62
51.92
7.34
3,847.88

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องจักร สิ นทรัพย์ งานระหว่าง
และ
อื่นๆ
ก่อสร้าง
อุปกรณ์

26,412.10 269,436.61
69.70
484.65
242.12
3,143.95
(47.08)
(67.29)
26,676.84 272,997.92

9,320.10
126.54
952.30
(34.44)
10,364.50

- (10,306.07) (90,247.25)
(545.90) (5,211.57)
(30.37)
(9.22)
46.57
66.63
- (10,835.77) (95,401.41)

(5,549.23)
(498.81)
11.08
24.34
(6,012.62)

(81.27)
(81.27)

(9.60)
(9.60)

รวม

16,651.12
6,953.47
215.86
(3,564.30)
20,256.15

325,608.55
7,686.28
215.86
781.41
(148.81)
334,143.29

- (106,102.55)
- (6,256.28)
(28.51)
137.54
- (112,249.80)

(255.11)
(255.11)

-

-

(345.98)
(345.98)

ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

3,707.35

16,096.43 178,934.25

3,770.87

16,651.12

219,160.02

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

3,766.61

15,831.47 177,341.40

4,351.88

20,256.15

221,547.51

ต้นทุนการกูย้ มื ที่ได้บนั ทึกเป็ นส่ วนหนึ่งของราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในงบการเงินรวมมีจาํ นวน
260.25 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : 1,137.23 ล้านบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํ นวน
215.86 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : 301.16 ล้านบาท) กลุ่มบริ ษทั ใช้อตั ราการตั้งขึ้นเป็ นทุนระหว่าง
ร้อยละ 1.87-4.54 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : ร้อยละ 1.63-5.58)
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13.

ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 สิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินซึ่ งรวมอยูใ่ นสิ นทรัพย์อื่นๆ
ได้แก่ สิ นทรัพย์ประเภทยานพาหนะ มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
30 มิ.ย. 2555

31 ธ.ค. 2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิ.ย. 2555

31 ธ.ค. 2554

ราคาทุน

1,119.81

996.40

863.18

825.21

หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม

(299.99)

(254.10)

(208.96)

(157.68)

819.82

742.30

654.22

667.53

ราคาตามบัญชี

ในไตรมาส 2 ปี 2555 บริ ษทั พีทีทีอีพี ออสตราเลเชี ย พีทีวาย จํากัด (PTTEP AA) รั บรู ้ ผลขาดทุนจาก
การด้อ ยค่า ของสิ นทรัพย์แหล่งมอนทารา จํานวน 109 ล้านดอลลาร์ สหรัฐหรื อประมาณ 3,455.13 ล้านบาท
เนื่ องจากมี ขอ้ บ่งชี้ จากต้น ทุ น โครงการที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น และการเลื่ อ นแผนการผลิ ต ซึ่ งคาดว่า จะสามารถ
เริ่ ม ผลิ ต ได้ภ ายในสิ้ น ไตรมาส 4 ปี 2555 ทั้งนี้ มูลค่าที่ ค าดว่าจะได้รั บคืนได้คาํ นวณจากมูลค่ายุติธ รรม
หักต้นทุนในการขายซึ่ งใช้วิธีการคิดลดกระแสเงินสดตามอายุของโครงการโดยประมาณการกระแสเงินสด
ได้ใช้ขอ้ มูลการผลิตที่อิงจากปริ มาณสํารองที่พิสูจน์แล้ว (Proved reserve) และปริ มาณสํารองที่คาดว่าจะพบ
(Probable reserve) รวมทั้งประมาณการต่างๆ และข้อสมมติฐานที่สําคัญ เช่น ราคานํ้ามัน อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ อัตราคิดลด และรายจ่ายฝ่ ายทุน เป็ นต้น
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14.

สิ นทรัพย์ไม่ มตี ัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์ในการ
สิ นทรัพย์
สํารวจและประเมิน ไม่มีตวั ตนอื่น
ค่าแหล่งทรัพยากร

คอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์

สิ ทธิ การใช้

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
- เพิ่มขึ้น
- โอนเปลี่ยนประเภท
- ขายและจําหน่าย
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

3,740.34
352.39
58.65
(0.36)
13.01
4,164.03

18,648.76
0.17
25.59
(18.18)
12.11
18,668.45

35,097.72
1,976.86
(1,192.97)
255.62
36,137.23

3,487.46
52.25
304.18
13.81
3,857.70

60,974.28
2,381.67
388.42
(1,211.51)
294.55
62,827.41

ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
- ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
- โอนเปลี่ยนประเภท
- ขายและจําหน่าย
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

(1,551.34)
(188.37)
0.09
0.30
(3.72)
(1,743.04)

(5,568.30)
(255.41)
(18.64)
15.99
7.92
(5,818.44)

-

(1,070.83)
(124.43)
(2.52)
(1,197.78)

(8,190.47)
(568.21)
(18.55)
16.29
1.68
(8,759.26)

ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
- ขาดทุนจากการด้อยค่า
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

-

-

(110.51)
(0.47)
(110.98)

(59.70)
(11.95)
(0.50)
(72.15)

(170.21)
(11.95)
(0.97)
(183.13)

2,189.00
2,420.99

13,080.46
12,850.01

34,987.21
36,026.25

2,356.93
2,587.77

52,613.60
53,885.02

ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
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รวม

14.

สิ นทรัพย์ไม่ มตี วั ตน (ต่อ)
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน มีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท
คอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ ทธิการใช้
สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตนอื่น

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
- เพิ่มขึ้น
- โอนเปลี่ยนประเภท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

1,521.76
23.05
56.65
1,601.46

18,330.62
9.55
18,340.17

51.55
51.55

19,903.93
23.05
66.20
19,993.18

ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
- ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
- โอนเปลี่ยนประเภท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

(595.30)
(129.25)
(0.10)
(724.65)

(5,391.11)
(239.78)
(5,630.89)

(51.55)
(51.55)

(6,037.96)
(369.03)
(0.10)
(6,407.09)

926.46
876.81

12,939.51
12,709.28

-

13,865.97
13,586.09

ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
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15.

สิ นทรัพย์เหมือง
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์เหมือง มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
- ซื้ อธุรกิจ (หมายเหตุฯ 27)
- เพิ่มขึ้น
- ขายและจําหน่าย
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

41,970.17
4,245.73
1,458.47
(321.56)
402.31
47,755.12

ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
- ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

(8,790.33)
(1,533.23)
(69.47)
(10,393.03)

ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

33,179.84

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

37,362.09
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16.

ค่ าความนิยม
การเปลี่ยนแปลงในค่าความนิยม มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2555

2554

28,432.57

17,541.83

827.69

10,293.81

-

(70.51)

(321.48)

(19.11)

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

47.56

472.24

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน

28,986.34

28,218.26

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม
- เพิ่มขึ้น (หมายเหตุฯ 27)
- โอนเปลี่ยนประเภท
- ขาดทุนจากการด้อยค่า

17.

เงินจ่ ายล่วงหน้ าค่ าซื้อก๊าซ
การเปลี่ยนแปลงในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อก๊าซ มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
- Make-up Right
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

2554

7,346.23

8,304.60

8,495.57

9,743.47

(779.86)

(710.80)

(659.57)

(790.74)

6,566.37

7,593.80

7,836.00

8,952.73

บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินค่าซื้ อก๊าซล่วงหน้าสําหรับปริ มาณก๊าซที่ยงั ไม่สามารถรับมอบได้ตามปริ มาณขั้นตํ่าที่ระบุ
ในสัญญาซื้ อขายก๊าซ (Take-or-Pay) ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีสิทธิ ที่จะรับก๊าซที่ได้ชาํ ระเงินล่วงหน้าไปแล้วในปี สัญญา
ต่อๆไป (Make-up Right) โดยไม่มีกาํ หนดเวลา
ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อก๊าซประกอบด้วยเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อก๊าซจากแหล่ง
ยาดานาและเยตากุนในประเทศสหภาพพม่าซึ่ งเป็ นยอดคงเหลือสําหรับปริ มาณก๊าซที่ยงั ไม่สามารถรับมอบได้
ของปี 2543-2544
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18.

เงินกู้ยมื ระยะยาว
เงินกูย้ มื ระยะยาว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีรายละเอียดดังนี้
เงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี

เงินกูย้ มื - สกุลบาท
เงินกูย้ มื - สกุลบาทจาก สนพ.
เงินกูย้ มื - สกุลต่างประเทศ
หุน้ กู้ - สกุลบาท
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

งบการเงินรวม
30 มิ.ย. 2555 31 ธ.ค. 2554
4,663.09
5,025.33
210.32
214.35
5,399.97
4,246.05
13,521.60
45,296.32
228.37
196.72
24,023.35
54,978.77

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิ.ย. 2555 31 ธ.ค. 2554
3,500.00
4,000.00
210.32
214.35
2,397.39
2,593.25
8,500.00
23,500.00
173.95
164.52
14,781.66
30,472.12

งบการเงินรวม
30 มิ.ย. 2555 31 ธ.ค. 2554
30,286.68
32,251.00
194.40
297.42
71,227.76
62,231.56
173,493.72
146,521.98
111,776.20
95,513.07
516.77
509.09
387,495.53
337,324.12

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิ.ย. 2555 31 ธ.ค. 2554
22,000.00
23,500.00
194.40
297.42
20,110.58
21,422.30
154,304.20
119,304.20
48,539.20
48,321.77
418.28
453.95
245,566.66
213,299.64

เงินกูย้ มื ระยะยาว

เงินกูย้ มื - สกุลบาท
เงินกูย้ มื - สกุลบาทจาก สนพ.
เงินกูย้ มื - สกุลต่างประเทศ
หุน้ กู้ - สกุลบาท
หุน้ กู้ - สกุลต่างประเทศ
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

เงิ นกูย้ ืมของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2555 จํานวน 8,500.00 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 :
10,205.86 ล้านบาท) คํ้าประกันโดยกระทรวงการคลัง
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18.

เงินกู้ยมื ระยะยาว (ต่อ)

18.1 เงินกูย้ มื
การเปลี่ยนแปลงในเงินกูย้ มื -สกุลบาทและสกุลต่างประเทศสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555
มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้าน
งบการเงินรวม
สกุลเงิน
รวมเทียบเท่า
บาท

บาท

ดอลลาร์
สหรัฐ

เยนญี่ปุ่น

37,788.10

1,807.38

23,000.00

-

104,265.71

120.75

16.97

-

375.00

11,805.54

(2,554.97)

(56.93)

-

-

(4,361.43)

- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

-

-

-

-

146.83

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

-

-

-

-

116.37

0.61

0.29

-

-

9.20

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

35,354.49

1,767.71

23,000.00

375.00

111,982.22

- ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี

(4,873.41)

(169.43)

-

-

(10,273.38)

เงินกูย้ มื ระยะยาว

30,481.08

1,598.28

23,000.00

375.00

101,708.84

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
- กูเ้ พิ่ม
- ชําระคืน

- อื่นๆ

ดอลลาร์
แคนาดา

หน่วย : ล้าน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สกุลเงิน
ดอลลาร์
สหรัฐ

บาท

รวมเทียบเท่า
บาท

เยนญี่ปุ่น

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

28,011.77

456.47

23,000.00

52,027.32

- ชําระคืน

(2,107.05)

(43.97)

-

(3,506.60)

-

-

(108.03)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

25,904.72

412.50

23,000.00

48,412.69

- ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว

(3,710.32)
22,194.40

(75.00)
337.50

23,000.00

(6,107.71)
42,304.98

- กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
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18.

เงินกู้ยมื ระยะยาว (ต่อ)

18.1 เงินกูย้ มื (ต่อ)
เงินกู้ยมื สกุลบาท
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 คู่สัญญาของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินกูส้ กุลบาทจํานวน 5,000
ล้านบาทของบริ ษทั ฯ ได้ใช้สิทธิ ในการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวร้อยละ 6M THBFIX
บวกอัตราร้ อยละคงที่ ต่อปี เป็ นอัตราดอกเบี้ ยคงที่ ร้อยละ 4.355 ต่อปี ซึ่ งมี ผลต่ออัตราดอกเบี้ ยตั้งแต่วนั ที่
30 มิถุนายน 2555 จนครบกําหนดชําระคืนเงินต้นในวันที่ 30 มีนาคม 2562
ในระหว่า งงวดกิจ การที่ค วบคุม ร่ ว มกัน แห่ ง หนึ่ ง ได้เ บิก เงิน กู ย้ ืม จากสถาบัน การเงิน แห่ ง หนึ่ ง จํา นวน
345 ล้า นบาท (บริ ษ ทั ฯรั บ รู ้ เ งิ น กู้ต ามสัด ส่ ว นการถื อ หุ ้น เป็ นจํา นวน 120.75 ล้า นบาท) อายุเ งิ น กู้ 10 ปี
อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 6 เดือนบวกส่ วนเพิ่ม
เงินกู้ยมื สกุลต่ างประเทศ
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 บริ ษทั ฯได้ยกเลิกสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินกูส้ กุลดอลลาร์ สหรัฐ
บางส่ วนจํานวน 50 ล้านดอลลาร์ สหรัฐกับคู่สัญญารายหนึ่ ง มีผลให้อตั ราดอกเบี้ยเปลี่ยนจากอัตราดอกเบี้ ย
คงที่ ร้ อ ยละ 2.989 ต่ อ ปี เป็ นอัต ราดอกเบี้ ย ลอยตัว ร้ อ ยละ LIBOR บวกอัต ราร้ อ ยละคงที่ ด ัง เดิ ม และ
ในวันเดียวกัน บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ ย สําหรับเงินกูจ้ าํ นวนดังกล่าวกับคู่สัญญาใหม่
ซึ่ งเปลี่ยนจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวร้อยละ LIBOR บวกอัตราร้อยละคงที่ต่อปี เป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ
1.585 ต่อปี ซึ่ งมีผลต่ออัตราดอกเบี้ ยตั้งแต่วนั ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 จนครบกําหนดชําระคืนเงินต้นในวันที่
25 พฤษภาคม 2558
เมื่อเดือนมีนาคม และ เมษายน 2555 PTTEP Canada International Finance Limited (PTTEP CIF) ได้ลงนาม
ในสั ญ ญาเงิ นกู้แ บบไม่ มี ห ลักประกันกับ สถาบันการเงิ นเป็ นวงเงิ นรวม 300 ล้านดอลลาร์ แคนาดา และ
75 ล้า นดอลลาร์ แ คนาดาตามลํา ดับ อายุเ งิ น กู้ 5 ปี โดยมี PTTEP เป็ นผูค้ ้ าํ ประกัน เงิ น กู้ท้ ัง จํา นวน
ทั้ง นี้ เมื่ อ เดื อ นพฤษภาคม 2555 PTTEP CIF ได้เบิกเงินกูด้ งั กล่าวเต็มจํานวนแล้ว
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 กิจการที่ควบคุมร่ วมกันแห่งหนึ่ งได้เข้าทําสัญญา Shareholder Loan Agreement
กับผูถ้ ือหุ น้ วงเงิน 70 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ LIBOR บวกอัตราส่ วนเพิ่มคงที่ต่อปี กําหนด
ชําระคืนเงินกูย้ ืมทั้งจํานวนภายในเดือ นพฤศจิกายน 2563 ต่อ มาเมื่อ วันที่ 21 พฤษภาคม 2555 กิจการที่
ควบคุมร่ วมกันดังกล่าวได้เบิกเงินกูเ้ ป็ นจํานวนเงิน 35 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ (บริ ษทั ฯรับรู้เงินกูต้ ามสัดส่ วนการ
ถือหุน้ เป็ นจํานวน 16.97 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ)

62

18.

เงินกู้ยมื ระยะยาว (ต่อ)

18.2 หุ น้ กู้
หุน้ กู้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้าน
งบการเงินรวม
30 มิ.ย. 2555
ดอลลาร์
สหรัฐ
บาท

31 ธ.ค. 2554
ดอลลาร์
บาท
สหรัฐ

หุน้ กูไ้ ม่มีหลักประกันไม่ดอ้ ยสิ ทธิ
- สกุลดอลลาร์สหรัฐ

108,687.78

3,408.42

92,472.15

2,911.17

- สกุลบาท

187,015.32

-

191,818.30

-

3,088.42

96.62

3,040.92

96.62

รวม

298,791.52

3,505.04

287,331.37

3,007.79

ส่ วนที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี

(13,521.60)

-

(45,296.32)

-

หุน้ กูร้ ะยะยาว

285,269.92

3,505.04

242,035.05

3,007.79

หุน้ กูม้ ีหลักประกันไม่ดอ้ ยสิ ทธิ
- สกุลดอลลาร์ สหรัฐ

หน่วย : ล้าน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิ.ย. 2555
31 ธ.ค. 2554
บาท

ดอลลาร์
สหรัฐ

บาท

ดอลลาร์
สหรัฐ

หุน้ กูไ้ ม่มีหลักประกันไม่ดอ้ ยสิ ทธิ
- สกุลดอลลาร์สหรัฐ

48,539.20

1,518.51

48,321.77

1,518.03

162,804.20

-

142,804.20

-

รวม

211,343.40

1,518.51

191,125.97

1,518.03

ส่ วนที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี

(8,500.00)

-

(23,500.00)

-

หุน้ กูร้ ะยะยาว

202,843.40

1,518.51

167,625.97

1,518.03

- สกุลบาท
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18.

เงินกู้ยมื ระยะยาว (ต่อ)

18.2 หุ น้ กู้ (ต่อ)
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 บริ ษทั ฯ ได้เสนอขายหุ ้นกูค้ รั้งที่ 1/2555 ประเภทไม่มีหลักประกัน ไม่ดอ้ ยสิ ทธิ
แก่ผลู้ งทุนทัว่ ไป จํานวน 2 ชุด มูลค่า 20,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
เงือ่ นไข
มูลค่าเสนอขาย (ล้านบาท)
อายุหุน้ กู้ (ปี )

หุ้นกู้ชุดที่ 1

หุ้นกู้ชุดที่ 2

1,950.53

18,049.47

3 ปี 8 เดือน 20 วัน

6 ปี 9 เดือน 19 วัน
ปี ที่ 1-4 : 4.00

อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ร้อยละต่อปี )

3.80

ปี ที่ 5-6 : 4.40
ระยะเวลาที่เหลือ : 5.50

งวดดอกเบี้ย

ชําระดอกเบี้ยทุกงวด 6 เดือน
ในวันที่ 15 ก.พ. และ 15 ส.ค. (ชําระครั้งแรกในวันที่ 15 ส.ค. 2555)

วันออกหุน้ กู้

27 มกราคม 2555

วันครบกําหนดไถ่ถอน

17 ตุลาคม 2558

15 พฤศจิกายน 2561

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 บริ ษทั ฯ ได้เสนอขายหุ น้ กูค้ รั้งที่ 2/2555 ประเภทไม่มีหลักประกัน ไม่ดอ้ ยสิ ทธิ
แก่ผลู้ งทุนทัว่ ไป มูลค่า 15,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
เงือ่ นไข

รายละเอียด

มูลค่าเสนอขาย (ล้านบาท)

15,000.00

อายุหุน้ กู้ (ปี )

6 ปี 11 เดือน 24 วัน

อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ร้อยละต่อปี )

ปี ที่ 1-4 : 4.10 , ระยะเวลาที่เหลือ : 5.10

งวดดอกเบี้ย

ชําระดอกเบี้ยทุกงวด 6 เดือน
ในวันที่ 15 พ.ค. และ 15 พ.ย. (ชําระครั้งแรกในวันที่ 15 พ.ย. 2555)

วันออกหุน้ กู้

21 พฤษภาคม 2555

วันครบกําหนดไถ่ถอน

15 พฤษภาคม 2562
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18.

เงินกู้ยมื ระยะยาว (ต่อ)

18.2 หุ น้ กู้ (ต่อ)
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 PTTEP Canada International Finance Limited (PTTEP CIF) ได้เสนอขายหุ น้ กู้
ไม่มีหลักประกัน ไม่ดอ้ ยสิ ทธิ มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ สหรั ฐ อายุหุ้นกู้ 30 ปี อัตราดอกเบี้ ยคงที่ ร้อยละ
6.35 ต่อปี โดยมี PTTEP เป็ นผูค้ ้ าํ ประกันหุน้ กูท้ ้ งั จํานวน
18.3 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิ.ย. 2555 31 ธ.ค. 2554

30 มิ.ย. 2555 31 ธ.ค. 2554

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
- ภายใน 1 ปี

238.25

222.30

173.95

186.38

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

563.69

535.58

457.60

477.24

ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคต

(56.80)

(52.07)

(39.32)

(45.15)

มูลค่าปัจจุบนั ของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

745.14

705.81

592.23

618.47

- หนี้สินหมุนเวียน

228.37

196.72

173.95

164.52

- หนี้สินไม่หมุนเวียน

516.77

509.09

418.28

453.95

745.14

705.81

592.23

618.47

มูลค่าปัจจุบนั ของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

รวม
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19.

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
รายละเอียดการกระทบยอดมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2555

2554

2555

2554

5,500.02

5,147.73

2,387.40

2,314.50

ต้นทุนบริ การปั จจุบนั

217.20

223.57

71.98

70.03

ต้นทุนดอกเบี้ย
(กําไร)ขาดทุนจากการคํานวณตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

106.55

97.86

47.63

46.04

0.35

(0.20)

-

-

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

1.57

(0.06)

-

-

รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง

(80.07)

(47.24)

(54.60)

(33.07)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน

5,745.62

5,421.66

2,452.41

2,397.50

ณ วันที่ 1 มกราคม

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2555
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

2555

2554

107.81

118.82

35.99

35.02

53.55

48.82

23.82

23.02

0.27

(0.20)

-

-

161.63

167.44

59.81

58.04

ต้นทุนขาย

28.30

37.66

8.33

7.61

ค่าใช้จ่ายขาย

11.43

11.03

10.79

10.48

121.01

117.55

40.01

38.95

0.89

1.20

0.68

1.00

161.63

167.44

59.81

58.04

ต้นทุนดอกเบี้ย
(กําไร)ขาดทุนจากการคํานวณตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม

ค่าใช้จ่ายบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
รวม
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19.

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2555

2555

2554

ต้นทุนบริ การปั จจุบนั

217.20

223.57

71.98

70.03

ต้นทุนดอกเบี้ย
(กําไร)ขาดทุนจากการคํานวณตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

106.55

97.86

47.63

46.04

0.35

(0.20)

-

-

รวม

324.10

321.23

119.61

116.07

ต้นทุนขาย

58.78

62.78

16.36

15.20

ค่าใช้จ่ายขาย

22.47

21.41

21.55

20.71

241.01

235.07

80.29

78.61

1.84

1.97

1.41

1.55

324.10

321.23

119.61

116.07

ค่าใช้จ่ายบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
รวม
20.

2554

ประมาณการหนีส้ ิ นค่ ารื้อถอน
การเปลี่ ยนแปลงประมาณการหนี้ สินค่ารื้ อถอนที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นในอนาคต (Decommissioning
มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
- ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
- ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ใช้ไปในระหว่างปี
- การกลับรายการประมาณการหนี้สินที่ไม่เกิดขึ้น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
- ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
- ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระเกินกว่า 1 ปี
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24,941.52
1,768.68
68.44
(3,088.06)
(263.86)
23,426.72
(540.95)
22,885.77

Costs)

21.

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานและกําไรต่อหุ ้นปรับลด สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554
มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
กําไรต่อหุน้ ปรับลด

กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
2554

2555
กําไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ (บาท)

จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ใช้
คํานวณกําไรต่อหุน้ (หุน้ )
ผลกระทบจากการแปลงใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญ (หุ น้ )
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ปรับลด (หุน้ )

2554

8,513,661,519

32,277,001,233

8,513,661,519

32,277,001,233

-

-

(1,366,989)

(108,039,991)

8,513,661,519

32,277,001,233

8,512,294,530

32,168,961,242

2,856,299,625

2,852,137,965

2,856,299,625

2,852,137,965

-

1,450,628

2,856,299,625

2,853,588,593

2.98

11.27

ปรับปรุ งกําไร (บาท)
กําไรที่ใช้ในการคํานวณกําไรต่อหุ น้ (บาท)

2555

กําไรต่อหุน้ (บาท / หุน้ )

2.98

11.32

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน
2555
กําไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ใช้
คํานวณกําไรต่อหุน้ (หุน้ )
ผลกระทบจากการแปลงใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญ (หุ น้ )
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ปรับลด (หุน้ )

กําไรต่อหุน้ ปรับลด

2554

2555

2554

25,215,550,276

19,888,316,085

25,215,550,276

19,888,316,085

2,856,299,625

2,852,137,965

2,856,299,625

2,852,137,965

-

1,450,628

2,856,299,625

2,853,588,593

8.83

6.97

กําไรต่อหุน้ (บาท / หุน้ )

8.83
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6.97

21.

กําไรต่ อหุ้น (ต่อ)
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานและกําไรต่อหุ น้ ปรับลด สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554
มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
กําไรต่อหุน้ ปรับลด

กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
2554

2555
กําไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ (บาท)

จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ใช้
คํานวณกําไรต่อหุน้ (หุน้ )
ผลกระทบจากการแปลงใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญ (หุ น้ )
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ปรับลด (หุน้ )

2554

45,899,444,360

67,199,299,624

45,899,444,360

67,199,299,624

-

-

(6,952,817)

(24,971,427)

45,899,444,360

67,199,299,624

45,892,491,543

67,174,328,197

2,856,299,625

2,850,615,514

2,856,299,625

2,850,615,514

-

2,043,793

2,856,299,625

2,852,659,307

16.07

23.55

ปรับปรุ งกําไร (บาท)
กําไรที่ใช้ในการคํานวณกําไรต่อหุ น้ (บาท)

2555

กําไรต่อหุน้ (บาท / หุน้ )

16.07

23.57

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน
2555
กําไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ใช้
คํานวณกําไรต่อหุน้ (หุน้ )
ผลกระทบจากการแปลงใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญ (หุ น้ )
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ปรับลด (หุน้ )

กําไรต่อหุน้ ปรับลด

2554

2555

2554

47,225,402,126

39,515,879,763

47,225,402,126

39,515,879,763

2,856,299,625

2,850,615,514

2,856,299,625

2,850,615,514

-

2,043,793

2,856,299,625

2,852,659,307

16.53

13.85

กําไรต่อหุน้ (บาท / หุน้ )

16.53
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13.86

21.

กําไรต่ อหุ้น (ต่อ)
PTTGC
การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ น้ สามัญให้แก่พนักงาน PTTGC มีรายละเอียดดังนี้

22.

วันที่ออกและ
เสนอขาย
ใบสําคัญแสดง
สิ ทธิฯ

ราคาใช้สิทธิ
(บาทต่อหุน้ )

อัตราการใช้สิทธิ
ใบสําคัญแสดง
สิ ทธิต่อหุน้ สามัญ

จํานวนหุน้ ที่ถูก
ใช้สิทธิ
(ล้านหุน้ )

จํานวนหุน้
คงเหลือเพื่อ
รองรับการใช้
สิ ทธิ
(ล้านหุน้ )

กําหนดการใช้สิทธิ
ครั้งสุ ดท้าย

19 ตุลาคม 2554

46.32

1 : 0.2590478

1.35

2.11

19 ตุลาคม 2559

รายได้ อนื่
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังนี้

รายได้ค่าขนส่ ง
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
เงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกูข้ อง
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อก๊าซ
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
2555
2554
1,122.04
1,008.55
24.40
124.79
821.76
939.26

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
1,148.87
1,030.71
12,912.90
5,258.90
1,321.85
1,170.91

64.84
3,939.48
5,972.52

64.84
1,221.43
16,669.89

64.83
2,475.05
4,612.48

64.83
2,009.55
9,534.90

สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังนี้

รายได้ค่าขนส่ ง
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
เงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกูข้ อง
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อก๊าซ
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
2555
2554
2,587.80
1,985.63
148.73
380.86
1,649.96
1,817.97
129.67
5,996.05
10,512.21

138.52
4,515.41
8,838.39

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
2,649.01
2,038.87
19,510.99
10,889.56
2,707.99
2,283.87
129.67
1,838.72
26,836.38

138.52
3,688.47
19,039.29

เงินชดเชยดอกเบี้ ยเงินกูข้ องเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อก๊าซ (Take-or-Pay) เป็ นเงิ นชดเชยที่ บริ ษทั ฯได้รับจาก
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย และกลุ่มลูกค้าผลิตไฟฟ้ าอิสระ (IPP) เพื่อลดภาระดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมที่
บริ ษทั ฯได้กมู้ าเพื่อจ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้ อก๊าซ
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23.

ค่ าใช้ จ่ายจําแนกตามลักษณะ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 มี รายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

งบการเงินรวม
2555
2554
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ป
และงานระหว่างทํา
ซื้ อสิ นค้า และวัตถุดิบใช้ไป
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าจ้างบุคคลภายนอก
ค่าขนส่ ง
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าซ่อมแซม
ค่าสาธารณูปโภค
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์*
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน*

2,735.99
592,561.38
3,682.90
1,555.12
4,512.40
15,542.72
1,104.52
4,169.11
3,511.51
3,972.32

(11,004.07)
570,612.85
3,794.16
1,589.66
4,085.54
12,907.16
1,604.57
3,222.05
9.29
43.12

3,602.07
590,534.95
1,826.24
1,355.15
2,042.23
3,419.59
593.04
3,354.56
-

(9,200.28)
578,833.96
1,636.03
1,269.23
1,939.10
3,460.69
719.58
2,875.85
-

สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 มี รายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2555
2554
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ป
และงานระหว่างทํา
ซื้ อสิ นค้า และวัตถุดิบใช้ไป
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าจ้างบุคคลภายนอก
ค่าขนส่ ง
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าซ่อมแซม
ค่าสาธารณูปโภค
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์*
(หมายเหตุฯ 13, 14 และ 16)
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน*
(หมายเหตุฯ 9.5)

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

3,023.17
1,199,746.02
7,427.28
3,117.56
9,049.19
30,828.36
2,266.11
7,540.76
3,555.78

(11,373.01)
1,037,710.94
7,555.92
3,064.58
7,429.97
26,546.70
2,537.63
6,250.63
19.11

3,569.88
1,200,931.30
3,614.60
2,737.08
4,381.30
6,822.72
1,141.35
6,444.19
-

(9,899.24)
1,032,219.27
3,231.61
2,277.55
3,814.27
6,625.28
1,247.59
5,522.92
-

3,972.32

86.65

-

-

* ค่าใช้จ่ายอื่นตามงบกําไรขาดทุน
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24.

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั ฯ นําเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานทางธุ รกิจ โดยมิได้นาํ เสนอข้อมูลทางการเงินจําแนก
ตามส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ เนื่องจากส่ วนงานอื่น ยกเว้นส่ วนงานในประเทศไทย มีรายได้ ผลการดําเนินงาน
และสิ นทรัพย์ของส่ วนงานตํ่ากว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวม ผลการดําเนิ นงานรวม และสิ นทรัพย์รวมของ
ทุกส่ วนงานรวมกัน
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555

ขาย - นอกกิจการ
- ระหว่างกัน
ขายสุ ทธิ

ปิ โตรเลียมขั้นต้นและ
ก๊าซธรรมชาติ
สํารวจ
ก๊าซ
นํ้ามัน
และผลิต ธรรมชาติ
ปิ โตรเลียม
10,073.65 119,771.98 154,970.60
40,039.53 6,503.89 2,313.49
50,113.18 126,275.87 157,284.09

หน่วย : ล้านบาท
ปรับปรุ งบัญชี
รวม
ระหว่างกัน

ปิ โตรเลียมขั้นปลาย

ถ่านหิ น

อื่นๆ

การค้า
ปิ โตรเคมี การกลัน่
ระหว่าง
ประเทศ
370,042.46 19,661.60
22,529.07
6.63
392,571.53 19,668.23
-

7,421.18
7,421.18

875.79
472.19
1,347.98

(71,864.80)
(71,864.80)

682,817.26
682,817.26

กําไร(ขาดทุน)ขั้นต้น*

45,349.61 17,565.18

6,432.00

(535.78)

1,244.62

-

2,966.67

196.21

(221.43)

72,997.08

EBITDA

36,599.77 14,975.68

4,555.87

(344.45)

801.46

-

2,587.60

183.67

194.84

59,554.44

ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (9,978.82) (3,349.86)

(574.70)

(3.27)

(248.53)

- (1,052.75)

(335.38)

0.59

(15,542.72)

EBIT

3,981.17

(347.72)

552.93

-

1,534.85

(151.71)

195.43

44,011.72

155.29

-

665.61 (5,405.46)

73.15

38.24

-

(4,354.21)

ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จาก
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

26,620.95 11,625.82
-

118.96

ดอกเบี้ยรับ

821.76

ค่าใช้จ่ายอื่น-สุ ทธิ

(6,031.19)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

(2,302.02)

ต้นทุนทางการเงิน

(4,793.59)

EBT
ภาษีเงินได้

27,352.47
(15,695.28)

กําไรสําหรับงวด

11,657.19

การแบ่ งปันกําไร
8,513.66

ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

3,143.53

กําไรสําหรับงวด
*กําไรขั้นต้น ไม่รวมค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่ายในต้นทุนขาย

11,657.19
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24.

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2554

ขาย - นอกกิจการ
- ระหว่างกัน
ขายสุ ทธิ

ปิ โตรเลียมขั้นต้นและ
ปิ โตรเลียมขั้นปลาย
ถ่านหิ น
ก๊าซธรรมชาติ
สํารวจ
ก๊าซ
นํ้ามัน
การค้า
ปิ โตรเคมี การกลัน่
และผลิต ธรรมชาติ
ระหว่าง
ปิ โตรเลียม
ประเทศ
6,684.23 99,521.34 139,664.48 370,882.76 19,271.30
- 7,205.58
37,284.99 5,481.47 1,903.80 17,889.50
1.41
43,969.22 105,002.81 141,568.28 388,772.26 19,272.71
- 7,205.58

อื่นๆ

หน่วย : ล้านบาท
ปรับปรุ งบัญชี
รวม
ระหว่างกัน

346.98
349.82
696.80

(62,910.99)
(62,910.99)

643,576.67
643,576.67

กําไร(ขาดทุน)ขั้นต้น*

39,162.25

21,334.06

5,344.66

(281.92)

1,402.73

- 2,971.24

204.31

(403.06)

69,734.27

EBITDA

30,085.97

18,843.57

3,531.81

(386.99)

1,000.94

- 1,836.08

118.39

13.47

55,043.24

ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

(8,151.45)

(3,239.61)

(582.42)

(3.39)

(225.33)

- (438.20)

(267.34)

0.58

(12,907.16)

EBIT

21,934.52

15,603.96

2,949.39

(390.38)

775.61

- 1,397.88

(148.95)

14.05

42,136.08

-

109.52

143.04

-

ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จาก
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

ดอกเบี้ยรับ

4,761.85 5,271.80

(2.50)

9.72

-

10,293.43
939.26

รายได้อื่น-สุ ทธิ

1,779.34

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

933.84

ต้นทุนทางการเงิน

(4,479.70)

EBT

51,602.25

ภาษีเงินได้

(14,489.60)

กําไรสําหรับงวด

37,112.65

การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

32,277.00

กําไรสําหรับงวด
*กําไรขั้นต้น ไม่รวมค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่ายในต้นทุนขาย

37,112.65

4,835.65
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24.

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555

ขาย - นอกกิจการ
- ระหว่างกัน
ขายสุ ทธิ

ปิ โตรเลียมขั้นต้นและ
ปิ โตรเลียมขั้นปลาย
ถ่านหิ น
ก๊าซธรรมชาติ
สํารวจ
ก๊าซ
นํ้ามัน
การค้า
ปิ โตรเคมี การกลัน่
และผลิต ธรรมชาติ
ระหว่าง
ปิ โตรเลียม
ประเทศ
22,558.44 232,193.03 305,170.35 761,552.17 38,844.72
- 13,248.98
76,092.83 11,880.59 4,327.05 48,132.50
11.88
98,651.27 244,073.62 309,497.40 809,684.67 38,856.60
- 13,248.98

อื่นๆ

หน่วย : ล้านบาท
ปรับปรุ งบัญชี
รวม
ระหว่างกัน

1,354.39
- 1,374,922.08
870.48 (141,315.33)
2,224.87 (141,315.33) 1,374,922.08

กําไร(ขาดทุน)ขั้นต้น*

89,011.73

35,987.13

13,332.85

(435.34)

2,164.99

- 4,977.21

386.68

(687.41)

144,737.84

EBITDA

72,241.58

30,940.87

9,349.07

(60.02)

1,341.09

- 3,786.91

364.19

256.44

118,220.13

ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (20,011.24)

(6,727.56)

(1,145.67)

(6.56)

(503.30)

- (1,777.73)

(657.47)

1.17

(30,828.36)

EBIT

52,230.34

24,213.31

8,203.40

(66.58)

837.79

- 2,009.18

(293.28)

257.61

87,391.77

-

171.20

305.20

-

79.57

-

5,934.98

ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จาก
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

ดอกเบี้ยรับ

5,661.04 (282.03)

-

1,649.96

ค่าใช้จ่ายอื่น-สุ ทธิ

(6,021.91)

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

630.19

ต้นทุนทางการเงิน

(9,261.79)

EBT

80,323.20

ภาษีเงินได้

(25,126.01)

กําไรสําหรับงวด

55,197.19

การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

45,899.44

กําไรสําหรับงวด
*กําไรขั้นต้น ไม่รวมค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่ายในต้นทุนขาย

55,197.19

9,297.75
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24.

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2554

ขาย - นอกกิจการ
- ระหว่างกัน
ขายสุ ทธิ

ปิ โตรเลียมขั้นต้นและ
ปิ โตรเลียมขั้นปลาย
ถ่านหิ น
ก๊าซธรรมชาติ
สํารวจ
ก๊าซ
นํ้ามัน
การค้า
ปิ โตรเคมี การกลัน่
และผลิต ธรรมชาติ
ระหว่าง
ปิ โตรเลียม
ประเทศ
11,474.09 187,154.24 271,583.40 660,461.29 38,901.32
- 14,092.28
70,108.01 11,094.38 3,237.56 36,186.36
1.72
81,582.10 198,248.62 274,820.96 696,647.65 38,903.04
- 14,092.28

อื่นๆ

หน่วย : ล้านบาท
ปรับปรุ งบัญชี
รวม
ระหว่างกัน

767.23
- 1,184,433.85
620.98 (121,249.01)
1,388.21 (121,249.01) 1,184,433.85

กําไรขั้นต้น*

73,109.08

40,560.60

10,635.63

2,091.45

2,728.78

- 6,062.74

467.52

(631.60)

135,024.20

EBITDA

56,158.93

35,482.95

7,114.25

1,794.86

1,971.25

- 4,036.01

183.10

146.92

106,888.27

ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (17,243.78)

(6,135.95)

(1,252.31)

(6.62)

(388.34)

- (975.31)

(545.55)

1.16

(26,546.70)

EBIT

38,915.15

29,347.00

5,861.94

1,788.24

1,582.91

- 3,060.70

(362.45)

148.08

80,341.57

-

183.21

280.82

ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จาก
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

- 10,277.88 10,938.48

(42.07)

19.97

-

21,658.29

ดอกเบี้ยรับ

1,817.97

รายได้อื่น-สุ ทธิ

3,298.24

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

3,809.77

ต้นทุนทางการเงิน

(8,872.88)

EBT

102,052.96

ภาษีเงินได้

(25,217.60)

กําไรสําหรับงวด

76,835.36

การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

67,199.30

กําไรสําหรับงวด
*กําไรขั้นต้น ไม่รวมค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่ายในต้นทุนขาย

76,835.36

9,636.06
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25.

หุ้นกู้ด้อยสิ ทธิที่มลี กั ษณะคล้ ายทุน
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 PTTEP ได้ออกและจําหน่ายหุ ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ ที่มีลกั ษณะคล้ายทุนมูลค่า 5,000 ล้านบาท
โดยหุ ้นกูด้ งั กล่าวเป็ นหุ ้นกูร้ ะยะยาวที่ไม่มีหลักประกัน ไม่สามารถแปลงสภาพได้ และไม่มีกาํ หนดชําระคืน
เงิ นต้น โดยจะมี การจ่ ายชําระคื นเงิ นต้นเพียงครั้ งเดี ยวเมื่ อจดทะเบี ยนเลิกกิ จการ หรื อเมื่ อใช้สิทธิ ในการไถ่ถอน
หุ น้ กูก้ ่อนกําหนดตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ อัตราดอกเบี้ยคงที่แบบขั้นบันได ร้อยละ 5.85-7.85 ต่อปี ตามอายุของ
หุ ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ กําหนดการจ่ายชําระดอกเบี้ ยเป็ นรายไตรมาส ทั้งนี้ สามารถเลื่อนการชําระดอกเบี้ ยได้ตาม
ดุ ลยพินิจโดยไม่จาํ กัดจํานวนครั้ ง และดอกเบี้ ยค้างชําระดังกล่าวจะถูกสะสมไว้โดยไม่ มีการคิ ดดอกเบี้ ย
ให้สาํ หรับส่ วนของดอกเบี้ยค้างชําระ ทั้งนี้ หากมีการเลื่อนการชําระดอกเบี้ย PTTEP จะไม่สามารถประกาศ
จ่ายเงินปั นผล รวมทั้งไม่สามารถชําระดอกเบี้ย หรื อแจกจ่ายสิ นทรัพย์ใดๆ ให้แก่ผถู้ ือหลักทรัพย์ของ PTTEP
ที่มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกับหรื อด้อยกว่าหุ ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ ที่มีลกั ษณะคล้ายทุนนี้ และจะไม่ทาํ การไถ่ถอน
ลด ยกเลิก ซื้ อ หรื อซื้ อคืนซึ่ งหลักทรัพย์ของ PTTEP ที่มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ ที่มี
ลักษณะคล้ายทุน บริ ษทั ฯรับรู ้หุน้ กูด้ งั กล่าวรวมอยูใ่ นส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในงบแสดงฐานะการเงิน

26.

เงินปันผลจ่ าย
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2555 ของบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล
สําหรับผลประกอบการปี 2554 ในอัตราหุ น้ ละ 13.00 บาท คิดเป็ นจํานวนเงินประมาณ 37,119.13 ล้านบาท
โดยเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 บริ ษทั ฯได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรก
ของปี 2554 ในอัตราหุ ้นละ 6.00 บาท จํานวน 2,854,189,126 หุ ้น คิดเป็ นเงินจํานวน 17,125.13 ล้านบาท
คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายอีกดังนี้
เงินปันผล

สําหรับงวดผลการดําเนินงาน

ประจําปี 2554

1 ก.ค. 2554 - 31 ธ.ค. 2554

อัตราการจ่าย
เงินปันผล
(บาท/หุน้ )
7.00
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จํานวนหุน้
(หุน้ )

จํานวนเงินรวม
(ล้านบาท)

วันที่จ่าย

2,855,074,343

19,985.52

30 เม.ย. 2555

27.

การซื้อธุรกิจ
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 PTTGE Services Netherlands BV (PTTGE BV) ได้เข้าซื้ อกิจการของกลุ่ม
บริ ษทั PT Kalpataru Investama (PT KPI) จํานวน 7 บริ ษทั ในสัดส่ วนร้อยละ 75 โดยบริ ษทั ดังกล่าวดําเนิน
ธุรกิจปาล์มนํ้ามันในประเทศอินโดนีเซี ย
รายละเอียดของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มาและค่าความนิยมที่เกิดขึ้นมีดงั ต่อไปนี้
หน่วย : ล้านบาท
1,458.97
(1,160.91)
298.06

สิ่ งตอบแทนที่ใช้ในการซื้ อ (เงินสดจ่าย)
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิที่ได้รับ
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากการซื้ อธุรกิจมีดงั นี้

หน่วย : ล้านบาท
0.76
1,137.84
13.79
23.59
(11.90)
(3.17)
1,160.91
298.06
1,458.97
(0.76)
1,458.21

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ
ค่าความนิยม
รวมสิ่ งตอบแทนในการซื้ อทั้งสิ้ น
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดที่ใช้ไปในการซื้ อธุรกิจ

ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2555 PTTGE BV อยู่ร ะหว่า งการทบทวนหามู ล ค่า ยุติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์สุ ท ธิ
เพิ่ม เติ ม ซึ่ งมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์สุทธิ ที่แสดงข้างต้น จะถูกปรั บปรุ งเมื่ อการปั นส่ วนราคาจ่ ายซื้ อ
เริ่ มแรกเสร็ จสมบูรณ์
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27.

การซื้อธุรกิจ (ต่อ)
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 PTT Asia Pacific Mining Pty Ltd. (PTTAPM) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ PTTI ได้
ลงทุนเพิ่มใน Red Island Mineral Limited (RIM) โดยเพิ่มสัดส่ วนการถือหุ น้ อีกร้อยละ 66.50 จากเดิมร้อยละ
33.50 เป็ นร้อยละ 100 ส่ งผลให้ RIM เปลี่ยนสถานะจากบริ ษทั ร่ วมเป็ นบริ ษทั ย่อย โดย RIM จดทะเบียนที่
ประเทศออสเตรเลี ย และประกอบธุ ร กิ จ ร่ วมทุ นกับรั ฐบาลมาดากัส การ์ ในการสํารวจและพัฒนาเหมื อ ง
ถ่านหิ น
PTTAPM ได้ชาํ ระราคาของการเพิ่มสัดส่ วนการถือหุ ้นใน RIM จํานวน 44.86 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ หรื อ
ประมาณ 1,361.09 ล้านบาท
รายละเอียดของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มาและค่าความนิยมที่เกิดขึ้นมีดงั ต่อไปนี้
มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยก่อนการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วน
กําไรจากการตีมูลค่าใหม่ของมูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ย

หน่วย : ล้านบาท
1,514.83
274.34
1,789.17
885.38
447.42
3,121.97

เงินสดจ่าย
สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
มูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่จ่าย
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากการซื้ อธุรกิจมีดงั นี้

หน่วย : ล้านบาท
3.41
9.39
4.09
4,245.73
0.09
(39.10)
(355.87)
(878.29)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุฯ13)
สิ นทรัพย์เหมือง (หมายเหตุฯ15)
สิ นทรัพย์อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ
หัก ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
บวก ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 16)

2,989.45
(578.80)
711.32
3,121.97

มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มา
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27.

การซื้อธุรกิจ (ต่อ)
เงินสดจ่ายเพื่อเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่าย
สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
ส่ วนเกินของสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริ ษทั ย่อย
รวมเงินสดจ่ายเพื่อเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อย

หน่วย : ล้านบาท
885.38
447.42
31.70
1,364.50
(3.41)
1,361.09

ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2555 PTTAPM อยู่ร ะหว่า งการทบทวนหามูล ค่า ยุติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์สุ ท ธิ
เพิ่ม เติ ม ซึ่ งมูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรั พย์สุท ธิ ที่แ สดงข้างต้นจะถูกปรั บ ปรุ งเมื่ อการปั นส่ วนราคาจ่ ายซื้ อ
เริ่ มแรกเสร็ จสมบูรณ์
ในระหว่า งงวด Sakari Resources Ltd.(SAR) ซึ่ ง เป็ นบริ ษ ทั ย่อ ยของ PTTI ได้จ่ า ยเงิ น ซื้ อ ธุ ร กิ จ เหมื อ ง
ถ่ านหิ น จํานวน 3.68 ล้านดอลลาร์ สหรั ฐ ซึ่ งจํานวนเงิ นที่ จ่ ายนี้ เมื่ อหักมู ลค่ ายุติ ธรรมของสิ นทรั พย์สุ ทธิ
ที่ได้รับแล้วเกิดค่าความนิยมจํานวน 3.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรื อประมาณ 116.37 ล้านบาท
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28.

การดําเนินการกรณีศาลปกครองกลางมีคําสั่ งคุ้มครองชั่วคราวโครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
วันที่ 19 มิถุนายน 2552 สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนกับพวกรวม 43 ราย(ผูฟ้ ้ องคดี)ได้ยนื่ ฟ้ องหน่วยงานรัฐ
8 หน่ วยงานต่อศาลปกครองกลาง(ศาลฯ) เป็ นคดีหมายเลขดําที่ 908/2552 พร้ อมกับยื่นคําร้ องขอให้ศาลฯ
มีคาํ สั่งกําหนดมาตรการหรื อวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ชวั่ คราวก่อนการพิพากษา โดยขอให้ระงับโครงการ
ลงทุน 76 โครงการในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง
วันที่ 29 กันยายน 2552 ศาลฯ มีคาํ สั่งเพื่อบรรเทาทุกข์ชวั่ คราวก่อนการพิพากษา โดยให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท้ งั แปด
สั่ ง ระงับ โครงการ 76 โครงการท้า ยคํา ฟ้ องไว้เ ป็ นการชั่ว คราวจนกว่า ศาลฯจะมี ค าํ พิ พ ากษาหรื อ คํา สั่ ง
เปลี่ ย นแปลงเป็ นอย่ า งอื่ น ยกเว้น โครงการที่ ไ ด้รั บ ใบอนุ ญ าตก่ อ นวัน ประกาศใช้รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550) หรื อโครงการที่ไม่ได้กาํ หนดให้เป็ นประเภท
โครงการที่ตอ้ งจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (รายงาน EIA) ตามประกาศกระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม ลงวัน ที่ 16 มิ ถุ น ายน 2552 โดยโครงการที่ อ ยู่ภ ายใต้ค าํ สั่ ง ระงับ
ดังกล่าวข้างต้นเป็ นโครงการของกลุ่มบริ ษทั จํานวน 25 โครงการ ซึ่ งในจํานวนนี้ เป็ นโครงการของบริ ษทั ฯ
จํานวน 3 โครงการ
วันที่ 16 ตุลาคม 2552 กลุ่มบริ ษทั ในฐานะผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้ยนื่ คําร้องอุทธรณ์คาํ สั่งศาลฯ ต่อศาลปกครองสูงสุ ด
วันที่ 2 ธันวาคม 2552 ศาลปกครองสู งสุ ดได้มีคาํ สั่งคําร้องที่ 592/2552 แก้คาํ สั่งศาลฯ โดยให้ผถู ้ ูกฟ้ องคดีท้ งั
แปดสั่งระงับโครงการหรื อกิจกรรมท้ายคําฟ้ องไว้เป็ นการชัว่ คราว ยกเว้น 11 โครงการที่ศาลปกครองสู งสุ ด
เห็นว่าเป็ นโครงการหรื อกิ จกรรมที่ไม่น่าจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุ นแรงอย่างชัดเจน แต่เป็ นโครงการ
หรื อกิจกรรมที่มุ่งควบคุมหรื อบําบัดมลพิษหรื อติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม ซึ่ งในจํานวนนี้ เป็ นโครงการของกลุ่ม
บริ ษ ทั 7 โครงการ โดยแบ่ง เป็ นโครงการของบริ ษ ทั ฯ 1 โครงการและโครงการของบริ ษทั อื่ นในกลุ่ม
6 โครงการ คงเหลือโครงการของบริ ษทั ฯที่ยงั อยูภ่ ายใต้คาํ สั่งระงับโครงการของศาลฯ 2 โครงการ
วันที่ 18 ธันวาคม 2552 พนักงานอัยการยืน่ คําให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาตามคําฟ้ องทั้งหมด
วันที่ 2 กันยายน 2553 ศาลฯมีคาํ พิพากษาคดี สรุ ปได้วา่ ให้เพิกถอนใบอนุญาตของโครงการตามเอกสารท้าย
คําฟ้ องที่ถูกกําหนดให้เป็ นโครงการประเภทที่อาจส่ งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุ นแรง ซึ่ งยังดําเนิ นการไม่
ครบถ้วนตาม มาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 โดยให้มีผลนับแต่วนั ที่มีคาํ พิพากษานี้ ซึ่ ง
กลุ่มบริ ษทั มีโครงการที่เข้าข่ายลักษณะดังกล่าว 1 โครงการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ผูฟ้ ้ องคดีท้ งั 43 รายยื่นอุทธรณ์คาํ พิพากษาของศาลฯต่อศาลปกครองสู งสุ ด และต่อมา
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท้ งั แปดโดยพนักงานอัยการเจ้าของสํานวนได้ยื่นคําแก้อุทธรณ์แล้วเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553
ปัจจุบนั คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุ ด
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29.

การดําเนินการกรณีระบบท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติในทะเลรั่ว
บริ ษทั ฯได้วา่ จ้างบริ ษทั ผูร้ ับเหมาแห่ งหนึ่ งดําเนิ นงานก่อสร้างวางท่อส่ งก๊าซธรรมชาติในทะเล และจากการ
ดําเนิ นงานดังกล่าว บริ ษ ัท ผูร้ ั บ เหมาได้กระทําละเมิ ดและผิดสั ญ ญา ก่ อให้เกิ ดความเสี ย หายแก่ บ ริ ษ ทั ฯ
ซึ่ งบริ ษทั ฯได้รวบรวมข้อเท็จจริ งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องส่ งไปยังสํานักงานอัยการสูงสุ ด เพื่อขอให้พิจารณาฟ้ องร้อง
ดํา เนิ น คดี เ รี ย กร้ อ งค่ า เสี ย หายต่ า งๆจากบริ ษ ัท ผูร้ ั บ เหมา และพนัก งานอัย การได้ยื่น คํา ฟ้ องต่ อ ศาลแพ่ง
ปั จจุบนั คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง

30.

ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
การเปลี่ยนแปลงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่มีสาระสําคัญ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

30.1 ภาระผูกพันต่อบริ ษทั ย่อย กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั อื่นที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้
30.1.1 กลุ่มบริ ษทั ได้ให้การสนับสนุ นเงินกูแ้ ก่บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมหลายแห่ งในวงเงิน 59,694.11
ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 กลุ่มบริ ษทั ได้จ่ายเงินกูใ้ ห้แก่บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว
ไปแล้ว รวมทั้ง สิ้ น 58,906.82 ล้า นบาท คงเหลื อ วงเงิ น จํา นวน 787.29 ล้า นบาท (ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2554 : 1,664.47 ล้านบาท)
30.1.2 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันภายใต้สัญญาการให้สินเชื่ อทางการค้ากับบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศโดยการ
ขยายระยะเวลาการชําระหนี้ ค่าวัตถุดิบจํานวน 100 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ใช้วงเงินสิ นเชื่ อทางการค้าไปแล้วจํานวน 99.81 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ คงเหลือ
วงเงิ น 0.19 ล้านดอลลาร์ สหรั ฐหรื อประมาณ 6.07 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : 0.19
ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรื อประมาณ 6.05 ล้านบาท)
30.1.3 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาให้ความสนับสนุ นทางการเงิน (Sponsor Support Agreement) กับกิจการที่
ควบคุมร่ วมกัน 3 แห่ ง เป็ นจํานวนเงิ นเท่ากับภาระเงิ นกูท้ ี่ กิจการที่ ควบคุ มร่ วมกันทั้ง 3 แห่ ง มี กบั
เจ้าหนี้ เงินกูส้ ถาบันการเงิน ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาดังกล่าว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริ ษทั ฯมี
ภาระผูกพันเป็ นจํานวนเงิน 400.57 ล้านดอลลาร์ สหรัฐหรื อประมาณ 12,804.26 ล้านบาท (ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 : 435.51 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรื อประมาณ 13,863.11 ล้านบาท)
30.1.4 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาให้ความสนับสนุนทางการเงิน (Sponsor Support Agreement) กับบริ ษทั ร่ วมแห่ งหนึ่ ง
เป็ นจํานวนเงิ นเท่ากับภาระเงิ นกูท้ ี่ บริ ษทั ร่ วมมี กบั เจ้าหนี้ เงิ นกูส้ ถาบันการเงิ น ทั้งนี้ ภายใต้สัญญา
ดังกล่าว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันเป็ นจํานวนเงิน 1,028 ล้านบาท (ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 : 1,028 ล้านบาท)
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30.1 ภาระผูกพันต่อบริ ษทั ย่อย กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน บริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั อื่นที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียดดังนี้
(ต่อ)
30.1.5 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาระหว่างผูถ้ ือหุ ้น (Shareholder Agreement) ที่จะต้องจ่ายชําระ
ค่าหุ น้ ตามสัดส่ วนการถือหุ น้ จํานวนหลายฉบับโดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพัน
ตามสัญญาดังกล่าวคงเหลือ เป็ นจํานวนเงิน 3,435.61 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : 3,686.11
ล้านบาท)
30.2 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนินงาน – กรณี ที่กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่าจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตตาม
สัญญาเช่าดําเนิ นงานที่ ไม่สามารถยกเลิกได้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มี
รายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิ.ย. 2555

31 ธ.ค. 2554

- ไม่เกิน 1 ปี

2,754.71

2,376.22

213.05

225.23

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

4,529.87

4,829.45

403.01

406.52

4,550.01
11,834.59

5,062.27
12,267.94

852.69
1,468.75

872.26
1,504.01

- เกินกว่า 5 ปี
รวม

30 มิ.ย. 2555 31 ธ.ค. 2554

30.3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันซึ่ งเป็ นเลตเตอร์ ออฟเครดิตที่ยงั ไม่ได้ใช้ในงบการเงินรวม
จํา นวน 27,312.95 ล้า นบาท (ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2554 : 37,222.42 ล้า นบาท) และในงบการเงิ น
เฉพาะกิจการ จํานวน 21,280.23 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : 23,500 ล้านบาท)
30.4 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 กลุ่มบริ ษทั มีภาระหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่ งเป็ นหนังสื อคํ้าประกัน (Letter of
Guarantee) ในงบการเงินรวมจํานวน 2,720.67 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : 2,669.92 ล้านบาท)
และในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 114.67 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : 102.24 ล้านบาท)
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30.5 บริ ษทั ร่ วมแห่ งหนึ่ งมีสัญญาขายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริ ษทั ฯ เพื่อนําไปขายต่อให้แก่บริ ษทั จดทะเบียนแห่ งหนึ่ ง
โดยสัญญามีกาํ หนดระยะเวลา 15 ปี ซึ่ งจะครบกําหนดสัญญาในวันที่ 31 มกราคม 2555 ก่อนครบกําหนด
สัญญาบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวได้แจ้งไม่ต่ออายุสัญญากับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯจึ งมี ความจําเป็ นต้องแจ้งไม่ต่ออายุ
สัญญากับบริ ษทั จดทะเบียนดังกล่าว ซึ่ งเป็ นการแจ้งล่วงหน้าตามเงื่อนไขและข้อกําหนดในสัญญา โดยเมื่อ
วันที่ 3 ธันวาคม 2552 บริ ษทั จดทะเบียนดังกล่าวได้ยนื่ คําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรี ยกร้อง
ให้บ ริ ษ ทั ฯ และบริ ษทั ร่ วมในฐานะผูข้ ายและผูผ้ ลิ ตให้ปฏิ บตั ิ ตามสัญญาโดยขายผลิ ตภัณฑ์ให้แ ก่บ ริ ษ ทั
จดทะเบียนดังกล่าว หรื อให้ร่วมกันชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 บริ ษทั ร่ วมได้ยื่นคําร้องต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ ขอให้จาํ หน่ายข้อพิพาทใน
ส่ วนของบริ ษทั ร่ วมออก ซึ่ งสถาบันอนุญาโตตุลาการได้มีคาํ สั่งให้จาํ หน่ายข้อพิพาทในส่ วนของบริ ษทั ร่ วมออก
บริ ษ ทั ฯได้มอบคดี ให้สํานักงานอัยการสู งสุ ดยื่นคําคัดค้านแก้ค ดี ซึ่ งพนักงานอัยการได้ยื่นคําคัดค้านต่อ
สถาบันอนุญาโตตุลาการให้แก่บริ ษทั ฯ แล้วเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 โดยปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างขั้นตอนการ
ดําเนินกระบวนการพิจารณาของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
30.6 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 บริ ษทั ผูร้ ับเหมาก่อสร้างโครงการท่อส่ งก๊าซธรรมชาติบนบกรายหนึ่ ง ได้ยื่น
คําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรี ยกร้องค่าจ้างค้างชําระและค่าเสี ยหายจากการดําเนิ นงานใน
โครงการดังกล่าวจากบริ ษทั ฯ ซึ่ งบริ ษทั ฯเห็นว่า การใช้สิทธิ เรี ยกร้องดังกล่าวไม่เป็ นไปตามกระบวนการและ
ขั้นตอนที่ตกลงกันไว้ในสัญญาอนุ ญาโตตุลาการ บริ ษทั ฯจึงได้คดั ค้านการยื่นคําเสนอข้อพิพาทของบริ ษทั
ผูร้ ับเหมา รวมทั้งได้ต้ งั ข้อสงวนสิ ทธิ์ในการคัดค้านประเด็นที่บริ ษทั ผูร้ ับเหมาไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาํ หนด
ในสัญญาอนุญาโตตุลาการไว้แล้ว ต่อมาหลังจากยืน่ คําเสนอข้อพิพาทนี้ บริ ษทั ผูร้ ับเหมาได้ถูกศาลล้มละลายกลาง
มี คาํ สั่งพิทกั ษ์ทรั พย์เด็ดขาด เป็ นผลให้เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรั พย์แต่ผูเ้ ดี ยวมี อาํ นาจในการดําเนิ นคดี เกี่ ยวกับ
ทรัพย์สินของบริ ษทั ผูร้ ับเหมา ซึ่ งเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์กไ็ ด้เข้าดําเนินการข้อพิพาทนี้ แทนบริ ษทั ผูร้ ับเหมา
แล้ว โดยบริ ษ ทั ฯได้ยื่นคําคัดค้านปฏิ เ สธข้อ เรี ยกร้ อ งของบริ ษ ทั ผูร้ ั บ เหมา พร้ อ มทั้งยื่นข้อ เรี ยกร้ อ งแย้ง
เรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากบริ ษทั ผูร้ ั บเหมาด้วย และได้มีการแต่งตั้งคณะอนุ ญาโตตุลาการเพื่อชี้ ขาดข้อพิพาท
แล้ว ปั จ จุ บ ัน อยู่ร ะหว่า งการพิ จ ารณาของคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการ ส่ ว นในคดี ล ้ม ละลาย บริ ษ ัท ฯได้ยื่ น
คําขอรับชําระหนี้ตามที่กฎหมายกําหนดแล้ว
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2553 บริ ษทั ผูร้ ับเหมาโดยเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ ได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการเป็ นอีกข้อพิพาทหนึ่ง เรี ยกร้องค่าว่าจ้าง และค่าเสี ยหายจากการดําเนินงานก่อสร้างวางท่อส่ ง
ก๊าซธรรมชาติอีกโครงการหนึ่ ง ซึ่ งบริ ษทั ฯเห็นว่า การใช้สิทธิ เรี ยกร้องดังกล่าวไม่เป็ นไปตามกระบวนการ
และขั้นตอนที่ตกลงกันไว้ในสัญญา อนุญาโตตุลาการจึงได้คดั ค้านและตั้งข้อสงวนสิ ทธิ์ ในการคัดค้านไว้อีก
เช่นกัน โดยบริ ษทั ฯได้ยื่นคําคัดค้านปฏิเสธข้อเรี ยกร้องของบริ ษทั ผูร้ ั บเหมา พร้อมทั้งยื่นข้อเรี ยกร้ องแย้ง
เรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากบริ ษทั ผูร้ ับเหมาด้วย ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างสถาบันอนุ ญาโตตุลาการดําเนิ นการแต่งตั้ง
ประธานอนุญาโตตุลาการเพื่อเริ่ มการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการต่อไป
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30.7 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 มูลนิธิยามเฝ้ าแผ่นดินกับพวกรวม 6 คน ได้ยนื่ ฟ้ องบริ ษทั ฯและกระทรวงการคลังต่อ
ศาลปกครองกลาง(ศาลฯ) กล่ า วหาว่า การดําเนิ น การแปรรู ป การกระจายหุ ้น รวมทั้ง การประเมิ นราคา
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เป็ นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้ศาลฯพิพากษาว่าการขายหุ ้นตกเป็ นโมฆะ
และให้ขายใหม่ และให้หุ้นในโรงกลัน่ นํ้ามันที่บริ ษทั ฯ ถือตกเป็ นของแผ่นดินหรื อขอให้ระงับการผูกขาด
โดยสั่งให้บริ ษทั ฯขายหุ ้นในโรงกลัน่ นํ้ามัน และขอให้สาธารณสมบัติอนั ได้มาจากอํานาจตามกฎหมายมหาชน
ตกเป็ นของแผ่นดิน หรื อขอให้ระงับการผูกขาดโดยสั่งให้บริ ษทั ฯ ขายโรงแยกก๊าซ ซึ่ งบริ ษทั ฯได้ปฏิเสธ
ข้อกล่าวหาโดยสิ้ นเชิง และบริ ษทั ฯโดยพนักงานอัยการผูร้ ับมอบอํานาจได้ยนื่ คําให้การต่อศาลแล้ว
30.8 เมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม 2553 บริ ษทั พีทีทีอีพี ออสตราเลเชี ย พีทีวาย จํากัด (PTTEP AA) ได้รับเอกสาร
เรี ยกร้องค่าชดเชยความเสี ยหายจากเหตุการณ์น้ าํ มันและก๊าซธรรมชาติรั่วไหลในแหล่งมอนทารา โครงการ
พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย จากรัฐบาลอินโดนีเซี ย ต่อมาวันที่ 1 กันยายน 2553 PTTEP AA ได้ยนื่ หนังสื อปฏิเสธ
การเรี ย กร้ องค่าชดเชยความเสี ยหายต่อ รั ฐบาลอิ นโดนี เซี ย เนื่ อ งจากเอกสารการเรี ยกร้ อ งค่าชดเชยความ
เสี ย หายซึ่ ง ได้รับ จากรัฐ บาลอิน โดนี เ ซี ย ไม่มีห ลัก ฐานชัด เจนทางวิท ยาศาสตร์ ที่พิสู จ น์ใ ห้เ ห็น ถึง ความ
เสี ยหายดังกล่าว ต่อมาในเดือนธันวาคม 2553 PTTEP AA ได้เห็นชอบร่ วมกับรัฐบาลอินโดนี เซี ยที่จะส่ ง
ข้อ มูล เพิ ่ม เติม ให้แ ต่ล ะฝ่ าย และจะร่ ว มมือ กัน ดํา เนิ น การสํา รวจ เพื ่อ พิสู จ น์ข อ้ มูล ของทางรัฐ บาล
อินโดนี เซี ย ซึ่ งได้เรี ย กร้องค่าชดเชยความเสี ย หายในธุ รกิจประมง ทั้งนี้ ปั จ จุบ นั ยังอยูร่ ะหว่างการหารื อ
และประชุมกับรัฐบาลอินโดนี เซี ย ในขณะนี้ ยงั ไม่มีขอ้ สรุ ปในเรื่ องการชดเชยค่าเสี ยหายดังกล่าว
31.

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

31.1 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ภายในโรงกลัน่ นํ้ามันบางจาก ถนนสุ ขมุ วิท 64 เกิดเหตุติดไฟที่หอแยกนํ้ามันก๊าด
ในหน่วยกลัน่ นํ้ามันดิบที่ 3 ขนาดกําลังการผลิต 80,000 บาร์ เรลต่อวัน ซึ่ งขณะนี้ การประเมินผลกระทบ
ความเสี ยหายยังไม่แล้วเสร็ จ แต่อย่างไรก็ตามทางบริ ษทั บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) (BCP) ได้จดั ทํา
ประกันภัยครอบคลุมทั้งในส่ วนความเสี ยหายของทรัพย์สินและการหยุดชะงักของธุรกิจไว้แล้ว
31.2 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 บริ ษทั ฯ ได้เสนอขายหุ ้นกูค้ รั้งที่ 3/2555 ประเภทไม่มีหลักประกัน ไม่ดอ้ ยสิ ทธิ
แก่ผลู้ งทุนทัว่ ไปมูลค่า 10,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
เงือ่ นไข

รายละเอียด

มูลค่าเสนอขาย (ล้านบาท)

10,000.00

อายุหุน้ กู้ (ปี )

6 ปี 9 เดือน 15 วัน

อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ร้อยละต่อปี )

ปี ที่ 1-4 : 4.10 , ระยะเวลาที่เหลือ : 5.10

งวดดอกเบี้ย

ชําระดอกเบี้ยทุกงวด 6 เดือน
ในวันที่ 15 พ.ค. และ 15 พ.ย. (ชําระครั้งแรกในวันที่ 15 พ.ย. 2555)

วันออกหุน้ กู้

31 กรกฎาคม 2555

วันครบกําหนดไถ่ถอน

15 พฤษภาคม 2562
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31.

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (ต่อ)

31.3 เมื่ อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 7/2555 มี มติอนุ มตั ิให้บริ ษทั ฯซื้ อหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนของ PTTEP ในจํานวนไม่เกิ น 403,395,000 หุ ้น เพื่อคงสัดส่ วนการถื อหุ ้นใน PTTEP ที่
ประมาณร้อยละ 65.29 ของหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของ PTTEP (ก่อนการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่
ผูจ้ ดั หาหุน้ ส่ วนเกิน (Over-allotment Agent)
31.4 คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ อนุมตั ิให้ออกงบการเงินในวันที่ 8 สิ งหาคม 2555
________________________
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