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รายงานของผู้สอบบญัชี 

เสนอ ผูถื้อหุน้บริษทั  ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

  สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินไดต้รวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ   วนัท่ี  31 
ธนัวาคม  2553 และ 2552  งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ   งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ  และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ  สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษทั ปตท. จาํกัด (มหาชน) ตามลาํดับ  ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผิดชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนสาํนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน
และรายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืน โดยผูส้อบบญัชีอ่ืนเป็นผูต้รวจสอบงบการเงินของบริษทัย่อยในต่างประเทศ 
บริษทัยอ่ยซ่ึงเป็นการร่วมทุนระหวา่งบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  กบับริษทัอ่ืน  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัซ่ึงเป็น
การร่วมทุนระหวา่งบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) กบับริษทัอ่ืน และการร่วมทุนระหวา่งบริษทัยอ่ยกบับริษทัอ่ืน
ท่ีไดแ้สดงรวมอยูใ่นงบการเงินรวม   สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินไดรั้บและใชร้ายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืน
ดงักล่าวเป็นพื้นฐานในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2553 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัขา้งตน้ ไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวมคิดเป็น
อตัราร้อยละ  34.64  และ 33.80 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552  คิดเป็นร้อยละ  23.95  และ 12.63  ตามลาํดบั 
 
  สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
ซ่ึงกาํหนดให้สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินตอ้งวางแผนและปฏิบติังานเพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างมีเหตุผล
ว่างบการเงินแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้
วิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน การ
ประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใชแ้ละประมาณการเก่ียวกบัรายการทางการเงินท่ีเป็น
สาระสาํคญัซ่ึงผูบ้ริหารเป็นผูจ้ดัทาํข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ี
นาํเสนอในงบการเงินโดยรวม สาํนกังานการตรวจเงินแผ่นดินเช่ือว่าการตรวจสอบดงักล่าวประกอบกบั
รายงานของผูส้อบบญัชีอื่นท่ีกล่าวในวรรคแรก ให้ขอ้สรุปท่ีเป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดง
ความเห็นของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 
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        จากผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและรายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืน 
สาํนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวม
และฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงาน
เฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปี
ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยและของเฉพาะบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้ง 
ตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

   

 
( นางสาวพวงชมนาถ  จริยะจินดา ) 

ผูต้รวจเงินแผน่ดิน 1 

 

( นางดวงพร   หม่ืนนุช ) 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หน่วย : บาท

หมายเหตุ  2553  2552  2553  2552

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 135,631,977,083 104,055,909,064 61,311,017,827 42,768,035,920

เงินลงทุนชัว่คราว 4 21,783,590,159 8,802,924,494 20,891,870,129 8,041,743,335

ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ-กิจการอ่ืน-สุทธิ 5.1 83,430,859,347 85,898,364,829 68,946,825,353 66,707,536,835

ลูกหน้ีการคา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ 6.1 56,902,054,391 42,918,365,875 79,226,807,419 54,214,177,049

ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน

 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ 6.2 989,520,255 1,002,120,492 2,268,776,157 22,814,871,715

ลูกหน้ีอ่ืนและเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน-กิจการอ่ืน-สุทธิ 5.2 13,126,525,123 19,040,788,945 8,942,231,471 11,671,241,406

สินคา้คงเหลือ 7 31,268,568,548 13,118,686,962 8,607,545,552 6,357,047,383

พสัดุคงเหลือ - สุทธิ 8 11,841,117,113 11,404,241,450 3,494,039,418 2,897,160,514

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9 9,366,674,324 7,909,822,154 2,647,967,869 2,785,552,176

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 364,340,886,343 294,151,224,265 256,337,081,195 218,257,366,333

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10.3,10.4 206,525,344,976 194,073,417,946 115,259,730,449 112,588,161,989

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10.4 -                          -                         45,045,196,213 41,499,663,713

เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 10.4 -                          -                         22,067,622,412 19,949,493,037

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน-สุทธิ 11 15,769,954,045 10,504,068,248 14,329,417,209 9,230,291,118

ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืระยะยาว

 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ 6.3 7,628,832,214 7,138,570,128 57,180,249,770 26,570,832,355

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 12 526,796,086,972 474,586,637,994 218,120,985,294 204,475,563,989

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิ 13 18,943,328,168 19,634,199,952 13,996,271,502 14,174,294,615

สินทรัพยเ์หมือง-สุทธิ 14 32,699,297,892 34,007,251,077 -                         -                       

คา่ความนิยม-สุทธิ 15 17,506,128,753 17,381,942,332 -                         -                       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16.2 15,234,492,023 10,063,537,926 1,281,549,539 1,468,709,559

เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซ้ือก๊าซ 17 7,803,794,253 16,735,195,112 9,743,471,589 19,343,932,390

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 18 35,899,369,552 24,268,122,187 18,204,454,602 17,110,117,805

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 884,806,628,848 808,392,942,902 515,228,948,579 466,411,060,570

รวมสินทรัพย์ 1,249,147,515,191 1,102,544,167,167 771,566,029,774 684,668,426,903

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบดุล

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

สินทรัพย์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

1



หน่วย : บาท

หมายเหตุ  2553  2552  2553  2552

(ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 19 8,593,725,864 4,144,874,528 -                        -                         
เจา้หน้ีการคา้-กิจการอ่ืน 101,020,218,193 69,459,027,949 88,085,331,868 61,374,072,538
เจา้หน้ีการคา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.4 36,127,742,403 32,522,647,036 48,103,919,081 42,677,690,094
เจา้หน้ีอ่ืนและเงินกูย้ืมระยะสั้น-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.5 1,042,239,990 651,906,148 5,124,728,260 1,677,289,432
เจา้หน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน 10,851,997,059 9,843,321,705 5,941,788,878 6,074,102,370
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 21 28,562,271,813 33,934,492,782 27,195,263,165 16,113,225,356
เงินกูย้ืมระยะสั้นอ่ืน 7,944,731,692 2,814,771,131 -                        -                         
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 27,223,850,369 26,438,062,903 4,097,666,956 5,746,472,475
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 40,295,031,393 37,788,087,394 17,194,328,688 11,298,655,158
ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิตระยะสั้น 22 3,753,368,530 661,198,822 -                        -                         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 20 5,079,536,648 3,959,715,379 3,203,738,429 2,678,267,762

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 270,494,713,954 222,218,105,777 198,946,765,325 147,639,775,185

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เจา้หน้ีอ่ืนระยะยาว-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.6 705,231,528 738,750,432 719,431,654 763,107,926

เงินกูย้ืมระยะยาว 21 342,426,838,966 320,953,645,998 239,630,439,808 241,602,219,402

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16.2 30,408,573,763 28,690,041,692 6,319,413,316 5,270,194,680

ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิตระยะยาว 22 22,037,378,744 22,894,700,562 -                        -                         

เงินมดัจาํถงัก๊าซ 6,038,460,073 5,480,863,503 6,038,460,073 5,480,863,503

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 23 5,723,743,820 3,477,467,157 4,528,347,473 2,734,358,750

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 407,340,226,894 382,235,469,344 257,236,092,324 255,850,744,261

รวมหนีสิ้น 677,834,940,848 604,453,575,121 456,182,857,649 403,490,519,446

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบดุล

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ  2553  2552  2553  2552

(ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน       

หุน้สามญั 2,857,245,725 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 24.1 28,572,457,250 28,572,457,250 28,572,457,250 28,572,457,250
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 2,849,042,025 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 24.2 28,490,420,250 28,490,420,250
หุน้สามญั 2,833,784,825 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 24.2 28,337,848,250 28,337,848,250

ส่วนเกินทุน

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 24.2 27,585,429,566 24,552,672,966 27,585,429,566 24,552,672,966
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้

 ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 4,057,538,785 3,874,472,799 -                           -                        
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 4,027,988,463 1,289,186,137 3,847,769,253         1,153,380,990      

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (2,539,853,297) (1,341,442,169) -                           -                        
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 25.1 2,857,245,725 2,857,245,725 2,857,245,725 2,857,245,725
ทุนสาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั 25.2 1,005,090,857 988,613,104 1,005,090,857 988,613,104

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 425,441,191,930 368,621,344,561 251,597,216,474 223,288,146,422
รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 490,925,052,279 429,179,941,373 315,383,172,125 281,177,907,457

ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 80,387,522,064 68,910,650,673 -                           -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 571,312,574,343 498,090,592,046 315,383,172,125 281,177,907,457

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,249,147,515,191 1,102,544,167,167 771,566,029,774 684,668,426,903

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

-                          

          (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน

(นายเทวนิทร์ วงศว์านิช)

บริษัท ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบดุล

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 27 1,900,004,560,249 1,586,174,455,553 1,758,750,604,497 1,466,999,581,525
ตน้ทุนขายและการให้บริการ 29 1,729,237,615,739 1,438,463,906,465 1,693,908,905,475 1,411,692,919,090

กําไรขั้นต้น 170,766,944,510 147,710,549,088 64,841,699,022 55,306,662,435
รายไดอ่ื้น 28 13,006,284,740 12,454,047,196 31,041,296,773 27,225,743,263

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 183,773,229,250 160,164,596,284 95,882,995,795 82,532,405,698
ค่าใชจ่้ายในการขาย 29 11,275,027,262 12,637,811,778 10,172,461,367 11,975,623,241
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 29 24,196,854,133 22,322,701,854 15,285,235,445 13,258,367,095
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 6.10 697,072,344 508,339,218 119,511,347 120,699,667
ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจปิโตรเลียม 2,751,686,375 7,377,274,117 -                            -                          
ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาํหรับปิโตรเลียม 30 18,678,623,509 15,458,429,872 -                            -                          
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 31 1,941,481,813 9,085,875,964 -                            -                          
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (11,855,366,600) (4,682,721,605) (9,234,428,110) (4,995,186,748)

กําไรจากการดาํเนินงาน 136,087,850,414 97,456,885,086 79,540,215,746 62,172,902,443

บริษทั ปตท.จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 4

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 32 18,992,416,221 18,766,827,008 -                            -                          
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษเีงินได้ 155,080,266,635 116,223,712,094 79,540,215,746 62,172,902,443

ตน้ทุนทางการเงิน 33 16,043,131,946 14,218,997,769 12,243,203,492 11,193,202,954
กําไรก่อนภาษเีงินได้ 139,037,134,689 102,004,714,325 67,297,012,254 50,979,699,489

ภาษีเงินได้ 16.1 39,107,092,794 33,314,763,557 12,720,070,270 11,329,078,799
กําไรสุทธิ 99,930,041,895 68,689,950,768 54,576,941,984 39,650,620,690

การแบ่งปันกําไรสุทธิ
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 83,087,719,301 59,547,585,885 54,576,941,984 39,650,620,690
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย 16,842,322,594 9,142,364,883 -                            -                          

99,930,041,895 68,689,950,768 54,576,941,984 39,650,620,690

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 26 29.26 21.06 19.22                         14.03

กาํไรต่อหุ้นปรับลดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 26 29.19 20.95 19.20                         14.02

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้
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หน่วย : บาท

ส่วนเกนิทุนจากการ กาํไร(ขาดทุน) รวมส่วน ส่วนของ รวมส่วน
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกนิ เปลีย่นแปลงสัดส่วน ที่ยงัไม่เกดิขึน้ ผลต่างจากการ สํารอง สํารองเพือ่กองทุน ของผู้ถอืหุ้น ผู้ถอืหุ้น ของผู้ถอืหุ้น

หมายเหตุ ที่ออกและชําระแล้ว มูลค่าหุ้น การถอืหุ้นฯ ในหลกัทรัพย์เผือ่ขาย แปลงค่างบการเงิน ตามกฎหมาย ประกนัวินาศภัย ยงัไม่ได้จัดสรร บริษทัใหญ่ ส่วนน้อย

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 28,240,566,250 22,801,956,166 3,862,091,917 (398,161,828) (817,508,878) 2,857,245,725 963,259,666 326,069,102,279 383,578,551,297 46,956,950,806 430,535,502,103

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน -                        -                     -                       -                          (523,933,291) -                         -                    -                        (523,933,291) (996,666,596) (1,520,599,887)

กาํไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย -                        -                     -                       1,687,347,965 -                       -                         -                    -                        1,687,347,965 -                      1,687,347,965

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน

  การถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม -                        -                     12,380,882 -                          -                       -                         -                    -                        12,380,882 (91,462,989) (79,082,107)

รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถอืหุ้น -                        -                     12,380,882 1,687,347,965 (523,933,291) -                         -                    -                        1,175,795,556 (1,088,129,585) 87,665,971

สาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั 25.2 -                        -                     -                       -                          -                       -                         25,353,438 (25,353,438) -                        -                      -                           

กาํไรสุทธิ -                        -                     -                       -                          -                       -                         -                    59,547,585,885 59,547,585,885 9,142,364,883 68,689,950,768

รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทั้งสิ้นที่รับรู้สําหรับงวด -                        -                     12,380,882 1,687,347,965 (523,933,291) -                         25,353,438 59,522,232,447 60,723,381,441 8,054,235,298 68,777,616,739

เงินปันผลจ่าย -                        -                     -                       -                          -                       -                         -                    (16,969,990,165) (16,969,990,165) (4,810,387,103) (21,780,377,268)

ทุนเรือนหุน้ที่ออกและชาํระแลว้ 24.2 97,282,000            -                     -                       -                          -                       -                         -                    -                        97,282,000 25,978,925 123,260,925

ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 24.2 -                        1,750,716,800    -                       -                          -                       -                         -                    -                        1,750,716,800 361,559,560 2,112,276,360

ซื้อธุรกิจ -                        -                     -                       -                          -                       -                         -                    -                        -                        18,322,313,187 18,322,313,187

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 28,337,848,250 24,552,672,966 3,874,472,799 1,289,186,137 (1,341,442,169) 2,857,245,725 988,613,104 368,621,344,561 429,179,941,373 68,910,650,673 498,090,592,046

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 28,337,848,250 24,552,672,966 3,874,472,799 1,289,186,137 (1,341,442,169) 2,857,245,725 988,613,104 368,621,344,561 429,179,941,373 68,910,650,673 498,090,592,046

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน -                        -                     -                       -                          (1,198,411,128) -                         -                    -                        (1,198,411,128) (1,490,439,702) (2,688,850,830)

กาํไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย -                        -                     -                       2,738,802,326 -                       -                         -                    -                        2,738,802,326 -                      2,738,802,326

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน

  การถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม -                        -                     183,065,986 -                          -                       -                         -                    -                        183,065,986 (7,136,289) 175,929,697

รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถอืหุ้น -                        -                     183,065,986 2,738,802,326 (1,198,411,128) -                         -                    -                        1,723,457,184 (1,497,575,991) 225,881,193

สาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั 25.2 -                        -                     -                       -                          -                       -                         16,477,753       (16,477,753) -                        -                      -                           

กาํไรสุทธิ -                        -                     -                       -                          -                       -                         -                    83,087,719,301 83,087,719,301 16,842,322,594 99,930,041,895        

รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทั้งสิ้นที่รับรู้สําหรับงวด -                        -                     183,065,986 2,738,802,326 (1,198,411,128) -                         16,477,753       83,071,241,548 84,811,176,485 15,344,746,603 100,155,923,088

เงินปันผลจ่าย 36 -                        -                     -                       -                          -                       -                         -                    (26,251,394,179) (26,251,394,179) (4,599,680,415) (30,851,074,594)       

ทุนเรือนหุน้ที่ออกและชาํระแลว้ 24.2 152,572,000 -                     -                       -                          -                       -                         -                    -                        152,572,000 4,886,900 157,458,900             

ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 24.2 -                        3,032,756,600 -                       -                          -                       -                         -                    -                        3,032,756,600 398,263,500 3,431,020,100          

ซื้อธุรกิจ -                        -                     -                       -                          -                       -                         -                    -                        -                        328,654,803 328,654,803             

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 28,490,420,250 27,585,429,566 4,057,538,785 4,027,988,463 (2,539,853,297) 2,857,245,725 1,005,090,857 425,441,191,930 490,925,052,279 80,387,522,064 571,312,574,343

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินรวม

กาํไรสะสม
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นบริษทัใหญ่
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หน่วย : บาท

กําไร(ขาดทุน)
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ที่ยังไม่เกิดขึน้ สํารอง สํารองเพือ่กองทุน รวมส่วน

หมายเหตุ ที่ออกและชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ในหลักทรัพย์เผื่อขาย ตามกฎหมาย ประกันวินาศภัย ยังไม่ได้จัดสรร ของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 28,240,566,250 22,801,956,166 (509,353,021) 2,857,245,725 963,259,666 200,632,869,335 254,986,544,121

กาํไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย -                          -                      1,662,734,011 -                   -                     -                          1,662,734,011

รวมรายได้ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น -                          -                      1,662,734,011 -                   -                     -                          1,662,734,011

สาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั 25.2 -                          -                      -                           -                   25,353,438 (25,353,438) -                             

กาํไรสุทธิ -                          -                      -                           -                   -                     39,650,620,690 39,650,620,690

รวมรายได้ทั้งสิ้นที่รับรู้สําหรับงวด -                          -                      1,662,734,011 -                   25,353,438 39,625,267,252 41,313,354,701

เงินปันผลจ่าย -                          -                      -                           -                   -                     (16,969,990,165) (16,969,990,165)

ทุนเรือนหุน้ที่ออกและชาํระแลว้ 24.2 97,282,000 -                      -                           -                   -                     -                          97,282,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 24.2 -                          1,750,716,800 -                           -                   -                     -                          1,750,716,800

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 28,337,848,250 24,552,672,966 1,153,380,990 2,857,245,725 988,613,104 223,288,146,422 281,177,907,457

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 28,337,848,250 24,552,672,966 1,153,380,990 2,857,245,725 988,613,104 223,288,146,422 281,177,907,457

กาํไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย -                          -                      2,694,388,263 -                   -                     -                          2,694,388,263

รวมรายได้ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น -                          -                      2,694,388,263 -                   -                     -                          2,694,388,263

สาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั 25.2 -                          -                      -                           -                   16,477,753        (16,477,753) -                             

กาํไรสุทธิ -                          -                      -                           -                   -                     54,576,941,984 54,576,941,984

รวมรายได้ทั้งสิ้นที่รับรู้สําหรับงวด -                          -                      2,694,388,263 -                   16,477,753        54,560,464,231 57,271,330,247

เงินปันผลจ่าย 36 -                          -                      -                           -                   -                     (26,251,394,179) (26,251,394,179)

ทุนเรือนหุน้ที่ออกและชาํระแลว้ 24.2 152,572,000 -                      -                           -                   -                     -                          152,572,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 24.2 -                          3,032,756,600 -                           -                   -                     -                          3,032,756,600

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 28,490,420,250 27,585,429,566 3,847,769,253 2,857,245,725 1,005,090,857 251,597,216,474 315,383,172,125

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม
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หน่วย : บาท

2553 2552 2553 2552

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 83,087,719,301 59,547,585,885 54,576,941,984 39,650,620,690

รายการปรับปรุงกระทบยอดกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

 จากกิจกรรมดาํเนินงาน :

คา่เส่ือมราคา คา่สูญส้ิน และคา่ตดัจาํหน่าย 51,222,579,687 43,149,762,484 10,283,085,637 9,776,000,167
(โอนกลบั)ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ (74,800,633) (409,705,108) (75,407,254) (459,214,818)
(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ (520,221,331) 4,552,418,516 (197,537,592) (4,063,707)
ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 78,400,000 -                         78,400,000 -                        
โอนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นคา่ใชจ่้าย (5,399,501) 383,807,747 (72,234,981) 370,657,226
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (18,992,416,221) (18,766,827,008) -                        -                        
ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยในกาํไรสุทธิ 16,842,322,594 9,142,364,883 -                        -                        
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน (9,443,212,320) (4,500,363,918) (5,434,881,825) (3,080,751,147)
หน้ีสงสัยจะสูญ 58,869,992 6,426,366 54,794,478 2,033,197
คา่ใชจ่้ายในการสาํรวจตดัจาํหน่าย 1,471,915,640 5,671,138,123 -                        -                        
ส่วนลดมูลคา่หุน้กูต้ดัจาํหน่าย 27,546,380 27,546,380 27,546,380 27,546,380

บริษทั ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

7

สวนลดมูลคาหุนกตูดจาหนาย 27,546,380 27,546,380 27,546,380 27,546,380
ดอกเบ้ียจากสัญญาเช่าการเงินตดัจาํหน่าย 20,850,041 21,635,862 17,980,482 19,719,643
(โอนกลบั)คา่เผื่อการลดมูลคา่สินคา้คงเหลือ 27,230,746 (784,978,425) 7,030,015 (544,422,313)
เงินปันผลรับ (514,280,000) (53,679,977) (18,830,837,386) (14,546,865,862)
ภาษีเงินได้ 39,107,092,794 33,314,763,557 12,720,070,270 11,329,078,799
ดอกเบ้ียรับ (2,678,794,756) (1,854,733,023) (3,852,357,879) (3,061,423,534)
ดอกเบ้ียจ่าย 15,156,065,022 13,522,847,859 11,635,782,945 10,629,939,010
คา่ความเสียหายจากเหตุการณ์นํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติร่ัวไหล -                          3,105,525,354 -                        -                        
อ่ืนๆ 15,059,492 (5,971,560) 100,000 208,194

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

 และหน้ีสินดาํเนินงาน 174,886,526,927 146,069,563,997 60,938,475,274 50,109,061,925

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้
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หน่วย : บาท

2553 2552 2553 2552

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ-กิจการอ่ืน 3,214,967,227 (17,662,313,936) (2,256,389,786) (10,917,258,162)
ลูกหน้ีการคา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (14,917,894,786) (11,370,002,949) (25,162,267,025) (14,944,820,646)
ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน-กิจการ

 ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 365,552,293 (81,145,951) 179,707,952 713,756,197
ลูกหน้ีอ่ืนและเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน-กิจการอ่ืน-สุทธิ 4,621,880,126 2,547,847,512 3,115,823,644 2,864,168,412
สินคา้คงเหลือ (18,441,294,645) 1,611,639,435 (2,312,350,519) 2,664,050,934
พสัดุคงเหลือ (473,982,831) (2,579,106,359) (645,472,866) (519,484,092)
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (839,982,064) 2,994,053,009 200,992,282 1,758,371,406
เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซ้ือก๊าซ 11,070,056,214 (9,076,132,564) 11,739,116,156 (9,150,437,094)
ลูกหน้ีอ่ืนและเงินจ่ายล่วงหนา้ระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,237,930 (18,445,966) 1,100,635             259,994,834
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,330,852,665) (3,490,272,002) (1,393,366,013) (5,065,652,565)

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้-กิจการอ่ืน 31,170,120,399 12,959,874,511 24,540,997,968 14,102,954,661
เจา้หน้ีการคา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,758,269,960 17,089,345,609 5,394,489,837 13,066,961,753
เจา้หน้ีอ่ืนและเงินกูย้มืระยะส้ัน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,074,838,604 (205,971,245) 722,229,101 1,513,975,885

บริษทั ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

8

เจา้หน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน 371,194,364 341,000,436 (56,874,825) 1,257,778,148
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย (437,879,245) 811,764,965 1,957,224,254 (1,953,224,010)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,222,143,671 1,794,083,223 481,226,194 196,527,692
เงินมดัจาํถงัก๊าซ 557,596,570 438,369,710 557,596,570 438,369,710
เจา้หน้ีอ่ืนระยะยาว-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (39,264,990) (37,166,704) (43,801,272) (35,184,987)
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 25,108,577 (3,415,190,019) -                        -                        
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,013,096,854 (1,918,620,327) 1,759,580,166 (942,072,672)

21,984,911,563 (9,266,389,612) 18,779,562,453 (4,691,224,596)
เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 196,871,438,490 136,803,174,385 79,718,037,727 45,417,837,329
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 540,502,469 641,659,919 135,914,190 217,405,224
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (446,176,676) (930,464,143) -                        -                        
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (44,182,459,864) (40,836,428,285) (14,153,261,267) (5,538,691,569)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 152,783,304,419 95,677,941,876 65,700,690,650 40,096,550,984

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้
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หน่วย : บาท

2553 2552 2553 2552

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

เงินรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,516,193,612 16,796,802 1,476,177,497 8,156,588
เงินจ่ายสาํหรับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (105,147,551,586) (125,308,224,310) (20,050,513,274) (43,383,441,010)
เงินจ่ายล่วงหนา้สาํหรับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (629,263) (115,038,345) -                        -                        
เงินจ่ายสาํหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (700,958,345) (4,550,941,811) (77,576,669) (58,922,374)
เงินจ่ายสาํหรับพฒันาสินทรัพยเ์หมือง (2,451,174,587) (2,163,165,594) -                        -                        
เงินจ่ายสาํหรับคา่เช่าท่ีดิน-อาคารตามสัญญาระยะยาว (348,371,249) (744,161,431) (272,790,437) (744,161,431)
เงินมดัจาํสาํหรับการซ้ือธุรกิจ (10,311,744,600) -                         -                        -                        
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน (30,240,000) (427,047,400) (30,240,000) (427,047,400)
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (319,726,152) (434,187,773) (30,926,198,525) (10,139,450,000)
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการอ่ืน (40,433,875) (85,055,725) -                        -                        
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          (91,307,682)           (1,013,185,945) (32,342,345,864)
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          (9,708,619,297)      (3,545,532,500)     (17,209,586,600)
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -                          -                         (2,118,129,375)     (1,826,550,000)
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม (2,671,568,460) (624,732,374) (2,671,568,460)     (568,894,168)
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (1,313,782,686)       (211,726,384) (1,250,000,000)     (211,726,384)

บริษทั ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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รับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืน 220,003,335 319,907,455 220,003,335 319,907,455
รับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,949,228 -                         -                        2,500,000,000
รับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          -                         21,804,199,421 30,868,873,659
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่าในสถานีบริการนํ้ามนั 20,551,486 8,530,120 20,551,486 8,530,120
เงินลงทุนชัว่คราว (เพ่ิมข้ึน) (12,856,130,622) (7,301,201,310) (12,822,815,548) (7,039,206,794)
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 762,894,375 420,793,497 3,699,543,506 2,558,210,164
เงินปันผลรับ 9,858,615,003 5,888,794,137 18,424,837,386 14,546,865,862

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (123,810,104,386) (145,110,587,425) (29,133,238,102) (63,140,788,177)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั 595,705,056 1,339,405,397 152,572,000 97,282,000
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลคา่หุน้ 3,032,756,600 1,750,716,800 3,032,756,600 1,750,716,800
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะยาว 23,802,722,557 24,626,106,956 9,872,415,000 14,700,000,000
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 45,710,304,990 89,950,119,444 20,636,000,000 50,000,000,000
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะส้ัน 26,418,951,550 1,824,683,929 19,911,312,978 3,100,000,000
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะส้ัน (18,615,635,128) (6,033,346,714) (17,346,530,578) (3,100,000,000)
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (14,570,854,783) (4,941,871,803) (6,916,095,363) (1,023,527,228)
จ่ายคืนหุน้กู้ (9,500,000,000) -                             -                        -                            
จ่ายคืนพนัธบตัร ปตท. (9,000,000,000) (9,400,000,000) (9,000,000,000) (9,400,000,000)
เงินจ่ายคา่งวดตามสัญญาเช่าการเงิน (211,094,447) (207,402,500) (184,203,820) (180,660,074)
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจาก

 สถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 2,939,229,336 676,277,500 -                        -                        
เงินสดจ่ายคา่ธรรมเนียมในการจดัหาเงินกู้ -                          (95,462,896) -                        -                        
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 904,903 3,359,367 -                        -                        
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (14,709,355,753) (13,657,567,922) (11,931,883,711) (11,312,554,191)
เงินปันผลจ่าย (32,132,313,626) (23,246,889,900) (26,250,275,249) (16,969,990,164)

บริษทั ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

10

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 3,761,321,255 62,588,127,658 (18,023,932,143) 27,661,267,143

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (729,181,093) (198,578,330) (538,498) 940,345

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (429,272,176) 280,302,169 -                        -                        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 31,576,068,019 13,237,205,948 18,542,981,907 4,617,970,295
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 104,055,909,064 90,818,703,116 42,768,035,920 38,150,065,625
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด 3 135,631,977,083 104,055,909,064 61,311,017,827 42,768,035,920

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้
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รายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงนิ 
 

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2553  และ 2552
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บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 
 

หมายเหตุ หัวข้อเร่ือง 
  

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 นโยบายการบญัชี 
3 
4 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินลงทุนชัว่คราว 

5 ลูกหน้ี – กิจการอ่ืน 
6 
7 
8 
9 

รายการระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
สินคา้คงเหลือ 
พสัดุคงเหลือ-สุทธิ 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 

10 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม  
11 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน-สุทธิ 
12 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 
13 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิ 
14 สินทรัพยเ์หมือง-สุทธิ 
15 
16 

ค่าความนิยม-สุทธิ 
ภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

17 
18 
19 
20 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

21 เงินกูย้มืระยะยาว 
22 
23 

ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

24 
25 

ทุนเรือนหุน้ 
เงินสาํรอง 

26 
27 

กาํไรต่อหุน้ 
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 

28 รายไดอ่ื้น 
29 ค่าใชจ่้ายจาํแนกตามลกัษณะ 
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บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 
 

หมายเหตุ หัวข้อเร่ือง 
  

30 ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาํหรับปิโตรเลียม 
31 
32 
33 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ตน้ทุนทางการเงิน 

34 
35 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

36 เงินปันผลจ่าย 
37 การซ้ือธุรกิจ 
38 
39 

การปรับปรุงบญัชีและการจดัประเภทรายการใหม่ 
สิทธิประโยชนต์ามบตัรส่งเสริมการลงทุน 

40 
 

41 
42 
 

การดาํเนินการกรณีศาลปกครองกลางมีคาํสัง่คุม้ครองชัว่คราวโครงการใน                        
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบดุล 
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บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 
1. ข้อมูลทัว่ไป 
 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”)   จดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัในประเทศไทย และเป็น
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  มีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนคือ 

 

สํานกังานใหญ่ของบริษทัฯ  ตั้งอยู่เลขท่ี 555  ถนนวิภาวดีรังสิต   แขวงจตุจกัร  เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร  
ประเทศไทย 

 

 กิจกรรมหลกัของบริษทัฯ เป็นการดาํเนินธุรกิจดา้นปิโตรเลียม โดยบริษทัฯ ลงทุนในบริษทัย่อย กิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนัและบริษทัร่วม (“กลุ่มบริษทั”) ซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกบัปิโตรเลียมขั้นตน้ ปิโตรเลียมขั้นปลาย ธุรกิจ
ถ่านหิน รวมถึงธุรกิจอ่ืนๆ ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 34  เร่ืองขอ้มูลทางการเงินจาํแนก
ตามส่วนงาน 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 กลุ่มบริษทัมีการดาํเนินงานใน 27 ประเทศ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552: 24 ประเทศ) 
 
2. นโยบายการบัญชี 

 
นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงัต่อไปน้ี 

 
2.1     เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติั
การบญัชี พ.ศ.2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการบญัชีท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547 และตาม
ขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่าด้วยการจัดทาํและนําเสนอรายงาน
ทางการเงิน ภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535   
 
การจดัรายการในงบการเงินเป็นไปตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง “กาํหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน 
พ.ศ. 2552” ลงวนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2552 ออกตามความในมาตรา 11 วรรคสามแห่งพระราชบญัญติัการบญัชี  
พ.ศ. 2543  
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2.1       เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิ (ต่อ) 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทาํข้ึนด้วยขอ้สมมติฐานท่ีว่าผูใ้ช้งบการเงินมีความเขา้ใจ
หลกัการและวิธีปฏิบติัทางบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย หลกัการบญัชีท่ีใชอ้าจแตกต่างไปจากหลกัการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไปซ่ึงใช้ในประเทศอ่ืน  ดังนั้ นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทาํข้ึนจึงมิได้มี
จุดประสงค์ท่ีจะแสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด ให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไปท่ีกาํหนดไวใ้นประเทศอ่ืน  

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบ
ของงบการเงิน  ยกเวน้รายการบญัชีบางประเภทซ่ึงใชมู้ลค่ายุติธรรมในการวดัมูลค่าตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้
นโยบายการบญัชี 

 

รายการท่ีมีสาระสาํคญัซ่ึงเกิดข้ึนระหว่างบริษทั และบริษทัย่อย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ไดถู้กตดัรายการ
ในการจดัทาํงบการเงินรวม 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท และมีการปัดเศษ               
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการ 
ตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

2.2 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่   
รวมทั้งแม่บทการบญัชีและมาตรฐานการบัญชีทีป่รับปรุงใหม่ 

 
ในปี  2553 สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่   รวมทั้ งแม่บทการบญัชีและมาตรฐานการบญัชีที่ปรับปรุง
ใหม่ โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
มีผลบังคับใช้ในหรือหลังวันที่ 26 พฤษภาคม 2553  
 แม่บทการบญัชี (ปรับปรุง 2552)   

 
มีผลบังคับใช้ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554  
 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  การนาํเสนองบการเงิน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  สินคา้คงเหลือ 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  งบกระแสเงินสด 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552)    
 

เร่ือง  นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลง            
         ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  สัญญาก่อสร้าง 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  สัญญาเช่า 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  รายได ้

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19  เร่ือง  ผลประโยชนข์องพนกังาน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  ตน้ทุนการกูย้มื 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552)   เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ี   
          เก่ียวขอ้งกนั 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26  เร่ือง  การบญัชีและการรายงานโครงการ 
          ผลประโยชนเ์ม่ือออกจากงาน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29    เร่ือง  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ  
         ท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  กาํไรต่อหุน้  
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2.2       มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่    
รวมทั้งแม่บทการบญัชีและมาตรฐานการบัญชีท่ีปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 

 
มีผลบังคับใช้ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 (ต่อ)     
 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  งบการเงินระหวา่งกาล  

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและ  
         สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  อสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2  เร่ือง  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี  3 
(ปรับปรุง 2552)    

เร่ือง  การรวมธุรกิจ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี  5 
(ปรับปรุง 2552)    

เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและ  
          การดาํเนินงานท่ียกเลิก 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6  เร่ือง  การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 

เร่ือง  สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

         
มีผลบังคับใช้ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556      
 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12  

    มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) 
เร่ือง  ภาษีเงินได ้
เร่ือง  การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ  
          เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา   
          แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

           
กลุ่มบริษทัจะปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความมาตรฐาน         
การบญัชีใหม่ และท่ีปรับปรุงใหม่  ตั้ งแต่วนัท่ีมาตรฐานมีผลบงัคบัใช้ ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12   
เร่ืองภาษีเงินได้ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 6 เร่ือง การสํารวจและประเมินค่าแหล่ง    
ทรัพยากรแร่ ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดน้าํมาถือปฏิบติัแลว้ก่อนวนัมีผลบงัคบัใช ้  
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2.2       มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่  
รวมทั้งแม่บทการบญัชีและมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 
   
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึง   
การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่และท่ีปรับปรุงใหม่ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสําคัญต่อ             
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีนาํเสนอ ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี 

 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19  เร่ือง ผลประโยชน์พนักงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี ไดจ้ดัประเภทผลประโยชนพ์นกังานเป็น 4 ประเภท ประกอบดว้ย  

1. ผลประโยชนร์ะยะสั้น    
2. ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน รวมถึงโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชนพ์นกังาน  
3. ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 
4. ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้ง   

โดยมาตรฐานการบญัชีกาํหนดใหว้ดัมูลค่าโครงการผลประโยชน์พนกังาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนโดย
ใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected unit credit method) ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
เพือ่ใหมี้การประมาณหน้ีสินไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 

กลุ่มบริษทัจะเร่ิมนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 โดยวิธีปรับยอ้นหลงั ซ่ึง
จะมีผลทาํใหก้าํไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ลดลงเป็นจาํนวนเงิน 4,093.94 ลา้นบาทในงบการเงินรวม 
และ 1,716.64 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ และประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังานเพ่ิมข้ึนเป็น
จาํนวนเงิน 5,221.29 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและ 2,452.34 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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2.2       มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่  
รวมทั้งแม่บทการบญัชีและมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 

 
            มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

เงนิตราต่างประเทศ  

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดให้แต่ละกิจการกาํหนดสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงาน   ซ่ึงสกุลเงินท่ีใช ้              
ในการดําเนินงาน หมายถึง  สกุลเงินท่ีใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักท่ีกิจการดําเนินงานอยู ่                    
สกุลเงินอ่ืนๆ นอกเหนือจากสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานจะถือเป็นสกุลเงินต่างประเทศ  รายการท่ีเป็น                 
สกุลเงินตราต่างประเทศตอ้งแปลงค่าให้เป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี              
เกิดรายการ ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการชําระเงินของรายการท่ีเป็นตัวเงินหรือจากการ                
แปลงคา่รายการท่ีเป็นตวัเงินในสกลุเงินต่างประเทศรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น  
 

            ในกรณีท่ีกิจการนําเสนองบการเงินด้วยสกุลเงินท่ีแตกต่างจากสกุลเงินท่ีใช้ในการดําเนินงาน กิจการต้อง             
แปลงคา่ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ เป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการนาํเสนองบการเงินโดย  

  ก)  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินใหแ้ปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัท่ีในรายงาน 

ข)  รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายใหแ้ปลงค่าดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  

ค)  ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดใหรั้บรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  
 

            กลุ่มบริษทัจะนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัในปี 2556  ทั้งน้ีผูบ้ริหารอยู่ระหว่างการพิจารณา              
สกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานและประเมินผลกระทบท่ีมีต่อกลุ่มบริษทั  อย่างไรก็ดีบริษทัย่อยของบริษทัฯ 
(บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (PTTEP)) จะถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี
ในวนัท่ี  1 มกราคม 2554  ซ่ึงผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยกาํหนดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ดาํเนินงาน  โดยพิจารณาจากรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีไดรั้บจากหรือใชใ้นการดาํเนินกิจการเป็นหลกั  ทั้งน้ีบริษทัยอ่ย
จะทาํการปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงัเม่ือนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั  
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2.3 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทัใหญ่  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัใหญ่มีอาํนาจควบคุม
ทั้ งทางตรงหรือทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทันั้นเพื่อได้มาซ่ึง
ประโยชน์จากกิจกรรมของบริษทัย่อย งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวมนบัแต่วนัท่ีมีการ
ควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
 
กลุ่มบริษทัใช้วิธีซ้ือเป็นวิธีการบญัชีสําหรับการซ้ือบริษทัย่อย   ตน้ทุนการซ้ือบริษทัย่อยวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมของส่ิงตอบแทนซ่ึงกลุ่มบริษทัมอบให ้รวมถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือธุรกิจนั้น ตน้ทุนการ
ซ้ือบริษทัย่อยที่สูงกว่ามูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่ระบุไดข้องบริษทัย่อยเฉพาะส่วนที่เป็นของ
กลุ่มบริษทัจะบนัทึกเป็นคา่ความนิยม  นโยบายการบญัชีเก่ียวกบัค่าความนิยมไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 2.18  
 
รายการบญัชี ยอดคงเหลือ และรายการกาํไรหรือรายการขาดทุนที่ยงัไม่ไดเ้กิดข้ึนซ่ึงเป็นผลจากรายการ
ระหว่างกนัของกิจการท่ีอยูภ่ายในกลุ่มบริษทัจะตดับญัชีออกไป เวน้แต่รายการขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจริงซ่ึงกลุ่มบริษทั
พิจารณาแลว้ว่ามีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า สาํหรับส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยไดแ้สดงเป็นรายการ
แยกต่างหากในงบดุลรวมและงบกาํไรขาดทุนรวม 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ธีิราคาทุน 

 
รายช่ือบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10.1  

 
2.4 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบายดงักล่าว งบการเงินรวม
ของกลุ่มบริษทัไดร้วมส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย นบัจากวนัที่มีอิทธิพล
อยา่งเป็นสาระสาํคญัจนถึงวนัท่ีการมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัส้ินสุดลง  รายการกาํไรหรือรายการขาดทุน
ท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนระหว่างกลุ่มบริษทักบับริษทัร่วมจะถูกตดับญัชีเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม
นั้น เวน้แต่มีหลกัฐานว่าสินทรัพยท่ี์โอนระหว่างกันดังกล่าวเกิดการด้อยค่า 
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีราคาทุนและแสดงในงบการเงินรวมโดย
ใช้วิ ธี ส่วนได้เ สีย  กลุ่มบริษัทรับรู้ เ งินลงทุนในบริษัทร่วมโดยได้รวมค่าความนิยมที่ เ กิดจากการซ้ือ
ธุรกิจด้วย   
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2.4 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมที่ เ กิดข้ึนภายหลังการได้มา  จะแสดงไว้ใน
งบกาํไรขาดทุนและการเคล่ือนไหวในบญัชีส่วนเกินจากการตีมูลค่ายติุธรรมภายหลงัการไดม้าจะรวมไวเ้ป็น
ส่วนหน่ึงของบญัชีส่วนเกินทุน  
 
กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษทัร่วมอีกต่อไป หากส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม
มีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม เวน้แต่กลุ่มบริษทัไดค้ ํ้ าประกนัหรือ     
มีภาระผกูพนัในหน้ีสินหรือตอ้งจ่ายชาํระหน้ีแทนบริษทัร่วม  

  
 รายช่ือบริษทัร่วมของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10.1  
 
2.5 เงนิลงทุนในกจิการที่ควบคุมร่วมกนั 
 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนร่วมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตามท่ีตกลงไวใ้น
สัญญา    กิจการที่ควบคุมร่วมกนัแสดงในงบการเงินรวมโดยวิธีรวมตามสัดส่วน ซ่ึงเป็นวิธีที่กลุ่มบริษทัรวม
ส่วนแบ่งรายได  ้ค่าใช้จ่าย สินทรัพย ์หน้ีสินและกระแสเงินสดของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไวใ้นแต่ละรายการใน     
งบการเงิน นบัตั้งแต่วนัท่ีมีการร่วมควบคุมจนถึงวนัท่ีการร่วมควบคุมส้ินสุดลง  
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัที่อยูใ่นรายการกาํไรหรือรายการขาดทุนจากการขายสินทรัพยจ์าก
กลุ่มบริษทัใหก้บักิจการท่ีควบคุมร่วมกนัเฉพาะส่วนท่ีเป็นส่วนไดเ้สียของผูร่้วมคา้อ่ืน กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้
ส่วนแบ่งของตนที่อยู ่ในรายการซ้ือสินทรัพยจ์ากกิจการที่ควบคุม ร่วมก ันจนกว่าผู ร่้วมคา้จะขาย
สินทรัพยน์ั้นใหก้บับุคคลอ่ืน อยา่งไรก็ดีรายการขาดทุนจากการซ้ือสินทรัพยจ์ากกิจการที่ควบคุมร่วมกนัตอ้ง
รับรู้ทนัทีเม่ือมีหลกัฐานแสดงว่ามูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินทรัพยล์ดลงหรือมีการดอ้ยค่าเกิดข้ึน  
 
เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั   แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีราคาทุน  
 
สินทรัพยที์่ควบคุมร่วมกนัแสดงในงบการเงินรวมโดยวิธีรวมตามสัดส่วน  ซ่ึงเป็นการรวมส่วนแบ่ง
ค่าใชจ่้าย สินทรัพย ์และหน้ีสินของการร่วมคา้ตามสญัญา Joint Operating Agreement ในแต่ละรายการในงบการเงิน   
 
รายช่ือกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัของกลุ่มบริษทัไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10.1 
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2.6 เงนิลงทุนอืน่ 
 

กลุ่มบริษทัได้จัดประเภทเงินลงทุนซ่ึงมิไดจ้ัดประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนั เป็นหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย เงินลงทุนในตราสารหน้ี และเงินลงทุนทัว่ไป 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนและกองทุนรวมท่ีเป็นหลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด ถูกจัดประเภทเป็น
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย และแสดงในงบดุลดว้ยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้ผลต่างท่ีเปล่ียนแปลงไปเป็นรายการกาํไร
(ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนและแสดงแยกต่างหากภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้  

 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดจะถูกจดัประเภทเป็นเงินลงทุนทัว่ไปและแสดงใน
งบดุลดว้ยราคาทุน และปรับดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเพื่อรับรู้ผลขาดทุนที่อาจเกิดข้ึนในกรณีที่มี
การลดลงของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนอย่างเป็นสาระสําคญั โดยกลุ่มบริษทัจะทดสอบการดอ้ยค่าของ
เงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการดอ้ยค่าเกิดข้ึน   ถา้ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าท่ี
คาดว่าจะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะบนัทึกอยู่ในงบกาํไรขาดทุนทนัที 

 
ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งเงินสดสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนั้น
จะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 

 
เมื่อมีการจาํหน่ายเงินลงทุนในตราสารหน้ีหรือตราสารทุนชนิดเดียวกนัเพียงบางส่วน ราคาตามบญัชีของ
เงินลงทุนท่ีจาํหน่ายคาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัจากจาํนวนทั้งหมดท่ีถือไว ้

 
2.7 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับบริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

ควบคุมโดยบริษทัฯไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ รวมถึง
บริษทัท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุน้  บริษทัย่อย  และกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั   นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลซ่ึงถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มและ  
มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯ 

 
 ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับบริษทัฯ แต่ละรายการ บริษทัฯ 

คาํนึงถึงเน้ือหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
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2.8 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มบริษทัแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนใหเ้ป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน  ณ วนัท่ี
เกิดรายการ และแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบดุลให้เป็น           
เงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบดุล กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายชาํระท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศและท่ีเกิดจากการแปลงคา่สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่าว จะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 
 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีจดัเป็นรายการท่ีเป็นตวัเงินของกิจการในต่างประเทศท่ีเป็นส่วนการดาํเนินงานหน่ึงของ
กิจการท่ีเสนอรายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราปิด ณ วนัท่ีในงบดุล รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่
เป็นรายการท่ีเป็นตวัเงินแปลงค่าโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยนในอดีต รายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าโดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียนถวัเฉลี่ยในระหว่างงวด ผลต่างที่เกิดข้ึนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศจะ
ถูกบนัทึกเป็นรายไดห้รือคา่ใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 

 
กลุ่มบริษทัแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศเป็นเงินบาทโดยแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดว้ย
อตัราปิด ณ วนัท่ีในงบดุล และแปลงค่างบกาํไรขาดทุนโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียระหว่างงวด     ผลต่าง
จากการแปลงค่ารายการดงักล่าว แสดงภายใตห้วัขอ้ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
เมื่อกลุ่มบริษทัจาํหน่ายหน่วยงานในต่างประเทศ จึงจะบนัทึกผลต่างซ่ึงแสดงภายใตส่้วนของผูถ้ือหุ้นเป็น
ส่วนหน่ึงของกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายหน่วยงานในต่างประเทศนั้น  

   
2.9 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแสดงในราคาทุน ประกอบด้วยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภท
จ่ายคืนเม่ือทวงถาม และเงินลงทุนระยะส้ันอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องซ่ึงมีระยะเวลาครบกาํหนดภายในสามเดือน ส่วน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูร้ะยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ไดแ้สดงเป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบดุล 

 
2.10 ลูกหนีก้ารค้าและต๋ัวเงนิรับ 
  
 ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บ ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญพิจารณาจากลูกหน้ีท่ี

คาดวา่จะเรียกเกบ็เงินไม่ได ้โดยประมาณจากจาํนวนหน้ีท่ีคงเหลืออยู ่ณ วนัส้ินงวดตามประวติัการชาํระเงินและ
สถานะทางการเงินของลูกหน้ีในปัจจุบนั รวมทั้งพิจารณาจากอตัราร้อยละตามอายหุน้ีของยอดลูกหน้ีการคา้ ณ 
วนัส้ินงวด หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นงบกาํไรขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร  
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2.11 เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือก๊าซตามสัญญา Take or Pay 
 

บริษทัฯ ไดม้ีการทาํสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติกบัผูข้าย ซ่ึงมีการกาํหนดปริมาณการรับก๊าซธรรมชาติ (ก๊าซฯ) 
ขั้นตํ่าในแต่ละปี (Annual Minimum Quantity) หากในปีสัญญาใด บริษทัฯ ไม่สามารถรับก๊าซฯไดค้รบตาม
ปริมาณขั้นตํ่าท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา บริษทัฯ จะตอ้งชาํระค่าซ้ือก๊าซฯล่วงหนา้สาํหรับปริมาณก๊าซในส่วนท่ีไม่
สามารถรับได ้(Take or Pay) ในปีสัญญาถดัไป โดยหลงัจากส้ินปีสัญญาในแต่ละปี บริษทัฯ และผูข้ายจะตอ้ง
ทาํการตกลงและยอมรับในปริมาณก๊าซฯที่จะนาํมาใชใ้นการคาํนวณค่า Take or Pay สําหรับปีสัญญานั้น 
ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา ทั้งน้ี บริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะรับก๊าซฯท่ีไดช้าํระเงินล่วงหนา้ไป
แลว้นั้นในปีสญัญาต่อๆไป (Make up) โดยตอ้งรับก๊าซฯใหค้รบตามปริมาณรับก๊าซฯขั้นตํ่าสาํหรับปีสัญญานั้นๆก่อน
บริษทัฯ บนัทึกรายการชาํระค่าซ้ือก๊าซฯภายใตส้ญัญาน้ีเป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ 
 

2.12 สินค้าคงเหลอื 
 
 สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าดว้ยราคาทุนท่ีไดม้าหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า โดยราคาทุน

คาํนวณตามเกณฑถ์วัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั  ตน้ทุนของสินคา้ท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายในการ
นาํเขา้ต่างๆ ค่าตรวจสอบคุณภาพและปริมาณ  ตลอดจนเงินนาํส่งหรือเงินรับชดเชยจากกองทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิง 
ราคาท่ีคาดว่าจะขายไดสุ้ทธิคาํนวณจากประมาณราคาขายตามปกติของธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ้่ายที่จาํเป็นเพื่อให้
สินคา้นั้นสาํเร็จรูป และค่าใชจ้่ายในการขายที่เก่ียวขอ้ง กลุ่มบริษทัจะรับรู้ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้เม่ือ
สินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพ 

 
2.13 พสัดุคงเหลอื 
 
 พัสดุคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนซ่ึงคาํนวณตามเกณฑ์ถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก  พัสดุคงเหลือท่ีล้าสมัยหรือ

เส่ือมสภาพและไม่ไดใ้ชง้านจะตั้งสาํรองพสัดุเส่ือมสภาพทั้งจาํนวน 
 
2.14 ต้นทุนการกู้ยมื 
 

ตน้ทุนการกูย้ืมที่เก่ียวขอ้งกบัการไดม้าซ่ึงสินทรัพยที์่เขา้เงื่อนไข จะรวมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินทรัพย์
ดงักล่าว จนกระทัง่การดาํเนินการส่วนใหญ่ที่จาํเป็นในการเตรียมสินทรัพยน์ั้นใหอ้ยู่ในสภาพพร้อมที่จะ
ใชไ้ดต้ามประสงคเ์สร็จส้ินลง อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนที่ใชค้าํนวณตน้ทุนการกูย้ืมที่รวมเป็นราคาทุนของ
สินทรัพย ์คือ อตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียของยอดเงินกูใ้นระหว่างปี ในกรณีท่ีเงินกูย้ืมเกิดข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือก่อสร้าง
หรือผลิตสินทรัพย ์ จาํนวนตน้ทุนการกูย้ืมท่ีรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์ะเป็นตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเกิดจริงใน
ระหวา่งปีของเงินกูน้ั้นหกัดว้ยรายไดท่ี้เกิดจากการนาํเงินกูด้งักล่าวไปลงทุนเป็นการชัว่คราว 
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2.15 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า  โดยราคาทุน
รวมถึงรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซ่ึงสินทรัพยน์ั้น  
 

   ค่าซ่อมแซมและค่าบาํรุงรักษาจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนในระหว่างงวดบญัชีท่ีเกิดรายการข้ึน ตน้ทุนของการ
ปรับปรุงสินทรัพยใ์ห้ดีข้ึนอย่างสําคญัจะรวมไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้ง
แน่นอนท่ีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บมีมูลค่าสูงเกินกว่ามาตรฐานการใชป้ระโยชน์
เดิมของสินทรัพยน์ั้น การปรับปรุงให้ดีข้ึนท่ีสําคญัจะตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ท่ีเหลืออยู ่ 
ของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 
สินทรัพย์ถาวรทั่วไป 

 
ค่า เ ส่ือมราคาบ ันทึกเป็นค่าใช ้จ่ายในงบกาํไรขาดทุน  คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน 
โดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละประเภทดงัต่อไปน้ี  

 
อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร 10 – 30  ปี 
เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ 10 – 40  ปี 
สินทรัพยอ่ื์นๆ  5  – 10  ปี 

 
กลุ่มบริษทัไดท้บทวนการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่าราคาตามบญัชีอาจสูงกว่า
มูลค่าที่คาดว่าจะไดรั้บคืน ในกรณีที่ราคาตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซ่ึงหมายถึงจาํนวนท่ี
สูงกว่าระหว่างราคาขายสุทธิเทียบกบัมูลค่าจากการใชง้าน ราคาตามบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่า
จะไดร้ับคืนและส่วนปรับลดจะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน โดยสินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดท่ี
ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับอย่างเป็นอิสระจากหน่วยของสินทรัพยอื์่น  เพื่อวตัถุประสงคข์องการประเมินการ
ดอ้ยค่า 

 
กาํไรขาดทุนจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เกิดจากการเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการขายกบั
มูลค่าคงเหลือตามบญัชี ณ วนัจาํหน่าย  โดยไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณกาํไรขาดทุนจากการดาํเนินงาน 

 
 

สินทรัพย์เพือ่การสํารวจและการผลติปิโตรเลยีม 
 

กลุ่มธุรกิจประเภทท่ีดาํเนินการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัสินทรัพยท่ี์ใชเ้พ่ือการสํารวจและ
การผลิตปิโตรเลียมโดยใชว้ิธีผลสาํเร็จของงาน (The Successful Efforts Method)  ซ่ึงมีนโยบายการบญัชีดงัน้ี 
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2.15 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 
ตน้ทุนสินทรัพย ์

ตน้ทุนของสินทรัพยป์ระกอบดว้ย  ตน้ทุนทั้งหมดเพ่ือการไดม้าซ่ึงสิทธิในผลผลิตปิโตรเลียมหรือตน้ทุนในการ
ไดม้าในสดัส่วนของสินทรัพย ์รวมถึงตน้ทุนค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต  

ตน้ทุนเพ่ือการขุดเจาะปิโตรเลียมของหลุมสํารวจจะถูกบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละจะเปล่ียนเป็นทรัพยสิ์นของ
โครงการท่ีพบปริมาณสาํรองท่ีพิสูจนแ์ลว้   เม่ือมีการสาํรวจพบปริมาณสาํรองท่ีเพียงพอในเชิงพาณิชย ์ แต่จะถูก
ตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายทั้งจาํนวนในงบกาํไรขาดทุนในงวดท่ีมีการพิสูจน์ว่าไม่พบปริมาณสาํรองหรือพบแต่ไม่
เพยีงพอในเชิงพาณิชย ์

รายจ่ายสํารวจเพื่องานธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ ตลอดจนค่าสงวนพื้นท่ีในช่วงการสาํรวจบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ในงวดท่ีเกิดในงบกาํไรขาดทุน     

รายจ่ายเพื่อการพฒันา ทั้งในส่วนของสินทรัพยท่ี์พบปริมาณสาํรองท่ีพิสูจนแ์ลว้รวมถึงตน้ทุนของหลุมพฒันาท่ี

ไม่ประสบความสาํเร็จจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสินทรัพย ์

 
 ค่าเส่ือมราคา 
 ค่าเส่ือมราคาของตน้ทุนการไดม้าซ่ึงสิทธิในผลผลิตปิโตรเลียมคาํนวณโดยวิธีสัดส่วนของผลผลิต (Unit of 

Production) ตลอดอายขุองปริมาณสาํรองท่ีพิสูจนแ์ลว้  (Proved Reserves) ค่าเส่ือมราคาของตน้ทุนหลุมสาํรวจ 
การพฒันา เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงตน้ทุนค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต ยกเวน้โครงการท่ียงัไม่สาํเร็จ
คาํนวณโดยวิธีสัดส่วนของผลผลิต ตลอดอายขุองปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้ (Proved Reserves) หรือปริมาณ
สาํรองท่ีพิสูจน์และพฒันาสาํเร็จ (Proved Developed Reserves) กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ประมาณการของปริมาณสาํรองโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 
ปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้และปริมาณสาํรองท่ีพิสูจนแ์ละพฒันาสาํเร็จคาํนวณโดยวิศวกรของกลุ่มบริษทั และ
จากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  
 

รายจ่ายส่วนทีสํ่ารองแทนรัฐบาล (Carried Cost) ภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลติ 
  
 กลุ่มธุรกิจประเภทท่ีดาํเนินการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัรายจ่ายส่วนท่ีสาํรองแทนรัฐบาล 

(Carried Cost) ภายใตส้ญัญาแบ่งปันผลผลิต โดยมีนโยบายการบญัชีดงัน้ี 
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2.15 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

ภายใตสั้ญญาแบ่งปันผลผลิตท่ีมีรัฐบาลเป็นผูร่้วมทุนบางสัญญา กลุ่มผูร่้วมทุนอ่ืนท่ีไม่ใช่รัฐบาลมีขอ้ผกูพนัท่ี
จะตอ้งจ่ายตน้ทุนในช่วงระยะเวลาสาํรวจทั้งหมด ซ่ึงรวมถึงตน้ทุนในส่วนของรัฐบาลจนกว่าจะไดรั้บอนุมติั
พ้ืนท่ีพฒันาปิโตรเลียม (First Development Area) ตน้ทุนในช่วงระยะเวลาสํารวจท่ีกลุ่มผูร่้วมทุนจ่ายแทน
รัฐบาลดงักล่าว (Carried Cost) เป็นไปตามสัดส่วนที่ตกลงกนั ทั้งน้ี เม่ือโครงการไดท้าํการผลิตแลว้ กลุ่ม    
ผูร่้วมทุนจะได้รับคืน Carried Cost ในรูปของการแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียม ตามวิธีการท่ีไดต้กลงกนั โดย
ปราศจากดอกเบ้ีย กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกรายการ Carried Cost ตามประเภทกิจกรรมปิโตรเลียม ภายใตว้ิธี
ผลสาํเร็จของงาน ซ่ึงส่วนใหญ่บนัทึกเป็นรายการภายใตสิ้นทรัพยเ์พื่อการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมในงบดุล
รวมทั้งค่าใชจ่้ายในการสาํรวจปิโตรเลียมในงบกาํไรขาดทุน รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 

 
2.16 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  แสดงดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประกอบดว้ย สิทธิในการใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ สิทธิในการใช้สินทรัพย  ์เช่น           
ท่อขนส่งก๊าซ  และสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอ่ืน ๆ  เช่น สิทธิในการดาํเนินงานอ่ืน สิทธิบัตร ปริมาณสํารองท่ี                  
คาดวา่จะพบ (Probable Reserve)  และ สัญญาซ้ือขายกบัลูกคา้ (Customer Contract) 
 

ปริมาณสาํรองท่ีคาดว่าจะพบ (Probable Reserve) คือ มูลค่าของปริมาณสาํรองซ่ึงกลุ่มธุรกิจประเภทดาํเนินการ
สํารวจและผลิตปิโตรเลียมจะทาํการประเมินมูลค่าเมื่อมีการซ้ือธุรกิจ  ซ่ึงปริมาณสํารองดงักล่าวจะถูกจดั
ประเภทรวมกบัสินทรัพยเ์พื่อการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมเม่ือสาํรองดงักล่าวไดเ้ปลี่ยนประเภทเป็นปริมาณ
สาํรองท่ีพิสูจนแ์ลว้และจะทาํการตดัจาํหน่ายโดยวิธีสดัส่วนของผลผลิต 
  

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอ่ืนถูกตัดจาํหน่ายและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
สญัญาซ่ึงอยูร่ะหวา่ง 5 - 30 ปี 
 
 กลุ่มบริษทัไดมี้การพิจารณาตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ี
ว่าราคาตามบญัชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะไดร้ับคืน โดยกลุ่มบริษทัจะประเมินและปรับลดมูลค่าของ
สินทรัพยด์งักล่าวเพื่อไม่ใหเ้กินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  
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2.17 สินทรัพย์เหมอืง 
 

กลุ่มธุรกิจประเภทถ่านหิน จะบันทึกบัญชีเก่ียวกับสินทรัพย์ท่ีใช้เพื่อการสํารวจและการผลิตถ่านหินซ่ึง
ประกอบดว้ย สิทธิในเหมืองถ่านหิน  และค่าใชจ่้ายในการสาํรวจและพฒันาเหมืองรอตดับญัชี ดงัน้ี 
 

สิทธิในเหมืองถ่านหิน 

สิทธิในเหมืองถ่านหินประกอบดว้ย  ตน้ทุนทั้งหมดเพื่อการไดม้าซ่ึงสิทธิในเหมืองถ่านหิน และรวมถึงตน้ทุน
ค่าสาํรวจและพฒันาพื้นท่ีเหมืองถ่านหิน    

 

ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจและพฒันาเหมืองรอตดับญัชี 
ค่าใชจ่้ายในการสํารวจบนัทึกเป็นตน้ทุนสินทรัพย ์ (ค่าใชจ่้ายในการสํารวจรอตดับญัชี) ตามพื้นท่ีท่ีจะก่อให ้  
เกิดประโยชน์ ค่าใชจ่้ายเหล่าน้ีจะประกอบไปดว้ยตน้ทุนทางตรงสุทธิ เช่น ค่าสิทธิบตัร ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจ
ทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ และไม่รวมค่าโสหุ้ยทัว่ไปและค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีไม่เก่ียวขอ้งโดยตรง        
กบัพื้นท่ีท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน ์โดยมีเง่ือนไขต่อไปน้ี 

 

ก) ตน้ทุนสินทรัพยน์ั้นคาดว่าจะไดร้ับคืนเมื่อพื้นที่นั้นไดร้ับการพฒันาแลว้เสร็จและเร่ิมการทาํเหมือง 
หรือจากการขายพ้ืนท่ีสาํรวจ  
 

ข) กิจกรรมการสาํรวจในพื้นท่ีท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ยงัไม่ถึงขั้นท่ีสามารถประเมินถึงความมีอยู่จริงของ
ปริมาณสาํรองในเชิงพาณิชยไ์ดอ้ยา่งสมเหตุสมผล และกิจกรรมการสาํรวจยงัดาํเนินอยูโ่ดยต่อเน่ือง 

 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของรายจ่ายในการสํารวจข้ึนอยู่กับความสําเร็จและประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีจะ     
ได้รับ ซ่ึงในกรณีท่ีพิจารณาแลว้ว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนอ้ยหรือคาดว่าจะไม่ไดรั้บผลประโยชน ์   
เชิงเศรษฐกิจ  รายจ่ายในการสํารวจรอตัดบัญชีด ังกล่าวจะถูกตัดจาํหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายทั้ งจาํนวนใน    
งบกาํไรขาดทุนทันที 

ส่วนรายจ่ายเพื่อการพฒันาเหมืองและต้นทุนในการพฒันาพื้นท่ีก่อนท่ีจะทาํการผลิต จะถูกบนัทึกไวเ้ป็น
สินทรัพย(์ค่าใช้จ่ายรอตดับญัชี) หากเขา้เง่ือนไขและมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าจะสามารถก่อใหเ้กิด
ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคต  

 

 ค่าตดัจาํหน่าย 
 

 ค่าตดัจาํหน่ายของสิทธิในเหมืองถ่านหิน คาํนวณโดยใชว้ิธีสดัส่วนของผลผลิต (Unit of production) ท่ีขดุได ้
 

ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจและพฒันาเหมืองรอตดับญัชี จะเร่ิมตดัจาํหน่ายเม่ือเร่ิมผลิตถ่านหินในเชิงพาณิชย ์ โดย
ใชว้ิธีสดัส่วนของผลผลิต (Unit of production) 
 
ปริมาณสดัส่วนของผลผลิตและอายขุองสมัปทานเหมืองถ่านหิน จะถกูประมาณและสอบทานโดยกลุ่มบริษทั  
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2.18 ค่าความนิยม 
 

ค่าความนิยมเกิดจากส่วนของตน้ทุนการซ้ือธุรกิจท่ีสูงกว่ามูลค่ายติุธรรมท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในสินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีระบุไดข้องบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  หรือบริษทัร่วม ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ โดยกลุ่มบริษทัจะ
มีการพิจารณาการดอ้ยค่าของค่าความนิยมอย่างนอ้ยปีละคร้ังหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า ในกรณีท่ีมูลค่า
ตามบญัชีของคา่ความนิยมสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน
ทนัที  และแสดงค่าความนิยมดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม  ส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดจากการไดม้าซ่ึง
บริษทัร่วม จะถูกรวมอยู่ในบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วม  ซ่ึงค่าความนิยมดงักล่าวจะถูกทดสอบการดอ้ยค่า
โดยรวมเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของค่าความนิยมท่ีรับรู้แลว้จะไม่มีการกลบัรายการบญัชี  
 
ค่าความนิยมติดลบ  เกิดจากส่วนของตน้ทุนการซ้ือธุรกิจท่ีตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียใน
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุไดข้องบริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนั  หรือบริษทัร่วม ณ วนัที่ซ้ือธุรกิจ  โดย
กลุ่มบริษทัจะมีการประเมินระบุและการวดัมูลคา่สินทรัพย ์หน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือ 
รวมทั้งประเมินตน้ทุนการรวมธุรกิจ หากส่วนไดเ้สียของผูซ้ื้อในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของรายการดงักล่าวสูงกว่า
ราคาทุน  ณ วนัที่ซ้ือ  จะรับรู้ส่วนเกินที่คงเหลือหลงัการประเมินดังกล่าวเป็นรายไดใ้นงบกาํไรขาดทุน
ทนัที   

 
2.19 สัญญาเช่าการเงิน – กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 
 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนมายงั
กลุ่มบริษทัถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของ
จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า โดย
จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใชจ่้ายทางการเงินเพื่อให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อ
หน้ีสินคงคา้งอยู่ ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะแสดงรวมอยู่ในเงินกูร้ะยะยาว ส่วน
ดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าจากสัญญาเช่าการเงินจะคิด
ค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยน์ั้น หรือตามอายขุองสัญญาเช่าแลว้แต่ระยะเวลาใด
จะสั้นกวา่  
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2.20 สัญญาเช่าดําเนินการ – กลุ่มบริษทัเป็นผู้เช่า 
 

สัญญาเช่าสินทรัพยที์่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้หเ้ช่าจะจดัเป็น
สัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินที่ตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน โดยใช้วิธี
เส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น 

 
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายกุารเช่า เช่น เบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า
จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 

 
2.21 ประมาณการหนีสิ้นค่าร้ือถอนอปุกรณ์การผลติ 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต (Decommissioning Costs) เม่ือมีความเป็นไป
ไดค้อ่นขา้งแน่ท่ีจะเกิดภาระผกูพนัอนัเป็นผลเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถประมาณการจาํนวนเงิน
ท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 
กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินดว้ยจาํนวนประมาณการของตน้ทุนค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิตท่ีสร้างเสร็จ
พร้อมใช้งาน  ตน้ทุนดังกล่าวได้รวมเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยเ์พ่ือการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม และตดั
จาํหน่ายโดยวิธีสัดส่วนของผลผลิต (Unit of Production) ของปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้ (Proved Reserves) 
ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิตไดรั้บการสอบทานและประเมินข้ึนโดยวิศวกรของกลุ่มบริษทั
และดุลยพนิิจของฝ่ายบริหาร 

 
2.22 กองทุนบาํเหน็จพนักงาน และกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 
 

บริษทัฯไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ช่ือ “กองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังานบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทัร่วมทุน ซ่ึงจดทะเบียนแลว้” โดยกาํหนดใหพ้นกังานท่ีบรรจุตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2536 เป็นสมาชิก
กองทุนสาํรองเล้ียงชีพทุกคน ส่วนพนกังานท่ีบรรจุก่อนวนัท่ี 1 ตุลาคม 2536 ใหสิ้ทธิเลือกท่ีจะเขา้เป็นสมาชิก
ของกองทุนบาํเหน็จพนกังานหรือกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ กองทุนสาํรองเล้ียงชีพดงักล่าวมีนโยบายการลงทุน 
4 รูปแบบ  พนกังานมีสิทธิเลือกรูปแบบการลงทุนได ้1 รูปแบบตามความตอ้งการของตนเอง 
 
บริษทัฯ จ่ายเงินสมทบเพ่ือกองทุนบาํเหน็จพนกังานเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนพนกังานและ
จ่ายสมทบเพิ่มเพื่อกองทุนฯ มีเงินสาํรองเพียงพอในอตัราร้อยละ 100 ของเงินบาํเหน็จท่ีพึงตอ้งจ่าย ณ วนัส้ิน
งวดบญัชี โดยรวมไวเ้ป็นหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนในงบดุล ส่วนรายไดจ้ากดอกผลของสินทรัพยเ์งินกองทุนรับรู้
เป็นรายไดแ้ละเงินจ่ายสมทบรับรู้เป็นคา่ใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน  
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2.23 ภาษเีงนิได้ 
 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 
 

กลุ่มบริษทัคาํนวณภาษีเงินได้สาํหรับกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามเกณฑ์ที่กาํหนดไวใ้น
ประมวลรัษฎากร  พระราชบญัญติัภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม  พ.ศ. 2514 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.2532 และ
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในต่างประเทศอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัไดไ้ปลงทุน 
 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระโดยคาํนวณจากกาํไรประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี  โดยใชอ้ตัราภาษี
ท่ีประกาศใช้ ณ วนัท่ีในงบดุล ซ่ึงเก่ียวกับรอบบญัชีท่ีคาํนวณภาษีเงินได้  ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ี
เก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 

 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตั้งเต็มจาํนวนตามวิธีบนัทึกหน้ีสินในงบดุล ซ่ึงเกิดจากผลต่างชัว่คราวระหว่าง
ฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน กบัมูลค่าท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน  ผลต่างชัว่คราวส่วนใหญ่เกิดจากค่าเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญ ค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ การตดัจาํหน่ายตน้ทุนค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต 
และเงินชดเชยกองทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิงคา้งรับ รวมถึงผลแตกต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้า  
และฐานภาษี 
 
อตัราภาษีท่ีประกาศใช ้ณ วนัท่ีในงบดุลใชเ้ป็นอตัราในการคาํนวณภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจะรับรู้เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษี
เพียงพอต่อการนาํจาํนวนผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ และจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษี
จะมีโอกาสถกูใชจ้ริง 
 
สินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีจะหักกลบกันได้ก็ต่อเม่ือสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได ้
ดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีเดียวกนั 
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2.24 การรับรู้รายได้ 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายได้จากการขายเม่ือส่งมอบสินคา้หรือได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็น
เจา้ของใหก้บัผูซ้ื้อแลว้  ส่วนรายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ  ซ่ึงรายไดท่ี้รับรู้ดงักล่าวแสดง
สุทธิจากส่วนลดการคา้ 

 
รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 

ดอกเบ้ียรับ    -  รับรู้ตามสดัส่วนของระยะเวลาโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสินทรัพย ์
 ค่าสิทธิ          -  รับรู้ตามเกณฑท่ี์ไดต้กลงหรือสัญญาท่ีไดท้าํไว ้
 เงินปันผล      -  รับรู้เม่ือผูถื้อหุน้มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 
 รายไดน้อกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้ รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
 
2.25 กาํไรต่อหุ้น 
 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิท่ีเป็นของผู ้ถือหุ้นสามัญ ด้วยจาํนวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี 

 
ส่วนกาํไรต่อหุ้นปรับลดกลุ่มบริษทัปรับปรุงกาํไรสุทธิสาํหรับปีที่เป็นของหุน้สามญั และจาํนวนหุ้นสามญั 
ถวัเฉล่ียท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปีไดป้รับปรุงดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด โดยสมมติว่า
หุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดไดแ้ปลงเป็นหุน้สามญัทั้งหมด 

  
2.26 เคร่ืองมอืทางการเงนิ 
 
 สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบดุลประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  เงินลงทุนชั่วคราว 

ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ-กิจการอื่น ลูกหน้ีการคา้-กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั ลูกหน้ีอื่น เงินจ่ายล่วงหนา้และ
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกูหน้ีอ่ืนและเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น-กิจการอ่ืน เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงอยูใ่นงบดุลประกอบดว้ย   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้-กิจการอื่น เจา้หน้ีการคา้-กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั เจา้หน้ีอ่ืน-กิจการที่เก่ียวขอ้ง
กนั เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาว นโยบายการบญัชีเฉพาะสาํหรับแต่ละรายการไดแ้สดงเปิดเผยแยก
ไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

   

 กลุ่มบริษทัไดใ้ชเ้คร่ืองมือทางการเงิน เพื่อลดความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
อตัราดอกเบ้ียและราคาตลาดของนํ้ามนัและผลิตภณัฑก๊์าซ โดยเคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 
 



32 
 

2.26 เคร่ืองมอืทางการเงนิ (ต่อ) 
   

สัญญาซ้ือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 

 สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากความ
ผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน โดยกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนในอนาคตท่ีสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศท่ีจะไดรั้บหรือตอ้งจ่ายชาํระ  สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะรับรู้ในงบการเงิน 
ณ วนัทาํสัญญา ค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดที่เกิดข้ึนจากการทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จะ
ตดัจาํหน่ายตลอดอายขุองสญัญา 

 
 สัญญาแลกเปลีย่นสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ 
 

 สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียเป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจาก
ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบดุลท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง โดยสัญญาแลกเปล่ียนน้ีได้
แปลงค่าเป็นเงินบาท  โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาแลกเปล่ียนนั้นๆ กาํไร
หรือขาดทุนจากการยกเลิกสญัญา หรือจากการชาํระคืนเงินกูย้มืก่อนกาํหนดบนัทึกไวใ้นงบกาํไรขาดทุน 

 
 สัญญาซ้ือขายราคานํา้มนัล่วงหน้า 
  

 สัญญาซ้ือขายราคานํ้ ามนัล่วงหนา้เป็นสัญญาท่ีทาํข้ึนเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของราคานํ้ ามนัใน
ตลาดโลกตามสัญญาซ้ือขายนํ้ ามนัท่ีไดต้กลงไว ้โดยมีการกาํหนดราคาท่ีจะซ้ือขายในอนาคตและจะรับรู้ผลต่าง
ท่ีเกิดข้ึนในงบกาํไรขาดทุนเม่ือครบกาํหนดสัญญา 

 

 นโยบายการบริหารความเส่ียง ไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 35 เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล
สาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

 
2.27 การประมาณการและข้อสมมติฐานทีสํ่าคญั 
 

ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี  ผูบ้ริหารไดพิ้จารณาใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐาน 
ซ่ึงมีผลกระทบต่อการรายงานสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย 
 
ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน และในงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ 
 
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญัและท่ีมาของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงอาจมีผลต่อมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีรายงานในงบการเงินมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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2.27 การประมาณการและข้อสมมติฐานทีสํ่าคญั (ต่อ) 
 
ประมาณการหนีสิ้น (Provisions)  
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินในงบดุลเม่ือบริษทัมีภาระผกูพนัในปัจจุบนัซ่ึงเกิดจากเหตุการณ์ในอดีต โดย
มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะทาํใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชาํระ
ภาระผกูพนันั้น และสามารถประมาณมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต (Decommissioning costs) เม่ือมีความเป็นไป
ไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะเกิดภาระผกูพนัอนัเป็นผลเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตและสามารถประมาณการจาํนวนเงิน
ท่ีต้องจ่ายได้อย่างสมเหตุสมผล โดยกลุ่มบริษทัจะรับรู้ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต 
(Decommissioning costs) ดว้ยจาํนวนประมาณการของตน้ทุนค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิตท่ีสร้างเสร็จพร้อม   
ใชง้าน ตน้ทุนดงักล่าวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยเ์พื่อการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม และตดัจาํหน่าย
โดยวิธีสัดส่วนของผลผลิตของปริมาณสาํรองท่ีพิสูจนแ์ลว้ ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิตไดรั้บ
การสอบทานและประเมินข้ึนโดยวิศวกรของกลุ่มบริษทัและดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
 
การประมาณการหน้ีสินข้ึนอยู่กับสถานการณ์ในปัจจุบนั ได้แก่ ขอ้บงัคบัต่างๆ เทคโนโลยี และระดับราคา 
ดงันั้นผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณการและตั้งขอ้สมมติฐานไว ้
 
 
ภาษเีงนิได้ 
 
กลุ่มบริษทัมีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นหลายประเทศ ในการประมาณหน้ีสินภาษีเงินไดต้อ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่ง
เป็นสาระสาํคญั เน่ืองจากมีรายการคา้และการคาํนวณจาํนวนมากท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดท่ี้คาดวา่จะเกิดโดยใชเ้กณฑก์ารประมาณการภาษีส่วนเพิ่มท่ีจะถึงกาํหนดชาํระ 
ผลแตกต่างระหว่างภาษีเงินไดที้่ชาํระจริงกบัประมาณการจะกระทบต่อภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อตดั
บญัชีในงวดท่ีมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนที่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทาง
ภาษีเพียงพอต่อการนาํจาํนวนผลต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์  ซ่ึงสมมติฐานเกี่ยวกบักาํไรทางภาษีใน
อนาคตท่ีถูกกาํหนดข้ึนมีความไม่แน่นอน อาจมีการเปล่ียนแปลงซ่ึงจะกระทบต่อการรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชี 
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2.27 การประมาณการและข้อสมมติฐานทีสํ่าคญั (ต่อ) 
 
การประมาณปริมาณสํารองปิโตรเลยีม 
 
ปริมาณสํารองปิโตรเลียมเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีสําคญัสําหรับการประเมินการลงทุนในโครงการต่างๆของกลุ่ม
ธุรกิจประเภทท่ีดาํเนินการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม รวมถึงการทดสอบการดอ้ยค่า การเปลี่ยนแปลงใน
ปริมาณสํารองที่พิสูจน์แลว้จะมีผลกระทบต่อมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิและค่าเส่ือมราคาท่ี
คาํนวณตามวิธีสัดส่วนของผลผลิต (Unit of Production) 
 
ปริมาณสาํรองปิโตรเลียมท่ีพิสูจนแ์ลว้ (Proved reserves) คือ ปริมาณของปิโตรเลียมท่ีสามารถผลิตในเชิงพาณิชย ์
ณ วนัท่ีกาํหนดใดๆ โดยมีความแน่นอนสูง ภายใตเ้ง่ือนไขสภาวะเศรษฐกิจ และวิธีการผลิตในปัจจุบนั รวมถึง
กฎระเบียบของรัฐ โดยปริมาณสาํรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้วจะมีการตรวจสอบและประเมินทุกปีโดย
นักธรณีวิทยาและวิศวกรแหล่งกกัเก็บปิโตรเลียมของกลุ่มบริษทั 
 
ต้นทุนการสํารวจปิโตรเลยีม (Exploration Costs) 
 
กลุ่มธุรกิจประเภทท่ีดาํเนินการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม มีตน้ทุนเพื่อการขุดเจาะปิโตรเลียมของหลุมสาํรวจ
ท่ีบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละมีอายุมากกว่า 12 เดือนจะถูกตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุนเวน้แต่ 
(1) พบปริมาณสํารองท่ีพิสูจน์แลว้ หรือ (2) พบปริมาณสาํรองท่ีเพียงพอในเชิงพาณิชยแ์ละมีแผนงานสาํรวจ   
และประเมินในอนาคต ซ่ึงในการตดัสินใจว่าจะตดัจําหน่ายตน้ทุนเพื่อการขุดเจาะปิโตรเลียมท่ีบนัทึกเป็น
สินทรัพยแ์ละมีอายุมากกว่า 12 เดือนหรือไม่นั้น จาํเป็นตอ้งใช้ขอ้สมมติฐานในการประเมินเง่ือนไขภายใต้
สถานการณ์ปัจจุบนั ซ่ึงหากมีการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐานในรอบระยะเวลาบญัชีภายหลงั ตน้ทุนเพื่อการ
ขดุเจาะปิโตรเลียมท่ีบนัทึกเป็นสินทรัพยด์งักล่าวกจ็ะถกูตดัจาํหน่ายเป็นคา่ใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีนั้น  

 
การด้อยค่าของสินทรัพย์  
 
กลุ่มบริษทัได้มีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่าราคา
ตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ซ่ึงหมายถึงจาํนวนท่ีสูงกว่าระหว่างราคาขายสุทธิเทียบกับ    
มูลค่าจากการใชง้าน (ซ่ึงคาํนวณจากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด) ราคาตามบญัชีจะถูกปรับ
ลดให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนและ ส่วนปรับลดจะถูกบันทึกในงบกาํไรขาดทุน  ทั้ งน้ีรายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ค่าความนิยมที่กลุ่มบริษทัรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการ 
หากประมาณการท่ีใชก้าํหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนไดเ้ปล่ียนแปลงไป 
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2.27 การประมาณการและข้อสมมติฐานทีสํ่าคญั (ต่อ) 
 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ต่อ) 
 

กลุ่มบริษทักาํหนดให้ปริมาณการผลิตที่คาดว่าจะผลิตได ้ในอนาคต  (สําหรับธุรกิจสํารวจและผลิต
ปิโตรเลียม) เป็นปัจจยัสําหรับทดสอบการดอ้ยค่าเน่ืองจากกลุ่มบริษทัเช่ือว่าเป็นขอ้บ่งช้ีท่ีเหมาะสมท่ีสุด
สาํหรับการประเมินกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บสาํหรับการวดัมูลค่าจากการใชง้าน ซ่ึงปริมาณการ
ผลิตท่ีคาดว่าจะผลิตไดใ้นอนาคตประกอบดว้ยปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้รวมถึงปริมาณท่ีคาดว่าจะเป็นปริมาณ
สาํรองท่ีพิสูจนแ์ลว้ในอนาคต  
 
การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดสําหรับการพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพยน์ั้น ข้ึนกบัปัจจยั
ต่างๆ ได้แก่ ปริมาณการผลิตท่ีคาดว่าจะผลิตไดใ้นอนาคต ราคาขายในอนาคต อุปสงค์และอุปทานในตลาด 
ปัจจยัความเส่ียง อตัรากาํไรขั้นตน้ ส่วนอตัราคิดลดท่ีใชใ้นการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดใน
อนาคตนั้นข้ึนกบัตน้ทุนเงินลงทุนของหน่วยสินทรัพย ์

 
2.28 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 

วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในการบริหารทุนนั้น เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพือ่ดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพือ่ลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 

 
2.29 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
 

 กลุ่มบริษทันาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางธุรกิจ โดยมิไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนก
ตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เน่ืองจากส่วนงานอ่ืน ยกเวน้ส่วนงานในประเทศไทย มีรายได้ ผลการดาํเนินงาน
และสินทรัพยข์องส่วนงานตํ่ากว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวม ผลการดาํเนินงานรวมและสินทรัพยร์วมของ
ทุกส่วนงานรวมกนั 
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3. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

เงินสด  271.05  310.96  223.38  217.37 
เงินฝากธนาคาร 
 ประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 95,197.31  36,572.58  25,571.39  15,305.88 

เงินฝากประจาํ      13,276.01  21,011.37  9,925.29  2,000.00 

ตัว๋เงินคลงั -  22,333.69  -  2,392.92 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน  1,296.65  7,554.99  -  6,579.54 

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย  25,590.96  16,272.32  25,590.96  16,272.32 

รวม 135,631.98  104,055.91  61,311.02  42,768.03 

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  มีอตัราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.03 – 5.00   ต่อปี  
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.22 – 3.97 ต่อปี)  

 
4. เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

 เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ  2552  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

เงินฝากประจาํ 2,594.36  412.30  2,282.39  30.99 

ตัว๋เงินคลงั 915.81  2,663.25  915.81  2,663.25 

พนัธบตัร 13,230.76  5,305.66  12,673.93  4,947.50 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน  5,022.92  421.71  5,000.00  400.00 

เงินลงทุนทัว่ไป 19.74  -  19.74  - 

รวม 21,783.59  8,802.92  20,891.87  8,041.74 

 
            เงินลงทุนชัว่คราว  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  มีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 1.35 – 2.30 ต่อปี   (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  
            2552 :  อตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 1.13 – 3.00 ต่อปี)
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5.        ลูกหนี ้– กจิการอืน่ 

  

5.1      ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ – กิจการอ่ืน-สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ลูกหน้ีการคา้ 84,402.30  85,705.55  68,776.04  66,428.03 

ตัว๋เงินรับ 1,154.32  2,173.88  1,154.32  1,400.33 

รวม 85,556.62  87,879.43  69,930.36  67,828.36 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,125.76)  (1,981.07)  (983.53)  (1,120.82) 

ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ 
 -  กิจการอ่ืน-สุทธิ 83,430.86  85,898.36  68,946.83  66,707.54 

 

 

โดยแยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 80,312.41  81,719.47  66,466.07  63,711.91 

ครบกาํหนดชาํระ        

   -  ไม่เกิน 3 เดือน 1,623.47  1,369.87  839.67  714.41 

   -  เกิน  3 – 6 เดือน 975.92  845.48  855.84  812.19 

   -  เกิน  6 – 12 เดือน 973.67  1,333.69  938.52  1,305.75 

   -  เกิน  12 เดือน 1,671.15  2,610.92  830.26  1,284.10 

รวม 85,556.62  87,879.43  69,930.36  67,828.36 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,125.76)  (1,981.07)  (983.53)  (1,120.82) 

ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ 
 - กิจการอ่ืน-สุทธิ 83,430.86  85,898.36  68,946.83  66,707.54 

 
ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ – กิจการอ่ืน-สุทธิ  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 ไดร้วมลูกหน้ีส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ ในงบการเงินรวมจาํนวน 16,005.50 ลา้นบาท  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552  : 15,684.25 ลา้นบาท)  และ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 15,839.89 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : 15,513.30 ลา้นบาท) 
 



38 
 

5.        ลูกหนี ้– กจิการอืน่ (ต่อ) 
 

5.2      ลูกหน้ีอ่ืนและเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น – กิจการอ่ืน-สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ลูกหน้ีอ่ืน 6,131.51  8,267.09  2,050.59  1,827.61 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (528.99)  (520.06)  (523.22)  (514.10) 

ลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 5,602.52  7,747.03  1,527.37  1,313.51 
เงินชดเชยกองทุนนํ้ามนั 
 เช้ือเพลิงคา้งรับ 7,239.97  10,032.14  7,239.97  10,023.81 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 284.03  1,261.62  174.89  333.92 
ลูกหน้ีอ่ืนและเงินใหกู้ย้มื 
 ระยะสั้น- กิจการอ่ืน-สุทธิ 13,126.52  19,040.79  8,942.23  11,671.24 

 
เงินชดเชยกองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิงคา้งรับ ประกอบดว้ย เงินชดเชยสาํหรับนํ้ ามนัเช้ือเพลิงและก๊าซหุงตม้ท่ีผลิตใน
ประเทศ  นํ้ามนัเช้ือเพลิงและก๊าซหุงตม้ท่ีนาํเขา้มาจากต่างประเทศ และรับคืนสาํหรับนํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีจาํหน่าย
ไปต่างประเทศ หรือจาํหน่ายให้แก่เรือเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงเดินทางไปต่างประเทศ  รวมถึงเงินชดเชยราคา
ก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ โดยจะไดรั้บเงินชดเชยและรับคืนตามอตัราท่ีคณะกรรมการบริหารนโยบาย
พลงังานกาํหนด 
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6. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

รายการระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญั มีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 
   

6.1 ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 

      หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2553  2552  2553  2552 

 บริษทัยอ่ย - - 22,131.99 10,954.81 

 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 490.63 456.44 

 บริษทัร่วม 53,653.95 40,288.03 53,468.93 40,230.30 

 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,601.50 2,870.44 3,488.66 2,812.74 

รวม 57,255.45 43,158.47 79,580.21 54,454.29 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (353.40) (240.11) (353.40) (240.11) 
ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ี 
 เก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ 56,902.05 

 
42,918.36 

 
79,226.81 

 

    54,214.18 
 

 
โดยแยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 56,928.18  42,734.79  76,279.58  50,596.59 

ครบกาํหนดชาํระ        

   -  ไม่เกิน 3 เดือน 195.15  152.83  172.63  222.48 

   -  เกิน  3 – 6 เดือน 87.07  153.43  306.73  1,030.79 

   -  เกิน  6 – 12 เดือน 44.19  -  544.96  1,988.05 

   -  เกิน  12  เดือน 0.86  117.42  2,276.31  616.38 

รวม 57,255.45  43,158.47  79,580.21  54,454.29 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (353.40)  (240.11)  (353.40)  (240.11) 
ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ี 
 เก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ 56,902.05  42,918.36  79,226.81  54,214.18 



40 
 

6. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  (ต่อ) 
 
6.2 ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ลูกหน้ีอ่ืน        

    บริษทัยอ่ย -  -  630.93  464.97 

    กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  19.86  286.89 

    บริษทัร่วม 700.11  574.22  569.61  570.57 

    บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 168.84  228.13  166.11  227.06 

รวม 868.95  802.35  1,386.51  1,549.49 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (135.37)  (135.37)  (135.37)  (135.37) 

ลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 733.58  666.98  1,251.14  1,414.12 
        
เงินจ่ายล่วงหนา้        

     บริษทัยอ่ย -  -  262.52  364.73 

     บริษทัร่วม 0.02  0.30  -  0.30 

     บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 255.92  244.74  255.12  244.71 

เงินจ่ายล่วงหนา้ 255.94  245.04  517.64  609.74 
        

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน        

     บริษทัยอ่ย -  -  500.00  18,935.61 

     กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  -  1,855.40 

     บริษทัร่วม -  90.10  -  - 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน -  90.10  500.00  20,791.01 

รวม 989.52  1,002.12  2,268.78  22,814.87 
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6. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  (ต่อ) 
 

6.2 ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 (ต่อ) 
 

การเปล่ียนแปลงเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  

 

เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกันเป็นเงินให้กู ้ยืมที่ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกัน โดย ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2553  มีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ  1.00 - 6.87  ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : อตัราดอกเบ้ีย
ระหวา่งร้อยละ 1.13 - 7.25 ต่อปี) 

 

6.3     ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืระยะยาว – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 
 

         

         * ดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัร่วมแห่งหน่ึง ซ่ึงมีกาํหนดจ่ายคืนภายหลงัจากท่ีบริษทัร่วมดงักล่าวไดช้าํระคืน 

  หุน้กูข้องบริษทัร่วมเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  1 มกราคม 90.10  -  20,791.01  19,317.54 

- ใหเ้งินกู ้ 43.73  90.10  1,013.19  32,342.34 

- รับคืนเงินกู ้ (133.83)  -  (21,804.20)  (30,868.87) 

- ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายใน 1 ปี -  -  500.00  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม -  90.10  500.00  20,791.01 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ลูกหน้ีอ่ืน        

    บริษทัร่วม * 1,877.99  1,653.23  1,877.99   1,653.23 
 

เงินจ่ายล่วงหนา้        

    บริษทัร่วม -  1.10  -  1.10 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว        

    บริษทัยอ่ย -  -  49,562.21  19,447.00 

    บริษทัร่วม 5,750.84  5,484.24  5,740.05  5,469.50 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 5,750.84  5,484.24  55,302.26  24,916.50 

รวม 7,628.83  7,138.57  57,180.25  26,570.83 
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6.         รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  (ต่อ) 
 

6.3 ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืระยะยาว – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 (ต่อ) 
 

การเปล่ียนแปลงเงินใหกู้ย้ืมระยะยาว–กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552   

 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม
2553  มีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ  3.03 - 7.25  ต่อปี ( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : อตัราดอกเบ้ียระหว่าง
ร้อยละ 3.25 - 7.25 ต่อปี ) 
 

6.4 เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

บริษทัยอ่ย -  -  12,611.56  10,086.28 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  3,997.20  3,985.25 

บริษทัร่วม 32,908.67  30,002.75  31,347.20  28,219.14 

บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,219.07  2,519.90  147.96  387.02 

รวม 36,127.74  32,522.65  48,103.92  42,677.69 

  
 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  1 มกราคม 5,484.24  5,050.05  24,916.50  17,277.05 

- ใหเ้งินกู ้ 270.55  434.19  30,885.76  10,139.45 

- รับคืนเงินกู ้ (3.95)  -  -  (2,500.00) 

- ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายใน 1 ปี -  -  (500.00)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 5,750.84  5,484.24  55,302.26  24,916.50 
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6. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  (ต่อ) 
 
6.5    เจา้หน้ีอ่ืนและเงินกูย้มืระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

เจา้หน้ีอ่ืน        

     บริษทัยอ่ย -  -  1,545.32  1,053.43 

     กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  7.49  1.69 

     บริษทัร่วม 934.87  565.24  899.88  535.50 

     บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 107.37  86.67  107.26  86.67 

เจา้หน้ีอ่ืน 1,042.24  651.91  2,559.95  1,677.29 
        

เงินกูย้มืระยะสั้น *        

     บริษทัยอ่ย -  -  2,564.78  - 

รวม 1,042.24  651.91  5,124.73  1,677.29 

 
  * บริษทัฯ มีนโยบายการบริหารจดัการสภาพคล่อง(Liquidity management)โดยการบริหารเงินรวมภายใน
กลุ่มบริษทั  ซ่ึงบริษทัฯทาํหน้าท่ีบริหารเงินระยะสั้ น   เพื่อจดัการสภาพคล่องส่วนเกินและส่วนขาดของ           
แต่ละบริษทัโดยวิธีการกูย้มืเงินระยะสั้นระหวา่งกนั และคิดอตัราดอกเบ้ียซ่ึงอิงอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด 

 
6.6    เจา้หน้ีอ่ืนระยะยาว – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

บริษทัยอ่ย -  -  0.33  9.76 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  13.87  14.60 

บริษทัร่วม 18.94  20.66  18.94  20.66 

บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 686.29  718.09  686.29  718.09 

รวม 705.23  738.75  719.43  763.11 
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6. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  (ต่อ) 
 
6.7 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

รายได ้        

      ค่าขายสินคา้        

     บริษทัยอ่ย -  -  98,656.57  65,098.03 

            กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  2,595.21  1,589.00 

      บริษทัร่วม 658,397.53  574,910.86  656,600.92  574,357.71 

      บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29,921.93  19,353.71  29,137.08  19,252.08 

        

       ดอกเบ้ียรับ        

     บริษทัยอ่ย -  -  2,686.59  2,317.20 

            กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  90.95  98.02 

      บริษทัร่วม 251.93  264.22  251.93  264.22 

        

       เงินปันผลรับ        

     บริษทัยอ่ย -  -  8,542.95  8,756.70 

            กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  1,109.33  27.81 

            บริษทัร่วม -  -  8,664.27  5,708.68 

      บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 514.28  53.68  514.28  53.68 

        

       รายไดอ่ื้น        

     บริษทัยอ่ย -  -  813.19  606.69 

            กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  87.83  85.27 

      บริษทัร่วม 4,120.49  3,919.19  4,116.71  3,916.42 

      บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 72.95  102.33  72.14  101.94 
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6. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  (ต่อ) 
 
6.7 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)   
 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ค่าใชจ่้าย        

       ค่าซ้ือสินคา้        

      บริษทัยอ่ย -  -  118,976.95  97,446.15 

            กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  28,348.00  27,612.20 

      บริษทัร่วม 484,861.64  408,801.86  467,180.69  391,710.15 

      บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29,620.71  19,919.24  5,516.66  7,662.38 

        

       ดอกเบ้ียจ่าย        

      บริษทัยอ่ย -  -  11.78  - 

        

       ค่าใชจ่้ายอ่ืน        

      บริษทัยอ่ย -  -  747.65  636.89 

            กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  0.88  0.23 

      บริษทัร่วม 1,269.29  1,764.08  1,212.04  1,738.61 

      บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 797.34  897.06  789.23  896.62 
 

            รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวขา้งตน้ มิไดร้วมถึงส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  
 

การกาํหนดราคาระหว่างบริษทัฯ กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นไปตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ีกาํหนดกบั
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั สําหรับราคาสินคา้ท่ีซ้ือจากบริษทัย่อยเป็นไปตามราคาขายตามปกติของ
บริษทัยอ่ยท่ีอา้งอิงจากราคาตลาดโลก  
 

6.8 ภาระผูกพนัต่อบริษทัย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายละเอียดตาม              
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 41.1 
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6.        รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  (ต่อ) 
 
6.9    รายการซ้ือขายนํ้ ามันดิบและนํ้ ามันสาํเร็จรูปท่ีไม่มีการส่งมอบจริงกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน โดยมี         

  วตัถุประสงคใ์นการรักษาระดบัสาํรองนํ้ ามนัดิบและนํ้ ามนัสาํเร็จรูปซ่ึงไดก้ลบัรายการในงบการเงินแลว้ 
 
   สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี    

 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ค่าขาย        

           บริษทัยอ่ย   -  -   8.12  -  

           บริษทัร่วม 1,773.21  3,828.45  1,773.21  3,828.45 

ค่าซ้ือ        

           บริษทัยอ่ย   -  -   8.12  -  

           บริษทัร่วม 1,773.21  3,828.45  1,773.21  3,828.45 
 
 
6.10    ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร   
 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ค่าตอบแทนกรรมการ 116.81  103.50  40.88  40.23 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร* 580.26  404.83  78.63  80.47 

รวม 697.07  508.33  119.51  120.70 

 
*  ผูบ้ริหาร หมายถึง ผูจ้ัดการ ผูบ้ริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผูจ้ ัดการลงมา และผูบ้ริหารซ่ึงดาํรงตาํแหน่ง 
เทียบเท่ากบัผูบ้ริหารรายท่ีส่ีทุกราย โดยไม่รวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงิน            
ท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า หากไม่ไดอ้ยูใ่นระดบัเดียวกนักบัผูบ้ริหารรายท่ีส่ี 
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7. สินค้าคงเหลอื 
 
สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนั 26,765.50  9,602.04  6,070.89  4,836.79 

ผลิตภณัฑก๊์าซ 1,982.24  923.51  1,980.02  918.16 

ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 1,150.48  759.94  -  3.53 

อ่ืน ๆ 1,393.27  1,852.18  578.09  614.17 

 31,291.49  13,137.67  8,629.00  6,372.65 
หกั ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิท่ี 
      จะไดรั้บ (22.92)  (18.98)  (21.45)  (15.60) 

รวม 31,268.57  13,118.69  8,607.55  6,357.05 

 
ในปี 2553 กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้มูลค่าท่ีลดลงของสินคา้คงเหลือใหเ้ท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บในงบการเงินรวม
จาํนวน 22.92 ลา้นบาท ( ปี 2552 : 18.98 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 21.45 ลา้นบาท ( ปี 2552 : 
15.60 ลา้นบาท)  และรับรู้การกลบัรายการมูลค่าท่ีลดลงของสินคา้คงเหลือให้เท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บใน  
งบการเงินรวมจาํนวน 18.98  ลา้นบาท ( ปี 2552 : 308.70 ลา้นบาท)  และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 
15.60 ลา้นบาท ( ปี 2552 : 178.42 ลา้นบาท) 
 
สินคา้คงเหลือด ังกล่าวขา้งต ้นมิได ้รวมสินคา้สํารองตามกฎหมาย  ซ่ึงได ้แสดงไวภ้ายใต ้สินทรัพย์               
ไม่หมุนเวียนอ่ืนตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 
 

8. พสัดุคงเหลอื-สุทธิ 
 

พสัดุคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

อะไหล่ อุปกรณ์ และอ่ืนๆ 11,979.86  11,544.62  3,555.57  2,957.82 

หกั  สาํรองพสัดุเส่ือมสภาพ (138.74)  (140.38)  (61.53)  (60.66) 

พสัดุคงเหลือ - สุทธิ 11,841.12  11,404.24  3,494.04  2,897.16 
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9. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 
 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
      หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 

เงินจ่ายล่วงหนา้  3,073.81  2,765.20  1,212.99  1,022.86 

ดอกเบ้ียคา้งรับและเงินคา้งรับอ่ืน 1,713.67  911.16  260.31  666.70 

ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,621.95  1,324.64  1,159.19  1,070.25 

อ่ืนๆ 2,957.24  2,908.82  15.48  25.74 

รวม 9,366.67  7,909.82  2,647.97  2,785.55 
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10.          เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  
  

10.1  ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัฯ 

ช่ือบริษทั 
จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2553 2552 

บริษทัยอ่ย     
บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั    
 (มหาชน)  (PTTEP) 

ไทย สาํรวจและผลิต
ปิโตรเลียม 

65.34 65.43 

บริษทั ปตท.(กมัพชูา) จาํกดั (PTTCL) กมัพชูา การตลาดนํ้ามนั 100.00 100.00 
Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) Cayman 

Islands 
การตลาดนํ้ามนั 100.00 100.00 

บริษทั รีเทล บิซิเนส อลัไลแอนซ์ จาํกดั (RBA) ไทย รับจา้งบริหารงาน 
และการตลาดนํ้ามนั 

49.00 49.00 

บริษทั ปตท.คา้สากล จาํกดั (PTTT) สิงคโปร์ การคา้สากลนํ้ามนั 100.00 100.00 

บริษทั ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั (PTTNGD) ไทย ก๊าซธรรมชาติ 58.00 58.00 

บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั (PTTLNG) ไทย ก๊าซธรรมชาติ 100.00 100.00 
บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั (PTTPM) ไทย การตลาด 

ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 
50.00 50.00 

บริษทั เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ จาํกดั (EnCo) ไทย พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
เพ่ือใหเ้ช่า 

50.00 50.00 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั (PTTPL) ไทย บริการดา้น 
โลจิสติกส์ 

100.00 100.00 

บริษทั ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั (PTTRB) ไทย รับจา้งบริหารงาน และ
การตลาดนํ้ ามนั 

100.00 100.00 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม จาํกดั (CHPP) ไทย ผลิตและจาํหน่าย
ไฟฟ้า และนํ้าเยน็ 

100.00 100.00 

บริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  (PTTI) ไทย ลงทุนใน
ต่างประเทศ 

100.00 100.00 

บริษทั ปตท.กรีน เอน็เนอร์ยี่ จาํกดั (PTTGE) สิงคโ์ปร์ ลงทุนในธุรกิจ
ปาลม์นํ้ามนั 

100.00 100.00 

บริษทั บิซิเนส  เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ จาํกดั (BSA) ไทย รับจา้งบริหารงาน  25.00 25.00 

บริษทั พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั จาํกดั (PTT TANK) ไทย ท่าเทียบเรือและ
คลงัผลิตภณัฑ ์

100.00 100.00 

บริษทั  ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง  จาํกดั  (TLBC) 
  (บริษทัฯ และ PTTRB ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 48.95 และ51.05  
ตามลาํดบั ส่งผลให ้TLBC มีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ) 

ไทย ผสมและบรรจุ
นํ้ ามนัหล่อล่ืน 

48.95 48.95 
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ)  
 

10.1  ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัฯ (ต่อ) 

ช่ือบริษทั 
จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2553 2552 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั     
บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั 
 (TTM (T)) 

ไทย ก๊าซธรรมชาติ 50.00 50.00 

บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จาํกดั 
 (TTM (M)) 

มาเลเซีย ก๊าซธรรมชาติ 50.00 50.00 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้ าเยน็ จาํกดั  (DCAP) ไทย ผลิตและจาํหน่าย
ไฟฟ้าและนํ้ าเยน็ 

35.00 35.00 

บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จาํกดั (PTTAC) ไทย ปิโตรเคมี 48.50 48.50 
บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จาํกดั (HMC) ไทย ปิโตรเคมี 41.44 41.44 
     

บริษทัร่วม     

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั  (มหาชน) (TOP) ไทย การกลัน่นํ้ามนั 49.10 49.10 

บริษทั สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟนน่ิ์ง จาํกดั  (SPRC) ไทย การกลัน่นํ้ามนั 36.00 36.00 

บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (BCP) ไทย การกลัน่นํ้ามนั 28.29 28.46 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั (THAPPLINE) ไทย ท่อขนส่งนํ้ามนั 33.19 33.19 

บริษทั ปิโตรเอเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั 
 (PA (Thailand)) 

ไทย การตลาดนํ้ามนั 35.00 35.00 

บริษทั เวียดนามแอลพีจี จาํกดั  (VLPG) เวียดนาม บรรจุและขาย LPG 45.00 45.00 

KELOIL-PTT LPG Sdn. Bhd. (KPL) มาเลเซีย บรรจุและขาย LPG 40.00 40.00 

 บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) (IRPC) 
 

ไทย ปิโตรเคมี 
และการกลัน่ 

39.02 36.68 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดั (IPT) ไทย ผลิตไฟฟ้า 20.00 20.00 

บริษทั ไทยออยลเ์พาเวอร์ จาํกดั (TP) ไทย ผลิตและจาํหน่าย
ไฟฟ้า 

26.00 26.00 
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
  

10.1  ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัฯ (ต่อ) 

ช่ือบริษทั 
จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2553 2552 

บริษทัร่วม (ต่อ)     
บริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั (PPCL) ไทย ปิโตรเคมี 40.00 40.00 
บริษทั ปตท.เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (PTTCH) ไทย ปิโตรเคมี 48.68 49.16 
บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั (PTTUT) ไทย ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 

ไอนํ้ า และนํ้ าเพ่ือการ
อุตสาหกรรม 

40.00 40.00 

บริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ จาํกดั (PTTICT) ไทย บริการงานส่ือสาร
และเทคโนโลย ี

20.00 20.00 

บริษทั ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั  
 (มหาชน) (PTTAR) 

ไทย ปิโตรเคมีและ 
การกลัน่ 

48.60 48.65 

บริษทั พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด ์เอนจิเนียริง จาํกดั   
 (PTTME)  

ไทย บริการบาํรุงรักษา
โรงงานและ 
งานวศิวกรรม 

40.00 40.00 

บริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ จาํกดั   
 (B.Grimm BIP)  

ไทย ผลิตและจาํหน่าย
ไฟฟ้า 

23.00 - 

    
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  
 

ช่ือบริษทั 
จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2553 2552 

บริษทัย่อย ของ PTTEP:     

บริษทั ปตท.สผ.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
 (PTTEPI) 

ไทย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้ผา่น PTTEPI     

บริษทั ปตท.สผ.(ประเทศไทย) จาํกดั (PTTEPT)* ไทย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

บริษทั พีทีทีอีพี  เซอร์วิสเซส จาํกดั 
(PTTEP Services) 

ไทย ใหบ้ริการ 100.00 100.00 

บริษทั ปตท.สผ.โครงการไทย จาํกดั 
(PTTEP TP)* 

ไทย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

 

* ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ละอยูร่ะหว่างการชาํระบญัชี 
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
  
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

ช่ือบริษทั 
จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2553 2552 

บริษทัย่อย ของ PTTEP (ต่อ) :     

PTTEP Offshore Investment Company Limited 
 (PTTEPO)  

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้ผา่น PTTEPO     

PTTEP Kim Long Vietnam Company Limited  
(PTTEP KV) 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Southwest Vietnam Company Limited  
(PTTEP SV) 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Hoan – Vu Company Limited 
 (PTTEP HV) 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Hoang – Long Company Limited  
 (PTTEP HL) 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Oman Company Limited (PTTEP OM) 
 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Algeria Company Limited  (PTTEP AG) Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Iran Company Limited (PTTEP IR) Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Merangin Company Limited (PTTEPM) Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Bahrain Company Limited (PTTEP BH)  Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Holding  Company Limited (PTTEPH) Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Indonesia Company Limited  
(PTTEP ID) 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP  Bengara  I Company Limited (PTTEPB) Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
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10.      เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
  
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 
 

ช่ือบริษทั 
จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2553 2552 

บริษทัย่อย ของ PTTEP (ต่อ) :     

บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้ผา่น PTTEPO (ต่อ)     

PTTEP Egypt Company Limited (PTTEP EG)      
                    

Cayman   
Islands       

     ปิโตรเลียม 
 

     100.00    
           

   100.00    
           

PTTEP Rommana  Company Limited (PTTEPR)  
 

Cayman   
Islands   

ปิโตรเลียม      100.00         100.00      

PTTEP Sidi  Abd El Rahman Company Limited 
(PTTEP SAER)  

Cayman   
Islands     

     ปิโตรเลียม 
                             

     100.00    
                  

   100.00    
                  

PTTEP Australia Pty  Limited (PTTEP AU)          
 

ออสเตรเลีย 
    

     ปิโตรเลียม 
 

     100.00 
                  

   100.00 
                  

PTTEP  Bangladesh  Limited (PTTEP BD) Cayman 
Islands  

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Myanmar Limited (PTTEP MYA)  Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP New Zealand Limited (PTTEP NZ) Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Semai II Limited (PTTEP SM)  Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Australia Perth Pty Limited (PTTEP AP)  ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

Andaman Transportation Limited (ATL)  Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP International Holding Company Limited   
(PTTEP IH)  

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Southwest Vietnam Pipeline Company    
Limited (PTTEP SVPC) 

Cayman 
Islands 

ท่อขนส่งก๊าซ 100.00 - 

PTTEP FLNG Holding Company  Limited   
(PTTEP FH) 

ฮ่องกง ปิโตรเลียม 100.00 - 

PTTEP Brazil Holding Limited (PTTEP BR) 
 

Cayman   
Islands 

ปิโตรเลียม    100.00        - 
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10.      เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
  
10.2   ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 
 

ช่ือบริษทั 
จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2553 2552 

บริษทัย่อย ของ PTTEP (ต่อ) :     

บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้ผา่น PTTEPO (ต่อ)     

PTTEP Netherland Holding Limited 
(PTTEP NL)                           

Cayman   
Islands       

     ปิโตรเลียม 
 

   100.00   
           

- 
           

JV Marine Limited (JV Marine)      
 

Cayman   
Islands   

ปิโตรเลียม    100.00   - 

PTTEP South Mandar Limited (PTTEP SMD)  
                     

Cayman   
Islands     

     ปิโตรเลียม 
                                 

   100.00   
                 

- 
                  

PTTEP South Sageri Limited (PTTEP SS)  
                     

Cayman   
Islands     

     ปิโตรเลียม 
                                 

   100.00   
                 

- 

PTTEP Sadang Limited (PTTEP SD)  
                     

Cayman   
Islands     

     ปิโตรเลียม 
                                 

   100.00   
                 

- 

PTTEP Malunda Limited (PTTEP ML)  
                     

Cayman   
Islands     

     ปิโตรเลียม 
                                 

   100.00   
                 

- 

PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. 
(PTTEP NC)  

เนเธอร์แลนด ์ 
             

     ปิโตรเลียม 
                                 

   100.00   
                 

- 

PTTEP Canada Limited (PTTEP CA)  
                     

แคนาดา    
             

     ปิโตรเลียม 
                                 

   100.00   
                 

- 

บริษทั ปตท.สผ.สยาม จาํกดั (PTTEPS) ไทย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้ผา่น PTTEPS      

บริษทั ปตท.สผ.อนัดามนั จาํกดั (PTTEPA) 
 

ไทย ปิโตรเลียม 100.00    100.00      

บริษทัย่อย ของ PTTCL:     

Houakhong Trading  Company  Limited   
(Houakhong) 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

การตลาดนํ้ามนั 100.00 100.00 

บริษทัย่อย ของ SBECL:     

PTT Philippines Trading Corporation (PTTTC) ฟิลิปปินส์ การตลาดนํ้ามนั 100.00 100.00 

PTT Philippines Corporation (PTTPC) 
 

ฟิลิปปินส์ การตลาดนํ้ามนั 100.00 100.00 
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10.      เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
  
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

ช่ือบริษทั 
จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2553 2552 

บริษทัย่อย ของ PTTT:     

PTT International Trading DMCC (PTTT DMCC) สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์ 

การคา้สากลนํ้ามนั 100.00 100.00 

บริษทัย่อย ของ PTTPM:     
Polymer Marketing DMCC Company Limited 
(PM DMCC) 

สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ 

การตลาด
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 

100.00 100.00 

บริษทัย่อย ของ PTTRB:     
บริษทั ปตท.บริหารธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั (PTTRM) ไทย บริหารสถานีบริการ

นํ้ ามนัและร้านสะดวก
ซ้ือ 

100.00 100.00 

บริษทั ปตท.บริการธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั (PTTRS) ไทย บริหารบุคคลากร 100.00 100.00 
บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง จาํกดั (TLBC) ไทย ผสมและบรรจุ

นํ้ ามนัหล่อล่ืน 
51.05 51.05 

บริษทัย่อย ของ PTTI :     
PTT Mining Limited (PTTML)  ฮ่องกง ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้ผา่น PTTML     
PTT  Asia  Pacific  Mining  Pty  Ltd  (PTTAPM)  

 
ออสเตรเลีย ลงทุนในธุรกิจ

เหมือง 
60.00 60.00 

Yannarie Solar Pty.,Ltd. (YSP) ออสเตรเลีย เหมืองเกลือ 100.00 100.00 

Straits (Brunei) Pte., Ltd. สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 
Straits Asia Resources Limited (SAR) สิงคโปร์ ลงทุนในธุรกิจ

เหมืองถ่านหิน 
45.60 45.60 

Straits Global Trading Pte Ltd (SGT) สิงคโปร์ การตลาดเหมือง 
ถ่านหิน 

100.00 100.00 

SAR Resources (Australia) Pty Ltd (SARA) ออสเตรเลีย บริหารบุคลากร 100.00 100.00 
Sebuku Investments Ltd (SIL) Isle of Man ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 
PT Bahari Perdana Persada (BPPD) อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 
PT Bahari Cakrawala Sebuku (BCS) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน  80.00 100.00 
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10.      เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
  
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

ช่ือบริษทั 
จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2553 2552 

บริษทัย่อย ของ PTTI (ต่อ) :     
บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้ผา่น PTTML (ต่อ)     

PT Bahari Putra Perdana (BPPN) อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

PT Reyka Wahana Digdjaya (RWD) อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

PT Bumi Borneo Metalindo (BBM) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 

PT Citra Pertiwi Nusantara (CPN) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 

PT Borneo Citrapertiwi Nusantara (BCN) อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

PT Separi Energy (SE) อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

PT Jembayan Muarabara (JMB) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 

PT Kemilau Rindang Abadi (KRA) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 

PT Arzara Baraindo Energitama (ABE) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 

PT Bumiborneo Pertiwi Nusantara (BPN) อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

PT Karbon Mahakam (KMM) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 

PT Metalindo Bumi Raya (MBR) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 

PT Kuda Perdana Pertewi (KPP) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 

Straits Asia Energy  Pte Ltd (SAEnergy) สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

Straits Energy Trading Pte Ltd (SET) สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

Straits Marine & Infrastructure Pte Ltd (SMI) สิงคโปร์ Marine Engineering 100.00 100.00 

Straits Asia Engineering Pte Ltd (SAE) สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน - 100.00 

PT Indo Straits (PTIS) อินโดนีเซีย Marine Engineering - 100.00 
PT Straits Consultancy Services (SCS) 
 

อินโดนีเซีย 
 

ใหบ้ริการ
บริหารงาน 

100.00 
 

100.00 
 

PTT International Holding Limited (PTTIH) ฮ่องกง ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 - 
บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้ผา่น PTTIH     

PTT International Investment Limited (PTTII) ฮ่องกง ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 - 
PTT International (Singapore) (PTT Inter(Sing)) สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

บริษทั นที ซินเนอร์ยี ่จาํกดั ไทย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 - 
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10.      เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
  
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

ช่ือบริษทั 
จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2553 2552 

บริษทัย่อย ของ PTTGE :     

Sabran Brothers Pte. Ltd.  สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 
บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้ผา่น Sabran Brothers      

Kalimantan Thailand Palm Pte. Ltd. (KTP) สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

บริษทั ปตท.กรีน เอน็เนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จาํกดั  ไทย รับจา้งบริหารงาน 100.00 97.00 

PT Mitra Aneka Rezeki  (PT MAR) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั 95.00 95.00 

PT Az-Zhara  อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั 95.00 95.00 

PT Taringin Perkasa (TP) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั 95.00 95.00 

PT Sawit Mandiri Sampuraga (SMS) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั 95.00 95.00 

PT Sawit Mandiri Sejahtera Kobar (SMSK) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั 95.00 95.00 

PT Mirza Pratama Putra (MPP) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั 95.00 95.00 

PT Landen Roslia Mandiri (LRM) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั 95.00 95.00 

PT Lamandau Sawit Lestari (LSL) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั 95.00 95.00 

Chancellor Oil Pte. Ltd. สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 77.56 - 
บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้ผา่น Chancellor Oil     

PT First Borneo Plantations  (PT. FBP)   อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั 95.00 - 

PT Borneo International Anugerah  (PT. BIA) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั 95.00 - 

PT Wahana Hamparan Hijau  (PT. WHH) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั 95.00 - 

PT Mitra Kapuas Agro (PT. MKA) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั 95.00 - 

PT Berkah Sawit Abadi (PT. BSA) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั 95.00 - 

PT Kapuas Bio Agro  (PT. KBA) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั 95.00 - 

PT Khatulistiwa Agro Abadi (PT. KAA) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั 95.00 - 

PTT GE Netherlands Coop.U.A  (PTTGE NL) เนเธอร์แลนด ์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 - 
บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้ผา่น PTTGE NL     
PTT GE Services Netherlands BV  
(PTTGE NL - Services) เนเธอร์แลนด ์ จดัหาเงินทุน 100.00 - 

     



58 
 

10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
  
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 

 

ช่ือบริษทั 
จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2553 2552 

บริษทัย่อยของ PTTNGD :     

บริษทั อมตะ จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 
  (AMATA NGD) 

ไทย ก๊าซธรรมชาติ 80.00 50.00 * 

  * ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 มีสถานะเป็นบริษทัร่วมของ PTTNGD   

บริษทัย่อย ของ BSA :     
บริษทั สปอร์ต เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ จาํกดั 
(SSA) 

ไทย บริการจดัการ          
การแข่งขนักีฬา

ฟุตบอลและกีฬาอ่ืนๆ 

100.00 - 

บริษทัย่อย ของ TTM (T) :     
TTM Sukuk Berhad (TTMT SPV) มาเลเซีย จดัหาเงินทุน 100.00 - 

กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัของ PTTEP :     
Carigali - PTTEPI Operating Company Sdn. Bhd.     
  (CPOC)  

มาเลเซีย ปิโตรเลียม 50.00 50.00 

Moattama Gas Transportation Company (MGTC) เบอร์มิวดา ท่อขนส่งก๊าซ 25.50 25.50 

Taninthayi Pipeline Company  LLC (TPC) Cayman 
Islands 

ท่อขนส่งก๊าซ 
 

19.3178 19.3178 

Orange Energy Limited (Orange) ไทย ปิโตรเลียม 53.9496 53.9496 

B 8/32 Partners Limited (B8/32 Partners) ไทย ปิโตรเลียม 25.0009 25.0009 

PTT FLNG Limited (PTT FLNG) ฮ่องกง ปิโตรเลียม 50.00 - 
     

กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัของ PTTI :     
FEE (Bru) Pte.,Ltd. สิงคโปร์ เหมืองถ่านหิน 35.00 35.00 
PTT FLNG Limited (PTT FLNG) ฮ่องกง ปิโตรเลียม 50.00 - 
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
  
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 
โครงการของบริษทั ปตท.สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) (PTTEP) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 
   2553 2552 

บงกช ไทย บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 44.4445 44.4445 
อาทิตย ์ ไทย บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 80.00 80.00 
อาทิตยเ์หนือ ไทย บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 100.00 100.00 
ไพลิน ไทย บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั 45.00 45.00 
สินภูฮ่อม  
  (แปลง E5 North) 

ไทย บริษทั เฮสส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 20.00 20.00 

เอส 1 ไทย บริษทั ปตท. สผ. สยาม จาํกดั 25.00 25.00 

ยโูนแคล 3 ไทย บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั 5.00 5.00 

อี 5 ไทย บริษทั เอก็ซอนโมบิล เอก็ซ์โพลเรชัน่ แอนด ์ 20.00 20.00 

    โพรดกัชัน่ โคราช อิงค ์   
แอลจีเรีย ฮาสสิ    
  เบอร์ ราเคซ 

อลัจีเรีย 
 

บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 
 

24.5 
 

- 
 

 
โครงการของบริษทั ปตท.สผ.อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกดั (PTTEPI) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 
   2553 2552 

ยาดานา สหภาพพม่า Total E&P Myanmar 25.50 25.50 

เยตากนุ สหภาพพม่า Petronas Carigali Myanmar (Hong Kong) Ltd. 19.31784 19.31784 

พีทีทีอีพี 1 ไทย บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 100.00 100.00 

จี 4/43 ไทย บริษทั เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 21.375 21.375 

จี 9/43 ไทย-กมัพชูา บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 100.00 100.00 

แอล 22/43 ไทย บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 100.00 100.00 

แอล 53/43 และ 
  แอล 54/43 

ไทย 
 

บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
 

100.00 
 

- 
 

จี 4/48 ไทย บริษทั เชฟรอน ปัตตานี จาํกดั 5.00 - 

อาทิตย ์ 
  (แปลง G 9/48) 

ไทย 
 

บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
 

80.00 
 

- 
 



60 
 

10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
  
10.2   ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 
โครงการของบริษทั ปตท.สผ.อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกดั (PTTEPI) (ต่อ) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 
   2553 2552 

บงกช  
  (แปลง G 12/48) 

ไทย 
 

บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
 

44.4445 
 

- 
 

แอล 21, 28 และ 
   29/48 

ไทย 
 

บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
 

70.00 
 

- 
 

เอ 4,5 และ 6/48 ไทย บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 100.00 - 

ยโูนแคล 3 (G 6/50) ไทย บริษทั เชฟรอน ปิโตรเลียมประเทศไทย จาํกดั 5.00 - 

ไพลิน (G 7/50) ไทย บริษทั เชฟรอน ปิโตรเลียมประเทศไทย จาํกดั 45.00 - 

อาทิตย ์(G 8/50) ไทย บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 80.00 - 

กมัพชูา บี กมัพชูา บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 33.333334 33.333334 

พม่าซอติกา้ สหภาพพม่า บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 100.00 100.00 

พม่า เอม็ 3 เอม็ 4  
  เอม็ 7 และเอม็ 11 

สหภาพพม่า บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 100.00 100.00 

พื้นท่ีร่วมพฒันา 
  ไทย-มาเลเซีย-บี 17 

ไทย-มาเลเซีย Carigali-PTTEPI Operating Company Sendirian Berhad 50.00 50.00 
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ)  
 
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีออฟชอร์ อนิเวสท์เมนต์ จํากดั (PTTEPO) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

บี 8/32 และ 9 เอ * ไทย บริษทั เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 25.0010 25.0010 
 

โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีเซาท์เวสต์ เวยีดนาม จาํกดั  (PTTEP SV)  

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

เวียดนาม 52/97 เวียดนาม Chevron Vietnam (Block 52), Ltd. 7.00 7.00 
 
 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีคมิลอง เวยีดนาม จํากดั (PTTEP KV) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

เวียดนาม บี และ48/95 
 

เวียดนาม Chevron Vietnam (Block B), Ltd. 8.50 8.50 

 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีฮองลอง จาํกดั (PTTEP HL) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

เวียดนาม 16-1 เวียดนาม Hoang Long Joint Operating Company 28.50 28.50 

 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีฮอนวู จาํกดั (PTTEP HV) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

เวียดนาม 9-2 เวียดนาม Hoan-Vu Joint Operating Company 25.00 25.00 

 
* PTTEPO ถือหุ้นในบริษทั ออเร้นจ ์เอน็เนอร์ยี่ จาํกดั และบริษทั บี 8/32 พาร์ทเนอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นผูถื้อสัมปทานใน

โครงการ 
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ)  
 
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีโอมาน จาํกดั (PTTEP OM) 

  โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

           2553                 2552 

โอมาน 44 โอมาน บริษทั พีทีทีอีพี โอมาน จาํกดั 100.00                100.00 

โอมาน 58 โอมาน บริษทั พีทีทีอีพี โอมาน จาํกดั       -                      100.00 

 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีอลัจเีรีย จาํกดั (PTTEP AG) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

อลัจีเรีย 433 เอ และ 416บี อลัจีเรีย -  Groupement Bir Seba (for development phase) 
-  PetroVietnam Exploration & Production 
  Corporation (for exploration phase) 

35.00 35.00 

 
โครงการของบริษทั ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จํากดั (PTTEPT) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

บงกช (แปลง G 12/48) ไทย บริษทั ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จาํกดั - 44.4445 

อาทิตย ์(แปลง G  9/48) ไทย บริษทั ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จาํกดั - 80.00 

แอล 53/43 และ 
  แอล 54/43 

ไทย บริษทั ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จาํกดั - 100.00 

จี 4/48 ไทย บริษทั เชฟรอน ปัตตานี จาํกดั  - 5.00 
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ)  
 
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 
โครงการของบริษทั ปตท.สผ.สยาม จาํกดั (PTTEPS) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

สินภูฮ่อม (แปลง 
EU-1) 

ไทย บริษทั เฮสส์  (ไทยแลนด)์ จาํกดั 20.00 20.00 

บี6/27 ไทย บริษทั ปตท.สผ. สยาม จาํกดั 60.00 60.00 

เอส 1 ไทย บริษทั ปตท.สผ. สยาม จาํกดั 75.00 75.00 

แอล 21, 28  
     และ 29/48  

ไทย บริษทั ปตท.สผ. สยาม จาํกดั - 70.00 

เอ 4, 5 และ 6/48 ไทย บริษทั ปตท.สผ. สยาม จาํกดั - 100.00 

 
โครงการของบริษทั  พทีทีอีพี ีอหิร่าน จาํกดั (PTTEP IR) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

อิหร่าน ซาเว่ห์ อิหร่าน บริษทั พีทีทีอีพี อิหร่าน จาํกดั - 100.00 
 
โครงการของบริษทั  พทีทีอีพี ีเบงการา วนั จํากดั (PTTEPB) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

อินโดนีเซีย  เบงการา-1 อินโดนีเซีย PT Medco E&P Bengara - 40.00 
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10.     เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
  
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

โครงการของบริษทั ปตท.สผ.โครงการไทย จาํกดั (PTTEP TP) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

ยโูนแคล 3 (G 6/50) ไทย บริษทั เชฟรอน ปิโตรเลียมประเทศไทย จาํกดั - 5.00 

ไพลิน (G 7/50) ไทย บริษทั เชฟรอน ปิโตรเลียมประเทศไทย จาํกดั - 45.00 

อาทิตย ์(G 8/50) ไทย บริษทั ปตท.สผ.โครงการไทย จาํกดั - 80.00 
 

โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ี ออสเตรเลยี ออฟชอร์ พทีวีาย จาํกดั (PTTEP AO) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

ออสเตรเลีย เอซี/พี 36  ออสเตรเลีย Murphy  Australia  Oil Pty Ltd. 22.21 20.00 

ออสเตรเลีย  
    ดบัเบ้ิลย ูเอ 423 

ออสเตรเลีย Murphy Australia Oil Pty Ltd. 30.00 30.00 

 

โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีโรมมานา จาํกดั (PTTEPR) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

โรมมานา อียปิต ์ Sipetrol International S.A. 30.00 30.00 
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10.     เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
  
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 
 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีบาห์เรน จาํกดั (PTTEP BH) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

บาห์เรน 2 บาห์เรน บริษทั พีทีทีอีพี บาห์เรน จาํกดั 100.00 100.00 

 
 

โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีซิด ิอบั เอล รามาน จํากดั (PTTEP SAER) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

ซิดิ อบั เอล  
  รามานออฟชอร์ 

อียปิต ์ Edison International SPA 30.00 30.00 

 

โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีเซไม ทู จาํกดั (PTTEP SM) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

อินโดนีเซีย  เซไมทู อินโดนีเซีย Murphy Semai Oil Co.,Ltd 28.33 33.33 
 

โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีนิวซีแลนด์ จํากดั (PTTEP NZ) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

นิวซีแลนด ์เกรท 
  เซาธ์ 

นิวซีแลนด ์ OMV New Zealand Limited 36.00 36.00 

 

โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีเซาท์ มานด้าร์ จาํกดั (PTTEP SMD) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

อินโดนีเซีย เซาท ์
มานดา้ร์ 

อินโดนีเซีย บริษทั พีทีทีอีพี เซาท ์มานดา้ร์ จาํกดั 67.00 - 
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10.     เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
  
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีมาลุนด้า จาํกดั (PTTEP ML) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

อินโดนีเซีย มาลุนดา้ 
 

อินโดนีเซีย บริษทั พีทีทีอีพี มาลุนดา้ จาํกดั 100.00 - 

 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีซาดัง จํากดั (PTTEP SD) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

อินโดนีเซีย ซาดงั 
 

อินโดนีเซีย Talisman Sadang B.V.i.o. 40.00 - 

 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีเซาท์ ซาการี จํากดั (PTTEP SS) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

อินโดนีเซีย เซาท ์ 
  ซาการี 

อินโดนีเซีย Talisman South Sageri B.V.i.o. 30.00 - 
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10.      เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
  
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 
 
โครงการของกลุ่มบริษทั พทีีทอีพี ีออสเตรเลยี เพร์ิธ พทีวีาย จํากดั (PTTEP AP) 

โครงการ ประเทศ   

พีทีทีอีพี  ออสตราเลเซีย ออสเตรเลีย    

รายละเอียดบริษทัผูด้าํเนินการและสดัส่วนการร่วมทุนของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย มีดงัต่อไปน้ี 

แปลง  บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

เอซี/แอล 7, เอซี/ แอล 8, เอซี/ พี 33,  
  เอซี/ พี 34 และเอซี/ พี 40 

 PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 100.00 100.00 

เอซี/ แอล 1, เอซี/ แอล 2 และเอซี/ แอล 3  PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 89.6875 89.6875 

เอซี/ อาร์แอล 7  PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 80.00 80.00 

เอซี /พี 24  PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 60.00 60.00 

เอซี/ อาร์แอล 4 (Tenacious)  PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 100.00 75.00 

เอซี/ อาร์แอล 6 (Audacious),  
  เอซี/พี 4, เอซี/ อาร์แอล 4 (ไม่รวม    
  Tenacious), เอซี/ อาร์แอล 5,  
  เอซี/ อาร์แอล 6 (ไม่รวม Audacious) 
  และเอซี/พี 17 

 PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 50.00 50.00 

เอซี/พี 32  PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 35.00 35.00 

ดบัเบ้ิลย ูเอ 378 พี, ดบัเบ้ิลย ูเอ 396 พี และ 
   ดบัเบ้ิลย ูเอ 397 พี 

 Woodside Energy Limited 20.00 20.00 
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10.      เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
  
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 

ช่ือบริษทั 
จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2553 2552 

บริษทัร่วมของ PTTEP :     

บริษทั เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ จาํกดั (EnCo) ไทย การพาณิชย ์ 50.00 50.00 

บริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ จาํกดั (PTTICT) ไทย บริการงานส่ือสารและ
เทคโนโลย ี

20.00 20.00 

บริษทัร่วมของกลุ่มบริษทั PTTEP AP * ออสเตรเลีย ใหบ้ริการ 50.00 50.00 

บริษทัร่วมของ SBECL :     

FST Aviation Services Limited (FST) ฮ่องกง บริการเติมนํ้ามนั 
อากาศยาน 

25.00 25.00 

บริษทัร่วม ของ PTTI :      

บริษทั East Mediterranean Gas Company S.A.E.  
(EMG) 

อียปิต ์ ท่อขนส่งก๊าซใน
ต่างประเทศ 

25.00 25.00 

บริษทั Red Island Mineral (RIM) ออสเตรเลีย เหมืองถ่านหิน 33.50 33.50 

 
 * บริษทัร่วมของกลุ่มบริษทั PTTEP AP ไดแ้ก่ ShoreAir Pty Ltd และ Troughton Island Pty Ltd 
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10.       เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
 
10.3     เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามงบการเงินรวม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 
 
 

    หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

2553  2552 เงินปันผล  
 

2553 2552 
วธีิ 

ราคาทุน 
วธีิ 

ส่วนได้เสีย 
วธีิ 

ราคาทุน 
วธีิ 

ส่วนได้เสีย 2553 2552 

กลุ่มธุรกิจการกลัน่         
1. TOP 49.10 49.10 11,380.83 35,098.90 11,380.83 33,023.81 2,103.46 2,053.38 

2. SPRC 36.00 36.00 14,770.48 18,637.99 14,770.48 17,330.86 812.38 - 

3. BCP 28.29 28.46 4,060.18 6,608.81 4,060.18 6,236.42 432.80 499.38 

4. PTTAR 48.60 48.65 12,820.01 30,594.61 12,820.01 29,395.46 1,802.48 720.99 

5. IRPC 39.02 36.68 28,467.24 30,676.38 25,946.99 27,241.02 1,309.22 1,161.59 

กลุ่มธุรกิจนํ้ามนั         
6. THAPPLINE 33.19 33.19 2,682.35 1,193.14 2,682.35 779.42 - - 

7. PA (Thailand) 35.00 35.00 131.25 - 131.25 - - - 

8. VLPG 45.00 45.00 87.35 102.89 87.35 106.29 - - 

9. KPL 40.00 40.00 21.49 (0.96) 21.49 9.10 - - 

10. FST  25.00 25.00 1.13 1.40 1.13 1.34 - - 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี         
11. PTTCH 48.68 49.16 33,520.89 57,408.10 33,520.89 54,486.37 2,152.83 1,208.61 

12. PPCL 40.00 40.00 3,340.48 3,972.72 3,194.10 2,756.58 - - 

13. PTTME  40.00 40.00 66.41 181.00 66.40 137.35 27.80 - 

 
 
 
 
 
 
 



70 
 

10.       เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
 
10.3     เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 (ต่อ) 
 
 

    หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

2553  2552 เงนิปันผล  
 

2553 2552 
วธีิ 

ราคาทุน 
วธีิ 

ส่วนได้เสีย 
วธีิ 

ราคาทุน 
วธีิ 

ส่วนได้เสีย 2553 2552 

กลุ่มธุรกิจก๊าซ 
 ธรรมชาติ 

        

14. IPT 20.00 20.00 400.19 1,527.84 400.19 1,527.58 - 18.06 

15. AMATA NGD * - 50.00 - - 80.00 212.12 - 98.50 

16. TP 26.00 26.00 2,304.76 2,138.13 2,304.76 2,132.78 73.06 73.06 

17. PTTUT 40.00 40.00 2,743.60 2,619.08 2,743.60 2,486.85 - - 

18. EMG 25.00 25.00 16,544.61 14,063.82 16,544.61 14,526.21 - - 

19. B.Grimm BIP 23.00 - 4.95 4.91 - - - - 

กลุ่มธุรกิจถ่านหิน         

20. RIM 33.50 33.50 1,267.73 1,538.42 1,267.73 1,516.15 - - 

กลุ่มธุรกิจอ่ืน         

21. PTTICT 20.00 20.00 60.00 82.74 60.00 89.19 - - 

22. ShoreAir 50.00 50.00 16.88 75.42 16.88 78.52 - - 

    134,692.81 206,525.34 132,101.22 194,073.42   

หกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า   (131.25) - (131.25) -   

รวม   134,561.56 206,525.34 131,969.97 194,073.42 8,714.03 5,833.57 
 

*  AMATA NGD เปล่ียนสถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ยของ PTTNGD  ตั้งแต่วนัท่ี 3 สิงหาคม 2553  
เน่ืองจาก PTTNGD ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้เพิม่ในสดัส่วนร้อยละ 30 จากผูถื้อหุน้เดิม  ซ่ึงเม่ือรวมกบัสดัส่วนถือหุน้ท่ีมีอยู่
เดิม ทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้ใหม่เป็นร้อยละ 80  
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 
10.4 เ งินลง ทุนในบริษัทย่อย  กิ จการ ท่ีควบคุม ร่วมกันและบ ริษัท ร่ วมตามงบการ เ งิน เฉพาะ กิจการ                               

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 
 

                                                                               หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั 

สัดส่วนเงินลงทุน 
 (ร้อยละ) 

วธีิราคาทุน เงนิปันผล  

 

2553 2552 2553 2552 2553 2552 

บริษทัยอ่ย :       

1.  PTTEP 65.34 65.43 11,131.33 11,131.33 8,128.13 8,756.70 

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 58.00 418.14 418.14 406.00 - 

6.  PTTLNG 100.00 100.00 1,638.25 1,638.25 - - 

7.  PTTPM 50.00 50.00 20.00 20.00 - - 

8.  EnCo 50.00 50.00 900.00 900.00 - - 

9. RBA 49.00 49.00 0.49 0.49 - - 

10.  PTTPL 100.00 100.00 1,200.00 1,200.00 - - 

11.  PTTRB 100.00 100.00 5,100.00 5,100.00 - - 

12.  CHPP 100.00 100.00 270.00 270.00 - - 

13.  PTTI 100.00 100.00 13,524.00 12,967.00 - - 

14.  PTTGE 100.00 100.00 7,044.58 5,906.05 - - 

15.  BSA 25.00 25.00 0.50 0.50 - - 

16.  PTT TANK 100.00 100.00 2,500.37 650.36 - - 

17.  TLBC 48.95 48.95 140.00 140.00 8.82 1.54 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   45,045.20 41,499.66 8,542.95 8,758.24 
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 

10.4 เ งินลง ทุนในบริษัทย่อย  กิ จการ ท่ีควบคุม ร่วมกันและบ ริษัท ร่ วมตามงบการ เ งิน เฉพาะ กิจการ                               
ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 (ต่อ) 

 
                                                                          หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั 

สัดส่วนเงินลงทุน 
 (ร้อยละ) 

วธีิราคาทุน เงินปันผล  

 

2553 2552 2553 2552 2553 2552 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั :       

กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ       

18.  TTM (T) 50.00 50.00 5,666.80 5,666.80 1,060.00 - 

19.  TTM (M) 50.00 50.00 281.32 281.32 - - 

20.  DCAP 35.00 35.00 428.75 350.00 - - 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี       

21.  PTTAC 48.50 48.50 6,573.63 4,534.25 - - 

22.  HMC 41.44 41.44 9,117.12 9,117.12 49.33 27.81 

รวมเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 22,067.62 19,949.49 1,109.33 27.81 

       
บริษทัร่วม :       

กลุ่มธุรกิจการกลั่น       

23. TOP 49.10 49.10 11,380.83 11,380.83 2,103.46 2,053.38 

24. SPRC 36.00 36.00 14,770.48 14,770.48 812.39 - 

25. BCP 28.29 28.46 4,060.18 4,060.18 432.80 499.38 

26. PTTAR  48.60 48.65 12,820.01 12,820.01 1,802.48 720.99 

27. IRPC  39.02 36.68 28,467.23 25,946.99 1,309.22 1,161.59 

กลุ่มธุรกิจนํา้มนั        

28. THAPPLINE 33.19 33.19 2,682.35 2,682.35 - - 

29. PA (Thailand) 35.00 35.00 131.25 131.25 - - 

30. VLPG 45.00 45.00 87.35 87.35 - - 

31. KPL 40.00 40.00 21.49 21.49 - - 
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 

10.4 เ งินลง ทุนในบริษัทย่อย  กิ จการ ท่ีควบคุม ร่วมกันและบ ริษัท ร่ วมตามงบการ เ งิน เฉพาะ กิจการ                               
ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  (ต่อ) 

 
     หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั 

สัดส่วนเงินลงทุน 
 (ร้อยละ) 

วธีิราคาทุน เงนิปันผล  

 

2553 2552 2553 2552 2553 2552 
กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี       

32 .  PTTCH 48.68 49.16 32,079.42 32,079.42 2,103.06 1,180.67

33.   PPCL 40.00 40.00 3,340.48 3,194.10 - -

34. PTTME  40.00 40.00 66.41 66.41 27.80 -

กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ       

35.  IPT 20.00 20.00 400.19 400.19 - 18.06

36.  TP 26.00 26.00 2,304.76 2,304.76 73.06 73.06 

37.  PTTUT 40.00 40.00 2,743.60 2,743.60 - -

38.  B.Grimm BIP 23.00 - 4.95 - - -

กลุ่มธุรกิจอ่ืน       

39.  PTTICT 20.00 20.00 30.00 30.00 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม 115,390.98 112,719.41    5,7

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยคา่   (131.25) (131.25)   

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม-สุทธิ       115,259.73 112,588.16 8,664.27 5,707.13 

รวม   182,372.55 174,037.31 18,316.55 14,493.18 
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10.      เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
 

10.5    การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
10.5.1 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม มีรายละเอียด 

ดงัน้ี 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 2553  2552 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  194,073.42 179,286.63 

-  ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  18,992.41 18,766.83 

-  เงินปันผลรับ (8,714.03) (5,833.57) 

- โอนเปล่ียนประเภท (259.89) (144.95) 

-  เงินลงทุนเพ่ิม 2,671.57 568.89 

-  ซ้ือธุรกิจ  - 1,284.61 

-  กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (2.21) 24.61 

-  ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ (75.21) (78.35) 

-  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (160.72) 192.82 

   -  ตดัจาํหน่ายคา่ความนิยมติดลบ - 5.90 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  206,525.34 194,073.42 

 

10.5.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุน
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 2553  2552 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  174,037.31 154,564.04 

-  เงินลงทุนเพ่ิม 8,335.24 19,604.52 

-  ดอ้ยค่าเงินลงทุน - (131.25) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 182,372.55 174,037.31 
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 
10.6 รายการส่วนแบ่งในสินทรัพยสุ์ทธิตามสัดส่วนของบริษทัฯ และผลการดาํเนินงานของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั

ซ่ึงนาํมารวมในงบการเงินรวม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

งบดุล : 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2553 2552 

 TTM ( T ) TTM ( M ) DCAP PTTAC HMC TTM ( T ) TTM ( M ) DCAP PTTAC HMC 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 2,625.16 90.53 155.96 2,039.69 4,041.78 3,221.71 95.78 169.84 740.57 2,202.05 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 13,935.19 635.97 837.00 10,564.10 11,753.93 13,746.86 659.92 803.40 7,021.33 11,178.83 

หน้ีสินหมุนเวยีน (1,242.57) (82.15) (62.24) (559.28) (1,227.56) (3,151.38) (48.65) (151.31) (652.67) (871.20) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน (8,607.73) (390.75) (598.50) (5,381.18) (5,242.28) (7,038.53) (485.80) (560.00) (2,590.08) (4,119.21) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 6,710.05 253.60 332.22 6,663.33 9,325.87 6,778.66 221.25 261.93 4,519.15 8,390.47 

 
งบกาํไรขาดทุน :   
 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2553 2552 

 TTM ( T ) TTM ( M ) DCAP PTTAC HMC TTM ( T ) TTM ( M ) DCAP PTTAC HMC 

รายได ้* 2,721.36 132.06 587.87 320.29 7,718.35 2,571.08 96.46 567.68 99.85 7,113.24 

ค่าใชจ่้าย (1,729.98) (100.16) (596.33) (175.95) (6,505.22) (1,531.94) (96.81) (589.18) (110.02) (6,022.30) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อน           

  ภาษีเงินได ้ 991.38 31.90 (8.46) 144.34 1,213.13 1,039.14 (0.35) (21.50) (10.17) 1,090.94 

ภาษีเงินได ้ - - - (39.03) (227.70) - - - - (219.38) 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 991.38 31.90 (8.46) 105.31 985.43 1,039.14 (0.35) (21.50) (10.17) 871.56 

 
* รวมกาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 
10.7    รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 
 
            PTTEP 

วนัท่ี 14 มกราคม 2553  PTTEP ไดจ้ดัตั้งบริษทั พีทีทีอีพ ีเซาทเ์วสต ์เวียดนาม ไพพไ์ลน์ จาํกดั (PTTEP SVPC)  
ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ  ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 50,000 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 1 ดอลลาร์
สหรัฐ โดยบริษทั พทีีทีอีพ ีโฮลด้ิง จาํกดั (PTTEPH) เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมด 

 

วนัท่ี 7 เมษายน 2553  PTTEP ไดจ้ดัตั้งบริษทั PTTEP FLNG Holding Company Limited  ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 
10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง ประกอบดว้ยหุ้นสามญัจาํนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์ฮ่องกง โดย PTTEP 
International Holding Company Limited เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมด 

 
วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2553  PTTEP ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ย 6 บริษทั ไดแ้ก่  

   PTTEP South Mandar Limited,  PTTEP Sadang Limited,  PTTEP Malunda Limited ,  PTTEP South   
  Sageri Limited  ในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีทุนจดทะเบียนบริษัทละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
 ประกอบดว้ยหุ้นสามญัจาํนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ โดย PTTEP Indonesia
 Company Limited เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมด 

  PTTEP Brazil Holding Limited , PTTEP Netherland Holding Limited ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน บริษทัละ 
50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ โดย 
PTTEP International Holding Company Limited เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมด 

 

วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2553 PTTEP ไดจ้ดัตั้งบริษทั PTTEP South America Holding Limited ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 
50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ โดย PTTEP 
International Holding Company Limited เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมด 
 
วนัท่ี 3 มิถุนายน 2553  PTTEP ไดจ้ดัตั้งบริษทั PTTEP Australia International Finance Pty Ltd ซ่ึงมี                     
ทุนจดทะเบียน  50,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ประกอบด้วยหุ้นสามัญจํานวน  50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ                       
1 ดอลลาร์ออสเตรเลีย โดย PTTEP Australia Perth Pty Ltd เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมด 
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 
10.7    รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 (ต่อ) 

 

วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2553 PTTEP ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ย 2 บริษทั ไดแ้ก่ 

 บริษทั PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. มีทุนจดทะเบียน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดย PTTEP 
International Holding Company Limited และ PTTEP Netherland Holding Limited เป็นผูถื้อหุน้    
ร้อยละ 1 และ 99 ตามลาํดบั 

 บริษทั PTTEP Canada Limited มีทุนจดทะเบียน 50,000 ดอลลาร์แคนาดา ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 
จาํนวน 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 ดอลลาร์แคนาดา โดย PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. เป็น 
ผูถื้อหุน้ทั้งหมด 

 
ในระหว่างงวดพนกังาน PTTEP มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามโครงการ Employee Stock Ownership Plan 
(ESOP) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26  ผลจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวส่งผลใหส่้วนเกินทุน
จากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึงแสดงไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้นในงบดุล  
เพิ่มข้ึน 113.00 ลา้นบาท ทั้งน้ีสัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัฯใน PTTEP  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  เท่ากบั
ร้อยละ 65.34 
 
IRPC 
ในระหว่างงวดพนกังาน IRPC มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามโครงการ Employee Stock Ownership Plan 
(ESOP) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26  ผลจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวส่งผลใหส่้วนเกินทุน
จากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมซ่ึงแสดงไวใ้นส่วนของผูถ้ือหุ้นในงบดุล  
ลดลง 98.90 ล้านบาท และบริษทัฯ ไดท้ยอยซ้ือหุน้สามญัของ IRPC ผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
จาํนวน  596.23 ล้านหุ้น   ส่งผลให้สัดส่วนเงินลงทุนของบริษัทฯใน  IRPC  ณ  วันที่  31 ธันวาคม  
2553  เท่ากับร้อยละ 39.02 

  
PTTAR 
ในระหว่างงวดพนกังาน PTTAR มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามโครงการ Employee Stock Ownership Plan 
(ESOP) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26 ผลจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวส่งผลใหส่้วนเกินทุน
จากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึงแสดงไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้นในงบดุล  
เพิ่มข้ึน 5.16 ลา้นบาท  ทั้งน้ีสัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัฯใน PTTAR  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  เท่ากบั
ร้อยละ 48.60 
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 
10.7    รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 (ต่อ) 

 
PTTCH 
ในระหว่างงวดพนกังาน PTTCH มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามโครงการ Employee Stock Ownership Plan 
(ESOP) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26  ผลจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวส่งผลใหส่้วนเกินทุน
จากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึงแสดงไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้นในงบดุล 
ลดลง 10.80 ล้านบาท ทั้ งน้ีสัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัฯใน PTTCH ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2553  เท่ากบั
ร้อยละ 48.68  
 
BCP 
ในระหว่างงวดผูถื้อใบแสดงสิทธิในหุน้กูแ้ปลงสภาพ ไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั ตามรายละเอียดใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26  ผลกระทบจากการลดสัดส่วนการลงทุนมีจาํนวน 7.84 ลา้นบาท โดยบนัทึก
เป็นส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมซ่ึงแสดงไวใ้นส่วนของ
ผูถื้อหุน้ในงบดุล  ทั้งน้ีส่งผลใหส้ัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัฯใน  BCP ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  เท่ากบัร้อยละ 
28.29 
 
PTTI 
วนัท่ี 15 มกราคม 2553  PTTI ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้เพิม่ทุนงวดท่ี 5 จาํนวน 357 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้
ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2553 
 

วนัท่ี 4 มีนาคม 2553  PTTI ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั PTT International Holdings Limited ท่ีประเทศฮ่องกง  
ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง  ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 1,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 ดอลลาร์
ฮ่องกง โดย PTTI  เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมด 
  

วนัท่ี 11 มีนาคม 2553 PTTI ไดจ้ดทะเบียนตั้งบริษทั PTT International Investment Limited  ท่ีประเทศฮ่องกง  
ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 1,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 ดอลลาร์
ฮ่องกง โดยบริษทั PTT International Holdings Limited เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมด  

 
วนัท่ี 12 เมษายน 2553 PTTI ไดจ้ดทะเบียนตั้งบริษทั PTT FLNG Limited ท่ีประเทศฮ่องกง ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 
10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 1,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 ดอลลาร์ฮ่องกง โดยบริษทั  
PTT International (Singapore) PTE. LTD. และบริษทั PTTEP FLNG Holding Company Limited  เป็นผูถื้อหุน้ใน
สดัส่วนร้อยละ 50 : 50 
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10.7    รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 (ต่อ) 
 

PTTI (ต่อ) 
วนัท่ี 23 สิงหาคม 2553  PTTI ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้เพ่ิมทุนงวดท่ี 6 จาํนวน 200 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดช้าํระค่าหุน้
ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2553 
 
วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2553 PTTI ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั นที ซินเนอร์ยี ่จาํกดั ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 9,999 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท โดย PTTI เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมดและไดช้าํระค่า
หุน้ดงักล่าวเตม็จาํนวนแลว้ 

 

PTTGE 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั PTTGE มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาํนวน 35 ลา้นดอลลาร์สหรัฐจาก           
ทุนจดทะเบียนเดิม 173.85 ลา้นดอลลาร์สหรัฐเป็น 208.85 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน
จาํนวน 35 ลา้นหุ้น มูลค่าหุน้ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ  ทั้งน้ีบริษทัฯไดช้าํระค่าหุ้นเพิ่มทุนจาํนวน  35 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐหรือประมาณ 1,138.53 ลา้นบาทแลว้เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2553 
 
วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2553 PTTGE ไดเ้ขา้ซ้ือกิจการของบริษทั PT First Borneo Plantations (PT. FBP)   ซ่ึงดาํเนิน
ธุรกิจปาลม์นํ้ ามนัในประเทศอินโดนีเซีย ในสัดส่วนร้อยละ 95 โดยดาํเนินการผ่านบริษทั Chancellor Oil 
Pte.Ltd. ในประเทศสิงคโปร์ ซ่ึง PTTGE ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 77.56 

 
PTT TANK 

            ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั PTT TANK คร้ังท่ี 7/2552 เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2552 ไดมี้มติอนุมติัเรียก
ชาํระทุนจดทะเบียนเพิม่เติมส่วนท่ีเหลือคิดเป็นจาํนวนเงิน 350 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้เม่ือ
วนัท่ี  22 มกราคม 2553 

 
ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั PTT TANK คร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2553 มีมติอนุมติัให้
เพิม่ทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,500 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000 ลา้นบาท เป็น 2,500 ลา้นบาท โดยเรียก
ชาํระเป็น 3 งวด งวดละ 500 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้เพิม่ทุนดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 14 พฤษภาคม 
และ 15 มิถุนายน 2553 

  
PPCL 

  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั PPCL คร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2553 ไดมี้มติอนุมติัเรียกชาํระ
ค่าหุน้จากผูถื้อหุน้เป็นจาํนวน  365.95  ลา้นบาท  ทั้งน้ีบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ของ PPCL ตามสัดส่วนการถือหุน้
ร้อยละ 40 คิดเป็นจาํนวนเงิน 146.38 ลา้นบาทแลว้เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2553             
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10.7    รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 (ต่อ) 
 

PTTAC 
 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั PTTAC  คร้ังท่ี 6/2552  เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2552 ไดมี้มติอนุมติัเรียกชาํระ

ค่าหุน้เพิ่มทุนงวดท่ี 4 และงวดท่ี 5  เป็นเงินงวดละ 739.88  ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ 
เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม และ 19 กมุภาพนัธ์ 2553 

 
 ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้บริษทั PTTAC  เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2553 ไดมี้มติอนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียน 1,846.20 

ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 12,400 ลา้นบาท เป็น 14,246.20 ลา้นบาท โดยออกหุน้เพิ่มทุนจาํนวน 18.46 
ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท ซ่ึงมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั PTTAC  คร้ังท่ี 10/2553  เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 
2553 ไดมี้มติอนุมติัเรียกชาํระค่าหุน้เพิ่มทุนงวดท่ี 1 เป็นจาํนวน 223.85  ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้
ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2553 

 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั PTTAC  คร้ังท่ี 12/2553  เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2553 ไดมี้มติอนุมติัเรียกชาํระค่า
หุน้เพ่ิมทุนงวดท่ี 2  เป็นจาํนวน 335.78 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 
2553 
 
DCAP 
วนัท่ี 27 เมษายน 2553 DCAP ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้เพ่ิมทุนในส่วนของบริษทัฯ งวดท่ี 1 จาํนวน 78.75 ลา้นบาท  
เพื่อดาํเนินโครงการขยายกาํลงัการผลิตไฟฟ้าของ DCAP โดยบริษทัฯไดช้าํระค่าหุ้นดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 
11 พฤษภาคม 2553 
 
TTMT 

 ในระหว่างปี TTMT ไดจ้ดทะเบียนตั้ง TTM Sukuk Berhad ข้ึนเฉพาะกิจ ท่ีประเทศมาเลเซีย  เพื่อระดมทุนจาก
ตลาดมาเลเซีย ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 100,000 ริงกิตมาเลเซีย โดย TTMT เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมด 

 
BSA 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั BSA คร้ังท่ี 2/2553 เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2553ไดอ้นุมติัใหจ้ดัตั้งบริษทั 
สปอร์ต เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ จาํกดั (SSA)  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือบริหารจดัการทีมฟุตบอล ปตท. ท่ีจงัหวดั
ระยอง  โดยมีทุนจดทะเบียน 0.50 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 0.05 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  ซ่ึง  BSA  
เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมด 
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10.7    รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 (ต่อ) 

 
B.Grimm BIP  

 ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 12/2552 เม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 2552 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯ  
เขา้ร่วมลงทุนในบริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ จาํกดั (B.Grimm BIP) กบับริษทั บี.กริม เอนเนอจี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
และบริษทั สวนอุตสาหกรรมบางกระดี จาํกดั  เพื่อพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าสวนอุตสาหกรรมบางกระดีใน
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 23  51 และ 26 ตามลาํดบั  โดยมีทุนจดทะเบียน 21.50 ลา้นบาท  ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้
ชาํระคา่หุน้ดงักล่าวจาํนวน 4.95 ลา้นบาทแลว้ เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2553  
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10.8  ขอ้มูลเพิม่เติมในส่วนของบริษทัร่วม 
 

10.8.1  รายการสินทรัพย์สุทธิและผลการดาํเนินงานของบริษทัร่วมตามสัดส่วนของบริษทัฯ โดยแสดง
ขอ้มูลตามกลุ่มธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

งบดุล : 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 2553 2552 

 ก๊าซ
ธรรมชาติ นํ้ ามนั ปิโตรเคมี การกลัน่ อ่ืนๆ 

ก๊าซ
ธรรมชาติ นํ้ ามนั ปิโตรเคมี การกลัน่ อื่นๆ 

สินทรัพยห์มุนเวียน 3,989.03 1,429.02 21,069.93 104,148.66 179.73 3,084.98 1,010.28 16,968.76 92,745.46 162.44 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 11,590.94 2,276.54 69,975.97 131,313.64 91.65 11,620.02 2,347.81 69,791.80 128,421.62 26.60 

หน้ีสินหมุนเวียน (2,066.18) (448.86) (9,042.46) (51,449.03) (177.68) (2,310.14) (390.32) (8,477.42) (44,041.25) (137.91) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน (6,578.10) (2,030.34) (24,742.44) (61,540.52) (50.56) (5,604.86) (2,113.65) (25,804.20) (62,308.41) (1.97) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 6,935.69 1,226.36 57,261.00 122,472.75 43.14 6,790.00 854.12 52,478.94 114,817.42 49.16 

  
 

งบกาํไรขาดทุน :  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 2553 2552 

 ก๊าซ
ธรรมชาติ นํ้ ามนั ปิโตรเคมี การกลัน่ อ่ืนๆ 

ก๊าซ
ธรรมชาติ นํ้ ามนั ปิโตรเคมี การกลัน่ อื่นๆ 

รายได ้ 6,624.71 1,958.95 56,898.02 489,386.44 238.68 8,316.56 1,842.02 46,638.57 405,982.94 186.41 

ค่าใชจ่้าย (6,380.16) (1,429.05) (50,002.51) (473,798.94) (245.61) (7,913.28) (1,283.59) (42,184.61) (385,867.62) (179.66) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อน           

      ภาษีเงินได ้ 244.55 529.90 6,895.51 15,587.50 (6.93) 403.28 558.43 4,453.96 20,115.32 6.75 

ภาษีเงินได ้ (33.68) (114.21) (718.01) (3,329.47) 0.90 (140.45) (114.22) (1,163.36) (4,434.84) (3.97) 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 210.87 415.69 6,177.50 12,258.03 (6.03) 262.83 444.21 3,290.60 15,680.48 2.78 
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 
10.8  ขอ้มูลเพิม่เติมในส่วนของบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
10.8.2 บริษทัฯ ยงัไม่รับรู้ส่วนแบ่งผลกาํไรของบริษทัร่วมบางแห่ง สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 

จาํนวน 3.65 ลา้นบาท (2552 : 0.79 ลา้นบาท) เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัมีผลขาดทุนสะสมท่ียงัไม่รับรู้ของ
บริษทัร่วมดงักล่าว ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 จาํนวน  63.62  ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : 
67.27 ลา้นบาท)   

 

10.8.3 มูลค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม (เฉพาะบริษทัร่วมท่ีมีตราสารทุนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET)) คาํนวณจากราคาเสนอซ้ือปัจจุบนัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ณ วนัท่ีในงบดุล มีรายละเอียดดงัน้ี 

                                                                                                                    หน่วย : ลา้นบาท 
บริษทัร่วม 2553 2552 

            BCP 6,125.73  4,960.51 

            IRPC 50,759.53 31,857.78 

            TOP 78,378.92 42,820.43 

            PTTAR  55,156.02 36,410.18 

            PTTCH              108,473.84 54,605.88 
 

10.8.4 สัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ท่ีมีสัดส่วนอาํนาจในการออกเสียง
ต่างจากสดัส่วนของความเป็นเจา้ของ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

                                                                                                                                 หน่วย : ร้อยละ 
บริษทั สดัส่วนอาํนาจในการออกเสียง สดัส่วนของความเป็นเจา้ของ 

บริษทัยอ่ย   
     RBA 79.35 49.00 
     BSA  57.14 100.00 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั   
     HMC 42.10 41.44 
บริษทัร่วม   
     THAPPLINE 35.20 33.15 
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11.  เงนิลงทุนระยะยาวอืน่- สุทธิ   
 
11.1       เงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

เงินลงทุนทัว่ไป 2,179.35 2,379.89 1,106.12 1,106.12 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
   - เงินลงทุนในตราสารทุน 656.69 336.00 336.00 336.00 
   - เงินลงทุนในตราสารหน้ี 585.60 585.60 585.60 585.60 
   - เงินลงทุนในกองทุนรวม 6,804.89 5,554.89 6,804.89 5,554.89 
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าของเงินลงทุน 5,543.42 1,647.68 5,496.81 1,647.68 

รวม 15,769.95 10,504.06 14,329.42 9,230.29 

 
 
11.2      ขอ้มูลเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนของบริษทัฯ  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ช่ือบริษทั 
จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
สัดส่วนเงินลงทุน 

(ร้อยละ) 

   2553 2552 

เงนิลงทุนทัว่ไป     

บริษทั ปิโตรเอเซีย (Huizhou) จาํกดั  (PA(Huizhou)) จีน การตลาดนํ้ ามนั 25.00 25.00 

บริษทั ปิโตรเอเซีย (Shantou) จาํกดั (PA (Shantou)) จีน การตลาดนํ้ ามนั - 15.00 

บริษทั ปิโตรเอเซีย (Maoming) จาํกดั (PA (Maoming)) จีน การตลาดนํ้ ามนั 20.00 20.00 

บริษทั ปิโตรเอเซีย (Sanshui) จาํกดั (PA (Sanshui)) จีน การตลาดนํ้ ามนั 25.00 25.00 

บริษทั ปตท. มาร์ท จาํกดั  (PTT Mart) ไทย รับจา้งบริหารงาน - 49.00 

บริษทั ขนส่งนํ้ ามนัทางท่อ จาํกดั  (FPT) ไทย ท่อขนส่งนํ้ามนั 2.76 2.76 

บริษทั บริการนํ้ามนัอากาศยาน จาํกดั (IPS) ไทย บริการเติมนํ้ ามนั 
อากาศยาน 

16.67 16.67 

บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั (RPCL) ไทย ผลิตไฟฟ้า 15.00 15.00 

บริษทั คลัเลอร์วิชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (Corpus) ไทย ผลิตเสน้ดา้ย 
สาํเร็จรูป 

0.48 - 
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11.  เงนิลงทุนระยะยาวอืน่- สุทธิ  (ต่อ) 
 
11.2      ขอ้มูลเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนของบริษทัฯ  มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
สัดส่วนเงินลงทุน 

(ร้อยละ) 

   2553 2552 

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เผือ่ขาย     

 เงินลงทุนในตราสารทุน     

บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) (TIP) ไทย ประกนัภยั 13.33 13.33 

บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  
 (BAFS)  

ไทย บริการเติมนํ้ามนั
อากาศยาน 

7.06 7.06 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี     

หุน้กูแ้ปลงสภาพดอ้ยสิทธิ บริษทับางจากปิโตรเลียม   
 จาํกดั (มหาชน) 

ไทย การกลัน่นํ้ามนั   

เงินลงทุนในกองทุนรวม     

กองทุนเปิดเอม็เอฟซี เอนเนอร์จี ฟันด ์ 
 (MFC Energy Fund) 

ไทย กองทุนรวม 32.57 32.57 

กองทุนเปิดดชันีธุรกิจพลงังานและธุรกิจปิโตรเคมีและ  
 เคมีภณัฑ ์(FAM  EPIF) 

ไทย กองทุนรวม   
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11.         เงนิลงทุนระยะยาวอืน่- สุทธิ  (ต่อ) 
 
11.3       ขอ้มูลเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
 

ช่ือบริษทั 
จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
สัดส่วนเงินลงทุน 

(ร้อยละ) 

   2553 2552 

     

เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ของ  PTTT :     

KIC Oil Terminals Sdn Bhd (KOT) มาเลเซีย บริการดา้นโลจิสติกส์ 10.00 10.00 

Kadriah Integrated Facilities Sdn Bhd (KIF) มาเลเซีย บริการดา้นโลจิสติกส์ 10.00 10.00 

Kadriah I Ltd (K I) มาเลเซีย บริการดา้นโลจิสติกส์ 10.00 10.00 

Kadriah II Sdn Bhd (K II) มาเลเซีย บริการดา้นโลจิสติกส์ 10.00 10.00 

     

เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ของ PTTI :     

Xanadu Mines Ltd. (XML) มองโกเลีย สาํรวจแหล่งแร่ 12.72 15.50 

     

เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ของ HMC :     

บริษทั ระยองโอเลฟินส์ จาํกดั (ROC) ไทย ปิโตรเคมี 5.91 5.91 

บริษทั  บาเซล  แอดวานซ์  โพลีโอเลฟินซ์       
     (ประเทศไทย) จาํกดั (BAPT) 

ไทย ปิโตรเคมี 2.07 2.07 
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11.        เงนิลงทุนระยะยาวอืน่- สุทธิ  (ต่อ) 
 
11.4       เงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธิ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

      หน่วย :ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั 
สัดส่วนเงนิลงทุน  

(ร้อยละ) งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 
เงนิปันผล 

 

 
2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

เงนิลงทุนทัว่ไป   
1.  PA (Huizhou) 25.00 25.00 15.16 15.16 15.16 15.16 - - 

2.  PTT Mart - 49.00 - 78.40 - 78.40 - - 

3. FPT 2.76 2.76 44.00 44.00 44.00 44.00 - - 

4. IPS 16.67 16.67 0.02 0.02 0.02 0.02 - - 

5. PA (Shantou) - 15.00 - 60.84 - 60.84 - - 

6. RPCL 15.00 15.00 1,098.75 1,098.75 1,098.75 1,098.75 435.00 - 

7. ROC 5.91 5.91 643.73 643.73 -               - - - 

8. BAPT 2.07 2.07 18.19 18.19 -               - - - 

9. PA (Maoming) 20.00 20.00 14.83 14.83 14.83 14.83 - - 

10. PA (Sanshui) 25.00 25.00 6.06 6.06 6.06 6.06 - - 

11. KOT 10.00 10.00 117.93 117.93 -               - - - 

12. KIF 10.00 10.00 48.84 48.84 -               - - - 

13. K I 10.00 10.00 245.39 245.39 -               - - - 

14. K II 10.00 10.00 65.52 65.52 -               - - - 

15. XML  - 15.50 - 161.82 -               - - - 

16. Corpus  0.48 - 0.60 - 0.60               - - - 

รวมเงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุน   2,319.02 2,619.48 1,179.42 1,318.06   

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน   (48.18) (9.46) -               -   

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน    (91.49) (230.13) (73.30) (211.94)   

รวมเงินลงทุนทัว่ไป    2,179.35 2,379.89 1,106.12 1,106.12   
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11.  เงนิลงทุนระยะยาวอืน่- สุทธิ  (ต่อ) 
 
11.4       เงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 

        หน่วย :ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั 
สัดส่วนเงนิลงทุน  

(ร้อยละ) งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 
เงนิปันผล 

 

 
2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เผือ่ขาย         
เงินลงทุนในตราสารทุน         

 TIP 13.33 13.33 312.00 312.00 312.00 312.00 62.00 40.00 

 BAFS  7.06 7.06 24.00 24.00 24.00 24.00 17.28 13.68 

 XML  12.72 - 221.79 - - - - - 

รวมเงินลงทุนในตราสารทุน   557.79 336.00 336.00 336.00   

เงินลงทุนในตราสารหน้ี   585.60 585.60 585.60 585.60   

เงินลงทุนในกองทุนรวม         

   MFC Energy Fund 32.57 32.57 504.89 504.89 504.89 504.89 - - 

   FAM EPIF   6,300.00 5,050.00 6,300.00 5,050.00 - - 

รวมเงินลงทุนในกองทุนรวม   6,804.89 5,554.89 6,804.89 5,554.89   

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายก่อน  
  ปรับมูลค่าเงินลงทุนและผลต่างจากการ  
  แปลงค่างบการเงิน   

 
7,948.28 

 
6,476.49 

 
7,726.49 

 
6,476.49   

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน   98.90 - - -   

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าของเงินลงทุน    5,543.42 1,647.68 5,496.81 1,647.68   

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย   13,590.60 8,124.17 13,223.30 8,124.17   

รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ   15,769.95 10,504.06 14,329.42 9,230.29 514.28 53.68 
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11.  เงนิลงทุนระยะยาวอืน่- สุทธิ  (ต่อ) 
 
11.5 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน-สุทธิ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

      หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  10,504.06  7,784.74  9,230.29  6,643.23 

- เงินลงทุนเพิ่ม 1,309.97  253.42  1,250.00  211.73 

- ซ้ือธุรกิจ  -  120.13  -  - 

- ค่าเผื่อการปรับมูลค่าของเงินลงทุน 3,895.74  2,375.33  3,849.13  2,375.33 

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 60.18  (29.56)  -  - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  15,769.95  10,504.06  14,329.42  9,230.29 
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11.  เงนิลงทุนระยะยาวอืน่- สุทธิ  (ต่อ) 
 
11.6      รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 
 

PA (Shantou) 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2553 มีมติอนุมติัให้จาํหน่ายหุ้นท่ี 
บริษทัฯ ถืออยูใ่น Petro Asia (Shantou) Co., Ltd (PA(Shantou)) ในสัดส่วนร้อยละ 15 ของหุน้ทั้งหมด ใหแ้ก่บริษทั 
Shenzhen Sailuo Industrial Development Co., Ltd  ซ่ึงเป็นผูเ้สนอซ้ือในราคาประมาณ 19.74 ลา้นบาท ดงันั้น   
บริษทัฯ จึงไดโ้อนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน PA(Shantou) จากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนไปเป็นเงินลงทุนชัว่คราวเพ่ือ
รอการจาํหน่าย  ต่อมาผูเ้สนอซ้ือไดย้กเลิกการซ้ือและมีผูเ้สนอซ้ือรายใหม่เขา้มาขอซ้ือหุน้ดงักล่าว  ขณะน้ีอยู่
ระหวา่งการพจิารณาร่างสญัญาการซ้ือขายหุน้ของทั้งสองฝ่าย 
  
FAM  EPIF 

 ในระหว่างงวดบริษทัฯไดล้งทุนเพิ่มเติมในกองทุนรวม FAM EPIF จาํนวน 1,250 ลา้นบาท และคิดเป็นจาํนวน
หน่วยลงทุน 122.36 ลา้นหน่วย  
 

 PTT MART 
ในระหว่างงวดบริษทัฯ ไดต้ดัเงินลงทุน 78.40 ลา้นบาทออกจากบญัชี   ซ่ึงเงินลงทุนดงักล่าวบริษทัฯ ไดรั้บรู้
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าไวเ้ตม็จาํนวนแลว้ 

 
Corpus 
ในระหว่างงวดบริษทัฯ ไดรั้บโอนหุน้สามญัจาก Corpus เพื่อเป็นการชาํระหน้ีใหแ้ก่บริษทัฯโดยใชว้ิธีการแปลง
หน้ีเป็นทุนตามท่ีกาํหนดไวใ้นแผนฟ้ืนฟูกิจการซ่ึงศาลลม้ละลายกลางมีคาํสั่งเห็นชอบดว้ยแลว้   ทั้งน้ีเงินลงทุน
ดงักล่าวบริษทัฯ ไดรั้บรู้ค่าเผือ่การดอ้ยค่าไวเ้ตม็จาํนวนแลว้ 
 
XML 
ในระหว่างงวดบริษทัย่อยของ PTTI ไดล้งทุนเพ่ิมเติมใน XML เป็นจาํนวนเงิน 1.89 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือ
ประมาณ 59.97 ลา้นบาท ทาํให้สัดส่วนการถือหุน้ใน XML เท่ากบัร้อยละ 16.72  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 
2553  XML ไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยอ์อสเตรเลีย และมีผูใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิ 
ส่งผลใหส้ดัส่วนการถือหุน้ใน XML ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ลดลงจากร้อยละ 16.72 เป็นร้อยละ 12.72  
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12. ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ  
 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี  
  หน่วย : ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม 
 ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัร สินทรัพยเ์พื่อ สินทรัพย ์ งานระหวา่ง รวม 

  และส่วน และ การสาํรวจ อ่ืน ๆ ก่อสร้าง  

  ปรับปรุง อุปกรณ์ และผลิต    

  อาคาร  ปิโตรเลียม    

ราคาทุน        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 10,249.28 28,946.65 234,789.34 352,234.96 11,044.47 86,284.57 723,549.27 

- ซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุฯ 37) - 2.65 467.55 - 13.33 23.49 507.02 
- ซ้ือสินทรัพย ์ 669.59 1,533.74 3,197.64 55,119.10 1,317.42 44,980.49 106,817.98 
- ตน้ทุนการกูย้มื - (7.34) (109.04) - (0.01) 2,158.50 2,042.11 
- โอนเปล่ียนประเภท 125.99 9,337.07 38,457.34 (161.10) 821.98 (54,467.53) (5,886.25) 
- ขายและจาํหน่าย (16.02) (877.66) (1,773.16) (1,663.17) (658.94) (3.48) (4,992.43) 
- ผลต่างจากการแปลงคา่งบฯ (120.57) (15.18) (481.40) (654.20) 53.12 (87.24) (1,305.47) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 10,908.27 38,919.93 274,548.27 404,875.59 12,591.37 78,888.80 820,732.23 
        
ค่าเส่ือมราคาสะสม        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 - (12,398.06) (80,669.15) (147,643.01) (7,379.71) - (248,089.93) 

- ซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุฯ 37) - (1.78) (93.69) - (4.57) - (100.04) 
- ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด - (1,709.67) (9,935.33) (34,460.08) (1,065.74) - (47,170.82) 
- โอนเปล่ียนประเภท - (72.40) (94.01) - 203.86 - 37.45 
- ขายและจาํหน่าย - 774.04 466.70 105.31 481.58 - 1,827.63 
- ผลต่างจากการแปลงคา่งบฯ - 7.16 140.47 260.32 7.54 - 415.49 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 - (13,400.71) (90,185.01) (181,737.46) (7,757.04) - (293,080.22) 
        
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 (60.72) (7.39) (242.86) (561.73) - - (872.70) 

- ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (81.27) (8.23) (47.41) (0.54) - - (137.45) 

- กลบัรายการขาดทุนดอ้ยค่า 60.72 3.42 0.06 90.03 - - 154.23 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 (81.27) (12.20) (290.21) (472.24) - - (855.92) 

ราคาตามบญัชี        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 10,188.56 16,541.20 153,877.33 204,030.22 3,664.76 86,284.57 474,586.64 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 10,827.00 25,507.02 184,073.05 222,665.89 4,834.33 78,888.80 526,796.09 
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12. ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ (ต่อ) 
 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัร สินทรัพย ์ งานระหว่าง รวม 
  และส่วน และ อ่ืนๆ ก่อสร้าง  

  ปรับปรุง อุปกรณ์    

  อาคาร     

ราคาทุน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 7,753.01 21,762.59 202,315.28 8,427.54 50,727.36 290,985.78 
- ซ้ือสินทรัพย ์ 84.26 642.49 1,934.77 970.00 20,516.81 24,148.33 
- ตน้ทุนการกูย้มื - (7.34) (109.04) (0.01) 1,003.17 886.78 
- โอนเปล่ียนประเภท 222.94 2,861.04 30,286.25 1,212.89 (35,245.17) (662.05) 
- ขายและจาํหน่าย (16.02) (173.34) (1,321.76) (544.64) - (2,055.76) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 8,044.19 25,085.44 233,105.50 10,065.78 37,002.17 313,303.08 
       
ค่าเส่ือมราคาสะสม       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 - (9,440.98) (70,700.77) (6,057.62) - (86,199.37) 
- ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด - (1,046.54) (7,405.39) (853.75) - (9,305.68) 
- โอนเปล่ียนประเภท - (0.03) 0.03 (0.01) - (0.01) 
- ขายและจาํหน่าย - 143.95 135.55 392.05 - 671.55 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 - (10,343.60) (77,970.58) (6,519.33) - (94,833.51) 
       
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 (60.72) (7.40) (242.73) - - (310.85) 
- ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ (81.27) (8.23) (12.38) - - (101.88) 
- กลบัรายการขาดทุนดอ้ยค่า 60.72 3.42 - - - 64.14 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 (81.27) (12.21) (255.11) - - (348.59) 
       
ราคาตามบญัชี       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 7,692.29 12,314.21 131,371.78 2,369.92 50,727.36 204,475.56 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 7,962.92 14,729.63 154,879.81 3,546.45 37,002.17 218,120.98 
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12. ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ (ต่อ) 
 

ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ในงบการเงินรวมมีจาํนวน 
2,042.11 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : 2,238.49 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํนวน 
886.78 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : 1,433.05 ลา้นบาท) กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนระหว่าง
ร้อยละ 1.67 – 7.25 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : ร้อยละ 3.32-7.25) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงรวมอยูใ่นสินทรัพยอ่ื์นๆ ไดแ้ก่ 
สินทรัพยป์ระเภทยานพาหนะ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ราคาทุน 981.36  800.22  844.84  674.76 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (204.58)  (467.08)  (142.26)  (414.25) 

ราคาตามบญัชี 776.78  333.14  702.58  260.51 

  
 
           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  PTTEP  มีรายจ่ายส่วนท่ีสาํรองแทนรัฐบาล (Carried Cost) แสดงเป็นรายการภายใต้

สินทรัพยเ์พ่ือการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมและสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนในงบดุล และค่าใชจ่้ายในการสาํรวจ
ปิโตรเลียมในงบกาํไรขาดทุน สาํหรับโครงการต่างๆ ดงัน้ี 

 
 หน่วย : ลา้นบาท 

โครงการ ส่วนท่ีสาํรองจ่ายแทนรัฐบาล 

 สินทรัพยเ์พื่อการสาํรวจ สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจปิโตรเลียม 
 และผลิตปิโตรเลียม  (ยอดสะสมตั้งแต่ปี 2545 ถึง 
 31 ธนัวาคม 2553) 

เวียดนาม 52/97 - 30.42 - 
เวียดนาม บี และ 48/95 - 31.84 - 
เวียดนาม 16-1 904.42 - 1,305.74 
เวียดนาม 9-2 1,181.59 - 811.23 
อลัจีเรีย 433เอ และ 416บี 281.13 - 434.66 
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13. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน- สุทธิ 
 
  
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 
 คอมพิวเตอร์ 

ซอฟทแ์วร์ 
สิทธิการใช ้ สินทรัพย ์

ไม่มีตวัตนอ่ืน 
           รวม 

ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553      6,038.23 19,523.41 1,106.40   26,668.04 

 -  ซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุฯ 37) 0.12 0.12 660.10 660.34 

 -  เพิม่ข้ึน 210.07 51.51 0.08 261.66 

 -  โอนเปล่ียนประเภท 407.80 (1,060.86) (277.12) (930.18) 

 -  ขายและจาํหน่าย (4.50) - (67.40) (71.90) 

-   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (0.29) (9.67) 0.35 (9.61) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 6,651.43 18,504.51 1,422.41 26,578.35 

     
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 (1,686.50) (4,793.64) (553.70) (7,033.84) 

 -  ซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุฯ 37) (0.10) - - (0.10) 

 -  ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (296.47) (539.36) (73.68) (909.51) 

 -  โอนเปล่ียนประเภท 0.28 244.16 - 244.44 

 -  ขายและจาํหน่าย 4.41 - 50.99 55.40 

-  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 0.20 5.54 2.85 8.59 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 (1,978.18) (5,083.30) (573.54) (7,635.02) 

ราคาตามบญัชี     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 4,351.73 14,729.77 552.70 19,634.20 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 4,673.25 13,421.21 848.87 18,943.33 
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13.     สินทรัพย์ไม่มตีัวตน- สุทธิ (ต่อ) 
 
          สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 คอมพิวเตอร์ 

ซอฟทแ์วร์ 
สิทธิการใช ้ สินทรัพย ์

ไม่มีตวัตนอ่ืน 
          รวม 

ราคาทุน     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 1,286.93 18,214.81 51.55 19,553.29 

 -  เพิม่ข้ึน 90.97 0.01 - 90.98 

 -  โอนเปล่ียนประเภท 349.18 26.68 - 375.86 

 -  ขายและจาํหน่าย (4.41) - - (4.41) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 1,722.67 18,241.50 51.55 20,015.72 

     
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 (869.83) (4,457.62) (51.55) (5,379.00) 

 -  ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (161.59) (477.27) - (638.86) 

 -  โอนเปล่ียนประเภท 0.46 (6.46) - (6.00) 

 -  ขายและจาํหน่าย 4.41 - - 4.41 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 (1,026.55) (4,941.35) (51.55) (6,019.45) 

ราคาตามบญัชี     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 417.10 13,757.19 - 14,174.29 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 696.12 13,300.15 - 13,996.27 
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14. สินทรัพย์เหมอืง- สุทธิ 
 

สินทรัพยเ์หมือง-สุทธิ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

                      หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 
 2553  2552 

ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  36,887.30  - 

 -  ซ้ือธุรกิจ -  36,901.18 

 -  เพิม่ข้ึน 893.58  4,943.55 

 -  โอนเปล่ียนประเภท 634.62  (3,809.13) 

-  ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน (2,170.04)  (1,148.30) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 36,245.46  36,887.30 

    
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  (2,880.05)  - 

-  ซ้ือธุรกิจ -  (1,902.13) 

-  ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (901.83)  (1,086.07) 

-  โอนเปล่ียนประเภท 0.28  (18.06) 

-  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 277.20  126.21 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  (3,504.40)  (2,880.05) 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  - 

-  ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (41.76)  - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  (41.76)  - 

    

ราคาตามบญัชี    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  32,699.30  34,007.25 
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15.         ค่าความนิยม-สุทธิ 
 
การเปล่ียนแปลงในค่าความนิยม-สุทธิ มีรายละเอียดดงัน้ี 

                             
        หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2553  2552 

ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม  17,381.94  12,107.22 

-  ซ้ือธุรกิจ  -  107.48 

-  เพิม่ข้ึน (หมายเหตุฯ 37)  926.01  5,991.73 

-  โอนเปล่ียนประเภท  (37.23)  - 

-  ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (33.52)  (176.97) 

-  ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน (731.07)  (647.52) 

ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  17,506.13  17,381.94 

 
 
 16. ภาษเีงนิได้ และภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 
 
 กลุ่มบริษทัเสียภาษีเงินไดต้ามรายละเอียดดงัน้ี 
 

 อตัราร้อยละ 

ภาษีเงินไดจ้ากการประกอบธุรกิจปิโตรเลียมในประเทศไทย  
        ตามพระราชบญัญติัภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม พ.ศ.2514 และ พ.ศ.2532 50 

ภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากร  

- ภาษีเงินไดข้องบริษทัฯ 30 

- ภาษีเงินไดข้องบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  15 - 30 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในต่างประเทศ                                                                                        5 - 55 

ภาษีเงินไดจ้ากการใชป้ระโยชนใ์นทรัพยากรปิโตรเลียมในประเทศออสเตรเลีย                       40 
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16. ภาษเีงนิได้ และภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 
 

16.1    ภาษีเงินไดใ้นงบกําไรขาดทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีสิ้นสุดวนัท่ี           
31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากร       

      ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 13,863.07  12,433.88  12,638.43  11,017.60 

      ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (557.39)  307.37  81.64  311.48 

              รวมภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากร 13,305.68  12,741.25  12,720.07  11,329.08 

ภาษีเงินไดธุ้รกิจปิโตรเลียม     

       ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั  24,205.77  20,150.18  -  - 

       ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (605.99)  (101.39)  -  - 

             รวมภาษีเงินไดธุ้รกิจปิโตรเลียม 23,599.78  20,048.79  -  - 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในต่างประเทศ        

       ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 5,131.19  4,519.82  -  - 

 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,787.53)  1,146.39  -  - 
             รวมภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลใน 
              ต่างประเทศ 3,343.66        5,666.21  

 
-  

 
- 

ภาษีเงินไดจ้ากการใชป้ระโยชนใ์น        

  ทรัพยากรปิโตรเลียมในออสเตรเลีย        

       ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั -  (135.53)  -  - 

 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,142.03)  (5,005.96)  -  - 
             รวมภาษีเงินไดจ้ากการใชป้ระโยชน ์
             ทรัพยากรปิโตรเลียมในออสเตรเลีย (1,142.03)  (5,141.49)  -  - 

รวมภาษีเงินไดท้ั้งส้ิน 39,107.09  33,314.76  12,720.07  11,329.08 
 

ในประเทศออสเตรเลีย นอกจากมีการจดัเกบ็ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลแลว้ ยงัมีการจดัเก็บภาษีเงินไดจ้ากการใชป้ระโยชน ์
ในทรัพยากรปิโตรเลียม (Petroleum Resource Rent Tax: PRRT) ดว้ย โดยคาํนวณตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนด 
ในอตัราร้อยละ 40 ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของ PRRT โดยใช้
นโยบายการบญัชีในการวดัค่าและเปิดเผยเช่นเดียวกบัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  
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16. ภาษเีงนิได้ และภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 

16.2  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบดุลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 
และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

     ภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากร    

             ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 1,486.09  1,468.71 

             เพิม่ข้ึน (ลดลง) 401.28  (187.16) 

             ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 1,887.37  1,281.55 

     ภาษีเงินไดธุ้รกิจปิโตรเลียม    
             ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 172.32  - 

             เพิม่ข้ึน (ลดลง) 390.51  - 

             ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 562.83  - 

     ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในต่างประเทศ    

             ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 1,719.21  - 

             เพิม่ข้ึน (ลดลง) 2,977.20  - 

             ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 4,696.41  - 

     ภาษีเงินไดจ้ากการใชป้ระโยชนใ์นทรัพยากรปิโตรเลียมใน    

      ประเทศออสเตรเลีย    

             ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 6,685.92  - 

             เพิม่ข้ึน (ลดลง) 1,401.96  - 

             ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 8,087.88  - 
    

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 10,063.54  1,468.71 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 15,234.49  1,281.55 
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16. ภาษเีงนิได้ และภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 

16.2  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบดุลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2553 
และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี    
     ภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากร    

             ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 5,363.60  5,270.19 

             เพิม่ข้ึน (ลดลง) 1,227.97  1,049.22 

             ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 6,591.57  6,319.41 

     ภาษีเงินไดธุ้รกิจปิโตรเลียม    
             ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 14,219.68  - 

             เพิม่ข้ึน (ลดลง) (239.16)  - 

             ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 13,980.52  - 

     ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในต่างประเทศ    

             ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 9,106.76  - 

             เพิม่ข้ึน (ลดลง) 729.72  - 

             ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 9,836.48  - 
    
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 28,690.04  5,270.19 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 30,408.57  6,319.41 

 
ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีด้านสินทรัพย  ์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ค่าเผื่อการ         
ดอ้ยค่าสินทรัพย ์ค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ และรายไดร้อการตดับญัชี ดา้นหน้ีสินส่วนใหญ่
ประกอบดว้ยรายการค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ การตดัจาํหน่ายตน้ทุนค่าร้ือถอนอุปกรณ์การ
ผลิตและกาํไรจากการแปลงค่าหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิตท่ียงัไม่เกิดข้ึน  และเงินชดเชยกองทุนนํ้ ามัน
เช้ือเพลิงคา้งรับ 
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17.      เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือก๊าซ 
 

การเปล่ียนแปลงในเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 16,735.19  24,055.93  19,343.93  26,590.36 

    - เพิม่ข้ึน -  25.79  -  25.79 

    - Make-up Right (8,931.40)  (7,346.53)  (9,600.46)  (7,272.22) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  7,803.79  16,735.19  9,743.47  19,343.93 

 
บริษทัฯ ได้จ่ายเงินค่าซ้ือก๊าซล่วงหน้าสาํหรับปริมาณก๊าซท่ียงัไม่สามารถรับมอบไดต้ามปริมาณขั้นตํ่าท่ีระบุ
ในสัญญาซ้ือขายก๊าซ  (Take-or-Pay) ซ่ึงบริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะรับก๊าซท่ีไดช้าํระเงินล่วงหน้าไปแลว้ในปีสัญญา
ต่อๆไป (Make-up Right) โดยไม่มีกาํหนดเวลา  
 
ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซจากแหล่งยาดานาและเยตากุนในประเทศสหภาพ
พม่าเป็นยอดคงเหลือสาํหรับปริมาณก๊าซท่ียงัไม่สามารถรับมอบไดข้องปี 2543-2544  
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18. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 
 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

เงินประกนัและมดัจาํ 10,554.18  238.79  44.83  39.13 

เงินจ่ายล่วงหนา้  9,020.90  8,370.25  4,131.81  4,272.38 

สินคา้คงเหลือ-สาํรองตามกฎหมาย 13,911.72  13,241.10  13,894.99  12,510.33 

ค่าตอบแทนตามสัญญารอตดับญัชี 919.35  978.91  -  - 

อ่ืน ๆ 1,493.22  1,439.07  132.82  288.28 

รวม 35,899.37  24,268.12  18,204.45  17,110.12 

 
            ในระหว่างปี 2553 PTTEP ไดจ่้ายเงินมดัจาํสาํหรับการซ้ือหุน้ส่วนจาํนวน 10,312 ลา้นบาท  ใหก้บับริษทั Statoil 

Canada Ltd. และ Statoil Canada Holdings Corp. จากการเขา้ร่วมสัญญา Partnership Unit Sale Agreement 
(PUSA)  เพ่ือเขา้ซ้ือหุน้ส่วนในสดัส่วนร้อยละ 40  เพื่อร่วมลงทุนในแหล่ง Oil Sand Kai Kos Dehseh (KKD) ใน
ประเทศแคนาดา      

 
            พระราชบัญญัติการค้านํ้ ามันเช้ือเพลิง  พ .ศ .2543 ได้จัดกลุ่มบริษัทเป็นผู ้ค้านํ้ ามันตามมาตรา  7 แห่ง

พระราชบญัญติัน้ีและเพื่อป้องกนัและแกไ้ขการขาดแคลนนํ้ามนัเช้ือเพลิง พระราชบญัญติัฯ ฉบบัน้ีไดก้าํหนดให้
ผูค้า้นํ้ ามนัตามมาตรา 7 ตอ้งสํารองนํ้ ามนัเช้ือเพลิงตามชนิดและปริมาณตามท่ีอธิบดีกรมธุรกิจพลงังานเป็น                
ผูก้าํหนด ซ่ึงปัจจุบนัไดส้ํารองใชต้ามอตัราร้อยละ 5 ของปริมาณกาํหนดคา้ ซ่ึงไดแ้จง้ไวก้บัอธิบดีกรมธุรกิจ
พลงังาน กระทรวงพลงังาน 

         
ในปี 2553 และปี 2552 กลุ่มบริษทัไม่มีการรับรู้มูลค่าท่ีลดลงของสินคา้คงเหลือ-สาํรองตามกฎหมายใหเ้ท่ากบั
มูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ เน่ืองจากราคาทุนตํ่ากวา่    

 
19. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ  
1.84 - 6.45 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.55 – 6.45 ต่อปี)ในงบการเงินรวม  ส่วนใน
งบการเงินเฉพาะกิจการไม่มีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
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20. หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 
  

 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

เงินรับล่วงหนา้ 139.20  116.97  25.14  56.64 

ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2,636.90  2,414.45  2,198.11  2,005.46 
เงินประกนัสัญญา  
   (ครบกาํหนดจ่ายคืนไม่เกิน 1 ปี) 164.80 

 
316.28 

 
-  0.99 

อ่ืน ๆ 2,138.64  1,112.02  980.49  615.18 

รวม 5,079.54  3,959.72  3,203.74  2,678.27 

 
 
21. เงนิกู้ยมืระยะยาว 
 
           เงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 
      หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

เงินกูย้มื - สกลุบาท 9,975.85  9,577.00  9,500.00  9,500.00 

เงินกูย้มื - สกลุบาทจาก สนพ. 211.64  196.73  211.64  196.73 

เงินกูย้มื - สกลุต่างประเทศ 3,512.16  10,307.39  2,651.91  2,917.25 

หุน้กู ้- สกลุบาท 11,356.50  12,798.73  11,356.50  3,300.00 

หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ 3,286.60  -  3,286.60  - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 219.52  1,054.64  188.61  199.25 

รวม 28,562.27  33,934.49  27,195.26  16,113.23 
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21. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 
           เงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

เงินกูย้มืระยะยาว 
      หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

เงินกูย้มื - สกลุบาท 36,002.44  44,010.49  27,500.00  37,000.00 

เงินกูย้มื - สกลุบาทจาก สนพ. 504.71  653.13  504.71  653.13 

เงินกูย้มื - สกลุต่างประเทศ 43,854.43  29,364.14  22,436.28  16,587.09 

หุน้กู ้- สกลุบาท 197,769.46  191,755.40  148,804.20  142,804.20 

หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ 63,788.49  44,474.94  39,933.29  44,474.94 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 507.31  10,695.55  451.96  82.86 

รวม 342,426.84  320,953.65  239,630.44  241,602.22 

 
เงินกูย้ืมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 จาํนวน 18,575.61 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 :  
28,040.29 ลา้นบาท) คํ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงั  
 
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี และเงินกูย้ืมระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
จาํแนกตามประเภทของอตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 
 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 51,826.39  62,533.72  28,664.50  30,595.33 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 319,162.72  292,354.42  238,161.20  227,120.12 

รวม 370,989.11  354,888.14  266,825.70  257,715.45 
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21. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 
อตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

พนัธบตัร ปตท. 3.90%-7.83%  3.85%-7.83%  3.90%-7.83%  3.85%-7.83% 

เงินกูย้มื - สกลุบาท 2.32%-4.75%  2.38%-4.75%  2.32%-4.75%  2.38%-4.75% 

เงินกูย้มื - สกลุบาทจาก สนพ. 0.50%  0.50%  0.50%  0.50% 

เงินกูย้มื - สกลุต่างประเทศ        

   - ดอลลาร์สหรัฐ 0.46%-6.05%  0.46%-7.51%  0.46%-3.83%  0.46%-4.57% 

   - เยนญ่ีปุ่น 4.45%  4.45%  4.45%  4.45% 

หุน้กู ้- สกลุบาท 3.00%-7.40%  1.81%-7.40%  3.20%-7.40%  3.20%-7.40% 

หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ 1.57%-5.88%  4.74%-5.88%  1.57%-5.88%  4.74%-5.88% 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 3.33%-6.75%  4.00%-10.34%  3.33%-6.33%  4.80%-6.69% 
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21. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

21.1 เงินกูย้มื 
 

การเปลี่ยนแปลงในเงินกู้ยืม–สกุลบาทและสกุลต่างประเทศสาํหรับปีส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม  2553 
มีรายละเอียดดังน้ี 
 

     หน่วย : ลา้น 

 งบการเงินรวม 
 สกลุเงิน   

 

บาท  
ดอลลาร์
สหรัฐ  เยนญ่ีปุ่น  รวมเทียบเท่าบาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 54,437.35  934.08  23,000.00  94,108.88 

- กูเ้พิ่ม 2,623.15  657.85  -  24,009.79 

- ชาํระคืน (10,365.87)  (307.87)  -  (20,462.31) 

- กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน -  -  -  (2,742.69) 

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน -  -  -  (858.03) 

- อ่ืนๆ -  0.18  -  5.59 

- ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (10,187.49)  (116.03)  -  (13,699.65) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 36,507.14  1,168.21  23,000.00  80,361.58 

 
 

     หน่วย : ลา้น 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สกลุเงิน   

 บาท  

ดอลลาร์
สหรัฐ  

 
เยนญ่ีปุ่น  รวมเทียบเท่าบาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 47,349.86  331.04  23,000.00  66,854.20 

- กูเ้พิ่ม 70.16  300.00  -  9,872.42 

- ชาํระคืน (9,703.67)  (87.04)  -  (12,620.92) 

- กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน -  -  -  (1,301.16) 

- ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (9,711.64)  (87.53)  -  (12,363.55) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 28,004.71  456.47  23,000.00  50,440.99 
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21. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

21.1      เงินกูย้มื (ต่อ) 
 

เงนิกู้ยมื-สกลุบาท 
 

เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2553 บริษทัฯแกไ้ขสัญญาเงินกูส้กลุบาทวงเงิน 12,000 ลา้นบาท โดยเปล่ียนจากอตัรา
ดอกเบ้ียลอยตวัร้อยละ 6M THBFIX บวก 2 ต่อปี  เป็นอตัราดอกเบ้ียลอยตวัระหวา่งร้อยละ 6M THBFIX บวก          
1 ต่อปี และ 6M THBFIX บวก 1.35 ต่อปี   ซ่ึงมีผลต่อรอบการจ่ายดอกเบ้ียตั้งแต่วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553                    
จนถึงวนัครบกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ในวนัท่ี 30 มีนาคม 2562 
 

เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม  2553 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง จาํนวนเงิน             
504 ลา้นบาท อายุ  5 ปี  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3M BIBOR บวก 0.77 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียและ              
ทยอยคืนเงินต้นทุก 3 เดือน เร่ิมตั้ งแต่เดือนพฤศจิกายน 2553 ทั้ งน้ีได้เบิกเงินกูด้ ังกล่าวเต็มจาํนวนแลว้เม่ือ                 
วนัท่ี 3 สิงหาคม 2553   
 

เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2553 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 
วงเงิน 1,710 ลา้นบาท อายุ 10 ปี  อตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 6 เดือนบวก 2.25 ต่อปี             
ทั้งน้ีกิจการท่ีควบคุมร่วมกันดังกล่าวได้เบิกเงินกู้ดังกล่าวเต็มจาํนวนเพื่อนํามารีไฟแนนซ์เงินกูเ้ดิมท่ีมีกับ
สถาบนัการเงินอีกแห่งหน่ึง (บริษทัฯรับรู้เงินกูต้ามสดัส่วนการถือหุน้จาํนวน  598.50 ลา้นบาท)                    

 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้มืเงินกบัสถาบนัการเงิน วงเงิน 7,000 ลา้นบาท อายเุงินกู ้
10.5 ปี  อตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 6 เดือนบวกส่วนเพ่ิม   ทั้งน้ีในระหวา่งงวดกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนัดงักล่าวไดเ้บิกเงินกูด้งักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 3,500 ลา้นบาท (บริษทัฯรับรู้เงินกูต้ามสดัส่วนการ           
ถือหุน้จาํนวน  1,450.49  ลา้นบาท)                    

 
เงนิกู้ยมื-สกลุบาทจาก สนพ. 
 

เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2553  บริษทัฯไดเ้บิกเงินกูง้วดท่ี 5 จาํนวน  70.16 ลา้นบาท  อายเุงินกู ้5 ปี อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีร้อยละ 0.50 ต่อปี เพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานตามโครงการทุนหมุนเวียนสาํหรับยานยนต ์ NGV               
โดยชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน และทยอยชาํระคืนเงินกูเ้ป็นงวดทุก 3 เดือน งวดละ 3.55 ลา้นบาท รวม 20 งวด  
โดยเร่ิมชาํระคืนเงินกูง้วดแรกในเดือนกนัยายน 2553 และคร้ังสุดทา้ยในเดือนมิถุนายน 2558 
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21. เงินกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

21.1      เงินกูย้มื (ต่อ) 
 

เงินกู้ยมื-สกลุบาท  

              ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯไดท้าํรายการเพื่อป้องกนัความเสี่ยงทางการเงินจากอตัราดอกเบี้ยสาํหรับเงินกูร้ะยะยาว-สกลุบาทบางส่วน โดยมีรายละเอียดดงันี้ 

 
 

วนัทีกู่้ 

 
 

สกุลเงิน 

 
เงินต้น

(หน่วย:ล้าน) 

อตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละ (ต่อปี)  
ตามสัญญาเงินกู้ 

 
กาํหนดชําระคนื 

ดอกเบีย้ 

 
กาํหนดชําระคนื 

เงินต้น 

 
 

เครื่องมือป้องกนัความเสี่ยง 

 
อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ (ต่อปี)  
ตามสัญญาป้องกนัความเสี่ยง 

 
 
เงื่อนไขของเครื่องมือป้องกนัความเสี่ยง 

02/04/2552 บาท 5,000 อตัราลอยตวั
ระหวา่ง          

6M THBFIX+1 
และ             

6M THBFIX+1.35 

ทุกงวดครึ่งปี ทยอยชาํระคืนเงิน
ตน้ทุกงวดครึ่งปี 
และงวดสุดทา้ยใน

วนัที่ 
30 มีนาคม 2562 

ในปี 2553 บริษทัฯ ทาํสัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย  
(Interest Rate Swap)  ซึ่งมีผลต่อรอบการจ่ายดอกเบี้ย
ตั้งแต่วนัที่ 30 มิถุนายน 2553 จนถึงวนัครบกาํหนดชาํระ
คืนเงินตน้ในวนัที่ 30 มีนาคม 2562 

อตัราลอยตวั 
6M THBFIX+0.95 

 

สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย
ดงักล่าว มีเงื่อนไขใหคู้ส่ัญญามีสิทธิ       
1 ครั้ง ในวนัที่ 30 มิถุนายน 2555 ใน
การเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยจากอตัรา
ลอยตวัร้อยละ 6M THBFIX+0.95 เป็น
อตัราคงที่ร้อยละ 4.355 ต่อปี 
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21. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

21.1      เงินกูย้มื (ต่อ) 
 
เงนิกู้ยมื-สกลุต่างประเทศ 
 
เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2553  บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงิน 3 แห่ง อายเุงินกู ้5 ปี วงเงิน
รวม 300 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ อตัราดอกเบ้ียเท่ากบัร้อยละ LIBOR บวก 0.75 ต่อปี ชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน  
ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดเ้บิกเงินกูด้งักล่าวเตม็จาํนวนแลว้เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2553   

 

เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2553 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดเ้บิกเงินกูเ้ต็มวงเงินจาํนวน 250 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ตาม
สัญญากูเ้งินท่ีทาํกบัสถาบนัการเงิน 4 แห่ง อายเุงินกู ้5 ปี อตัราดอกเบ้ียเท่ากบั ร้อยละ LIBOR บวก 3 ต่อปี 
ชาํระดอกเบ้ีย ทุก 6 เดือน และมีกาํหนดจ่ายชาํระคืนเงินกูง้วดแรกในวนัท่ี 25 มกราคม 2556  

 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ทาํสัญญา Term Loan Facility Agreement กบัสถาบนัการเงิน
ต่างประเทศจาํนวน 7 แห่ง  วงเงินรวม  400 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ อายเุงินกู ้12 ปี  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ LIBOR 
บวก 1.25 ต่อปี ชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน  และมีกาํหนดจ่ายชาํระคืนเงินตน้ทุกคร่ึงปีภายในระยะเวลา 9 ปี 
โดยจะเร่ิมจ่ายคืนเงินกูค้ร้ังแรกในปี พ.ศ.2555   ทั้งน้ีในระหว่างงวดกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าวไดเ้บิก 
เงินกูด้งักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 207 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (บริษทัฯรับรู้เงินกูต้ามสัดส่วนการถือหุน้จาํนวน 100.40  
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) 
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21. เงินกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

21.1      เงินกูย้มื (ต่อ) 
 

เงินกู้ยมื-สกลุต่างประเทศ 
 

              ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯไดท้าํรายการเพื่อป้องกนัความเสี่ยงทางการเงินจากอตัราดอกเบี้ยและอตัราแลกเปลี่ยนสาํหรับเงินกูร้ะยะยาว-สกลุเงินต่างประเทศบางส่วน โดยมีรายละเอียดดงันี้ 

 
 

วนัทีกู่้ 

 
 

สกุลเงิน 

 
เงินต้น

(หน่วย:ล้าน) 

อตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละ (ต่อปี)  
ตามสัญญาเงินกู้ 

 
กาํหนดชําระคนื 

ดอกเบีย้ 

 
กาํหนดชําระคนื 

เงินต้น 

 
 

เครื่องมือป้องกนัความเสี่ยง 

 
อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ (ต่อปี)  
ตามสัญญาป้องกนัความเสี่ยง 

 
 
เงื่อนไขของเครื่องมือป้องกนัความเสี่ยง 

05/04/2549 เยนญี่ปุ่น 23,000 4.45  
ของเงินตน้สกุล
ดอลลาร์สหรัฐ 

ทุกงวดครึ่งปี ครบกาํหนดชาํระคืน
เงินตน้ในวนัที่ 
7 เมษายน 2579 

ในปี 2551 บริษทัฯทาํสัญญา Participating SWAP  
(P-SWAP) สาํหรับเงินกูย้มืระยะยาวสกุลเงินเยนญี่ปุ่น
เพื่อลดระดบัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนระหวา่งสกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐต่อสกุลเยนญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสัญญาสิทธิ
เลือกซื้อเงินตราต่างประเทศสกุลเยนญี่ปุ่น จาํนวน 
23,000 ลา้นเยน ซึ่งตามเงื่อนไขในสัญญาสิทธิดงักล่าว  
ณ ภาวะตลาดปัจจุบนั บริษทัฯสามารถเลือกซื้อเงินสกุล
เยนญี่ปุ่นจาํนวนดงักล่าวไดด้ว้ยจาํนวนเทียบเท่า 196.94 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้บริษทัฯมีค่า premium ที่เกิดขึ้น
จากสัญญาดงักล่าวประมาณร้อยละ 1.38 ต่อปี  

อตัราคงที่ประมาณ 1.38 ของ
เงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 
(ค่า premium) 

จาํนวนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเทียบเท่า
ที่ใชใ้นการซื้อเงินสกุลเยนญี่ปุ่นขึ้นอยู่
กบัช่วงอตัราแลกเปลี่ยนระหวา่งสกุล
ดอลลาร์สหรัฐและสกุลเยนญี่ปุ่น 
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21. เงินกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

21.1      เงินกูย้มื (ต่อ) 
 

เงินกู้ยมื-สกลุต่างประเทศ 
 

             ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯไดท้าํรายการเพื่อป้องกนัความเสี่ยงทางการเงินจากอตัราดอกเบี้ยและอตัราแลกเปลี่ยนสาํหรับเงินกูร้ะยะยาว-สกลุเงินต่างประเทศบางส่วน โดยมีรายละเอียดดงันี้ (ต่อ) 
 

 
วนัทีกู่้ 

 
 

สกุลเงิน 

 
เงินต้น

(หน่วย:ล้าน) 

อตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละ (ต่อปี)  
ตามสัญญาเงินกู้ 

 
กาํหนดชําระคนื 

ดอกเบีย้ 

 
กาํหนดชําระคนื 

เงินต้น 

 
 

เครื่องมือป้องกนัความเสี่ยง 

 
อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ (ต่อปี)  
ตามสัญญาป้องกนัความเสี่ยง 

 
 
เงื่อนไขของเครื่องมือป้องกนัความเสี่ยง 

14/11/2549 
 

ดอลลาร์
สหรัฐ 

225* LIBOR+0.265 
ของเงินตน้สกุล
ดอลลาร์สหรัฐ 

ทุกงวดครึ่งปี ทยอยชาํระคืน       
เงินตน้และชาํระคืน
เงินตน้งวดสุดทา้ย

ในวนัที่ 
30 พฤศจิกายน 2556 

-ในปี 2551 บริษทัฯทาํสัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย 
(IRS) จากอตัราดอกเบี้ยลอยตวัเป็นอตัราดอกเบี้ยคงที่ 
-ในปี 2552 บริษทัฯทาํสัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย 
(Basis Swap) บนเงินกูย้มืระยะยาว 300 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ โดยเป็นการแลกเปลี่ยนระหวา่งอตัราดอกเบี้ย 
LIBOR อาย ุ1 เดือนบวกดว้ยส่วนเพิ่ม 0.265% กบั
อตัราดอกเบี้ย LIBOR อาย ุ6 เดือน โดยสัญญา
แลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยดงักล่าวจะสิ้นสุดอายสุัญญา
ในวนัที่ 30 พฤษภาคม 2554 
- ในปี 2553 บริษทัฯทาํสัญญาขยายอายสุัญญา
แลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย (Basis Swap)  จนครบ
กาํหนดอายเุงินกูใ้นวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2556 

อตัราคงที่ระหวา่ง 2.85-3.35  
ของเงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

บางส่วนของสัญญาแลกเปลี่ยนอตัรา
ดอกเบี้ยดงักล่าว คู่สัญญามีสิทธิ 1 ครั้ง
ที่จะยกเลิกจากอตัราดอกเบี้ยคงที่เป็น
อตัราลอยตวัแบบเดิม และอตัรา
ดอกเบี้ยลอยตวั LIBOR-0.265 ต่อปี 
  

25/5/2553 ดอลลาร์
สหรัฐ 

300 LIBOR+0.75 
ของเงินตน้สกุล
ดอลลาร์สหรัฐ 

ทุกงวดครึ่งปี ครบกาํหนดชาํระคืน
เงินตน้ในวนัที่ 

25 พฤษภาคม 2558 

ในปี 2553 บริษทัฯไดท้าํสัญญาแลกเปลี่ยนอตัรา
ดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) 

อตัราคงที่ระหวา่ง 2.66-2.989 
และอตัราลอยตวั LIBOR+0.65 
ของเงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

บางส่วนของสัญญาแลกเปลี่ยนอตัรา
ดอกเบี้ยดงักล่าว คู่สัญญามีสิทธิ 1 ครั้ง
ในวนัที่ 25 พฤษภาคม 2554 ในการ
เปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยจากอตัราลอยตวั
ร้อยละ LIBOR+0.65   เป็นอตัรา
ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.756 ต่อปี 

* จาํนวนเงินตน้ไดล้ดลงจาก 300 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เหลือ 225 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากในระหวา่งปี 2553 บริษทัฯ มีการทยอยชาํระคืนเงินกู ้ 
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21. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 
21.2 หุน้กู ้
 

หุน้กู ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ  2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 หน่วย : ลา้น 

 งบการเงินรวม 

 2553  2552 
  

บาท 
 

ดอลลาร์ 
สหรัฐ 

 
 

บาท 
 

ดอลลาร์ 
สหรัฐ 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ        

      - สกลุดอลลาร์สหรัฐ 64,147.91  2,126.57  44,474.94  1,326.94 

      - สกลุบาท 209,125.96  -  204,554.13  - 

หุน้กูมี้หลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ        

      - สกลุดอลลาร์สหรัฐ 2,927.18  96.50  -  - 

 ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (14,643.10)  (108.48)  (12,798.73)  - 

รวม 261,557.95  2,114.59  236,230.34  1,326.94 

 
 
 หน่วย : ลา้น 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552 
 

บาท 
 

ดอลลาร์ 
สหรัฐ 

 
บาท 

 
ดอลลาร์ 
สหรัฐ 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ        

      - สกลุดอลลาร์สหรัฐ 43,219.89  1,426.57  44,474.94  1,326.94 

      - สกลุบาท 160,160.70  -  146,104.20  - 

 ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (14,643.10)  (108.48)  (3,300.00)  - 

รวม 188,737.49  1,318.09  187,279.14  1,326.94 
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21. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

21.2 หุน้กู ้(ต่อ) 
 

เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2553 บริษทัฯไดเ้สนอขายหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิแก่ผูล้งทุน         
ในวงจาํกดัไม่เกิน 10 ราย คร้ังท่ี 1/2553 วงเงิน 6,636 ลา้นบาท มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

เงื่อนไข หุ้นกู้ชุดที่ 1 หุ้นกู้ชุดที่ 2 
มูลค่าเสนอขาย (ลา้นบาท) 2,636 4,000 
อายหุุน้กู ้(ปี) 7 12 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี (ร้อยละต่อปี) 4.10 4.50 

งวดดอกเบ้ีย ชาํระดอกเบ้ียทุกงวด 6 เดือนในวนัท่ี 25 ก.พ. และ 25 ส.ค. 

วนัออกหุน้กู ้ 25 กุมภาพนัธ์ 2553 25 กุมภาพนัธ์ 2553 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 25 กุมภาพนัธ์ 2560 25 กุมภาพนัธ์ 2565 
 
 

เมื่อวนัที่ 29 พฤศจิกายน 2553 บริษทัฯไดเ้สนอขายหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิแก่ผูล้งทุน         
ทัว่ไป จาํนวน 2 ชุด วงเงิน 10,000 ลา้นบาท มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

เงื่อนไข หุ้นกู้ชุดที่ 1 หุ้นกู้ชุดที่ 2 
มูลค่าเสนอขาย (ลา้นบาท) 6,000 4,000 
อายหุุน้กู ้(ปี) 4 ปี 15 วนั 7 ปี 15 วนั 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี (ร้อยละต่อปี) 3.20 ปีท่ี 1-4 : 3.20 
ปีท่ี 5-6 : 4.20 
ปีท่ี 7    : 5.00 

งวดดอกเบ้ีย ชาํระดอกเบ้ียทุกงวด 6 เดือนในวนัท่ี 15 พ.ค. และ 15 พ.ย. 

วนัออกหุน้กู ้ 29 พฤศจิกายน 2553 29 พฤศจิกายน 2553 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 14 ธนัวาคม 2557 14 ธนัวาคม 2560 
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21. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

21.2 หุน้กู ้(ต่อ) 
 

เมื่อวนัที่ 2 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯไดเ้สนอขายหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิแก่ผูล้งทุน         
สถาบนัและ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ วงเงิน 4,000 ลา้นบาท มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

เงื่อนไข หุ้นกู้ 
มูลค่าเสนอขาย (ลา้นบาท) 4,000 
อายหุุน้กู ้(ปี) 100  

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี (ร้อยละต่อปี) 5.90 

งวดดอกเบ้ีย ชาํระดอกเบ้ียทุกงวด 6 เดือนในวนัท่ี 2 มิ.ย. และ 2 ธ.ค. 

วนัออกหุน้กู ้ 2 ธนัวาคม 2553 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอน   2 ธนัวาคม 2653 
ทั้งน้ีสามารถใชสิ้ทธิไถ่ถอนก่อนกาํหนดไดใ้นปีท่ี 50 , ปีท่ี 75 

และกรณีอ่ืน (ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ) 
 
เม่ือวนัท่ี 12-13 มกราคม 2553  บริษทัฯไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) สาํหรับ
หุน้กูส้กุลบาทบางส่วนจาํนวน 4,040 ลา้นบาท ซ่ึงจะครบกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ในวนัที่ 20 มิถุนายน 2558 
โดยมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอตัราดอกเบ้ียจากอตัราคงที่ร้อยละ 4.75 ต่อปี เป็นอตัราลอยตวัเท่ากบั           
6M THBFIX บวกร้อยละ 0.89 - 1.19 ต่อปี ทั้งน้ีในสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียดงักล่าวบางสัญญามี
เง่ือนไขใหคู่้สัญญามีสิทธิท่ีจะยกเลิกสัญญาก่อนกาํหนดได ้
 
ต่อมาเมื่อวนัที่ 14  พฤษภาคม 2553 บริษทัฯไดย้กเลิกภาระผกูพนัตามสัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ีย 
(Interest Rate Swap) สาํหรับหุน้กูส้กุลบาทบางส่วน จาํนวน 2,040 ลา้นบาท โดยบริษทัฯไดรั้บเงินชดเชย
จากสถาบนัการเงินที่เป็นคู่สัญญา  และในเดือนธนัวาคม 2553 สถาบนัการเงินที่เป็นคู่สัญญาไดใ้ชสิ้ทธิ
ยกเลิกภาระผกูพนัสําหรับหุน้กูส้กุลบาท จาํนวน 2,000 ลา้นบาท ดงันั้น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 ภาระ
ผกูพนัตามสัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ียสําหรับหุน้กูส้กุลบาททั้งจาํนวน 4,040 ลา้นบาท ไดถู้กยกเลิก
ทั้งหมด  มีผลใหก้ลบัไปจ่ายดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.75 ต่อปี จนครบกาํหนดไถ่ถอน 
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21. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

21.2 หุน้กู ้(ต่อ) 
 

เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม และวนัท่ี  4 สิงหาคม 2553  บริษทั PTTEP Australia International Finance Pty Ltd 
(PTTEP AIF) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ PTTEP ไดด้าํเนินการออกและเสนอขายหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัและไม่
ดอ้ยสิทธิ ใหก้บันกัลงทุนสถาบนัต่างประเทศ จาํนวน 500 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  และนกัลงทุนสถาบนัใน
ประเทศไทย จาํนวน 200 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ อาย ุ5 ปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.152 ต่อปี  โดยมี  PTTEP 
เป็นผูค้ ํ้าประกนัหุน้กูท้ ั้งจาํนวน  

 
กิจการที่ควบคุมร่วมกนัแห่งหน่ึงไดด้าํเนินการออกหุน้กูม้ีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิผา่นบริษทัยอ่ยใน
ประเทศมาเลเซีย จาํนวน  600 ลา้นริงกิต  อายุ 5-15 ปี  อตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย  4.54% ต่อมาไดท้าํสัญญา
แลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย (Cross Currency Swap)  สาํหรับหุ้นกูด้งักล่าวจากสกุลริงกิตเป็น
สกุลดอลลาร์สหรัฐ จาํนวน 193 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  อตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย 3.957% (บริษทัฯ รับรู้หุน้กูด้งักล่าว
ตามสัดส่วนการถือหุน้จาํนวน  96.50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 2,927.18 ลา้นบาท) 
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21. เงินกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

21.2 หุน้กู ้(ต่อ) 
 

           ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯไดท้าํรายการเพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนและอตัราดอกเบี้ยดว้ยการทาํสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอตัราดอกเบี้ย
สาํหรับหุน้กูส้กลุต่างประเทศบางส่วน  โดยมีรายละเอียดดงันี้  

 
วันที่

จาํหน่าย   

 
 

สกุลเงิน 

 
เงินต้น

(หน่วย:ล้าน) 

อตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละ (ต่อปี)  
ตามสัญญาเงินกู้ 

 
กาํหนดชําระ 
ดอกเบีย้ 

 
กาํหนดชําระคนื 

เงินต้น 

 
 

เครื่องมือป้องกนัความเสี่ยง 

 
อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ (ต่อปี) 
ตามสัญญาป้องกนัความเสี่ยง 

 
 

เงื่อนไขของเครื่องมือป้องกนัความเสี่ยง 

2/12/2548 บาท 3,643.50*  6.70  
ของเงินตน้สกุลบาท 

ทุกงวดครึ่งปี ครบกาํหนดไถ่ถอน
ทั้งจาํนวนในวนัที่ 
2 ธนัวาคม 2554 

ในปี 2551 บริษทัฯทาํสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 
(Cross Currency Swap) เป็นหุน้กูส้กุลดอลลาร์
สหรัฐ จาํนวนเทียบเท่า 108.48 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

อตัราคงที่  5.44  ของเงินตน้สกุล
ดอลลาร์สหรัฐ 

- 

22/06/2550 เยน
ญี่ปุ่น 

36,000 2.71  
ของเงินตน้สกุล      

เยนญี่ปุ่น 

ทุกงวดครึ่งปี ครบกาํหนดไถ่ถอน
ทั้งจาํนวนในวนัที่ 
29 มิถุนายน 2560 

ในปี  2550 บริษทัฯทาํสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 
(Cross Currency Swap)  เป็นหุน้กูส้กุลดอลลาร์
สหรัฐ จํานวนเทียบเท่า 290.51 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ  

 อตัราลอยตวั  LIBOR+0.2  
หรือ อตัราคงที่ 5.5 ของเงินตน้
สกุลดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งขึ้นอยูก่บั
อตัราดอกเบี้ย LIBOR  และอตัรา
คงที่ระหวา่ง 4.98-5.37  ของ            
เงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

บางส่วนของสัญญาแลกเปลี่ยนอตัรา
ดอกเบี้ยดงักล่าว คู่สัญญามีสิทธิ 1 ครั้ง
ที่จะเปลี่ยนจากอตัราดอกเบี้ยคงที่ เป็น
อตัราดอกเบี้ยลอยตวัร้อยละ 
LIBOR+0.2 หรือ LIBOR+0.65 ขึ้นอยู่
กบัเงื่อนไขในแต่ละสัญญา 

14/12/2550 บาท 3,053.80 ปีที่ 1-3 : 5.00  
ปีที่ 4-7 : 5.95 

ของเงินตน้สกุลบาท 

ทุกงวดครึ่งปี ครบกาํหนดไถ่ถอน
ทั้งจาํนวนในวนัที่ 
14 ธนัวาคม 2557 

ในปี 2551 บริษทัฯทาํสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 
(Cross Currency Swap) เป็นหุน้กูส้กุลดอลลาร์
สหรัฐ จาํนวนเทียบเท่า 90 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

อตัราคงที่ระหวา่ง 4.74-4.75          
ของเงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

- 

25/02/2553 บาท 2,636 4.10 
ของเงินตน้สกุลบาท 

ทุกงวดครึ่งปี ครบกาํหนดไถ่ถอน
ทั้งจาํนวนในวนัที่ 

25 กุมภาพนัธ์ 2560 

ในปี 2553  บริษทัฯทาํสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 
(Cross Currency Swap) เป็นหุน้กูส้กุลดอลลาร์
สหรัฐ จาํนวนเทียบเท่า 79.45 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

อตัราลอยตวั  LIBOR+1.04  
ของเงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

- 

25/02/2553 บาท 4,000 4.50 
ของเงินตน้สกุลบาท 

ทุกงวดครึ่งปี ครบกาํหนดไถ่ถอน
ทั้งจาํนวนในวนัที่ 

25 กุมภาพนัธ์ 2565 

ในปี 2553  บริษทัฯทาํสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 
(Cross Currency Swap) เป็นหุน้กูส้กุลดอลลาร์
สหรัฐ จาํนวนเทียบเท่า 120.55 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

อตัราลอยตวั  LIBOR+1.05 
ของเงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

- 

* จาํนวนเงินตน้ไดล้ดลงจาก 7,000 ลา้นบาท เหลือ 3,643.50 ลา้นบาท เนื่องจากเมื่อวนัที่ 1 พ.ย. 2553 บริษทัฯไดย้กเลิกสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน จาํนวน 100 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ จึงทาํใหภ้าระหนี้บางส่วนกลบัไปเป็นหนี้สกุลบาท
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21. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

21.3 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
            

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน         

     - ภายใน 1 ปี 245.30  1,447.66  210.50  206.53 

     - เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 541.71  13,472.09  482.95  84.23 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคต (60.18)  (3,169.56)  (52.88)  (8.65) 
มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 726.83  11,750.19  640.57  282.11 
        

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน       

     - หน้ีสินหมุนเวียน (ภายใน 1 ปี) 219.52  1,054.64  188.61  199.25 
     - หน้ีสินไม่หมุนเวียน 
        (เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี) 507.31  10,695.55  451.96  

 
82.86 

รวม 726.83  11,750.19  640.57  282.11 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 ส่วนใหญ่เป็นหน้ีสินเพื่อการใช้เรือผลิตและ     
กกัเกบ็ปิโตรเลียม (Floating Production Storage and Offloading : FPSO) ของโครงการพีทีทีอีพี ออสตรา-    
เลเซีย ในระหว่างปี 2553 PTTEP ไดต้กลงซ้ือเรือดงักล่าวในราคา 13,535 ลา้นบาท เพื่อท่ีจะลดภาระดอกเบ้ีย
จาํนวนมากในอนาคต จึงมีผลทาํใหส้ัญญาเช่าทางการเงินส้ินสุดลง โดยค่าซ้ือเรือที่ตกลงซ้ือขายกนันั้นสูง
กว่ามูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีตกลงซ้ือขาย ซ่ึงส่วนต่างดงักล่าวไดรั้บรู้เป็นค่าใชจ่้ายอ่ืนจาํนวน 1,484.83       
ลา้นบาท ทั้งน้ี PTTEP ไดช้าํระเงินค่าซ้ือเรือทั้งจาํนวนแลว้ในเดือนตุลาคม 2553 
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21. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

21.4 กาํหนดชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 2553 
 เงินกู ้

สกลุเงิน 
ต่างประเทศ 

 เงินกู ้
สกลุเงิน 
บาท 

 หุน้กู ้
สกุลเงิน 

ต่างประเทศ 

 หุน้กู ้
สกลุเงิน 
บาท 

 หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า
การเงิน 

 เงินกูย้มื สนพ. 
สกลุเงิน 
บาท 

 

 รวม 

ภายใน 1 ปี 3,512.16  9,975.85  3,286.60  11,356.50  219.52  211.64  28,562.27 
เกิน 1 - 2 ปี 3,968.16  4,585.78  -  45,287.71  160.12  212.70  54,214.47 
เกิน 2 - 5 ปี 23,294.63  9,331.93  35,965.78  70,372.45  347.19  292.01  139,603.99 
เกิน 5 ปี 16,591.64  22,084.73  27,822.71  82,109.30  -  -  148,608.38 
รวม 47,366.59  45,978.29  67,075.09  209,125.96  726.83  716.35  370,989.11 

 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 
 2552 

 เงินกู ้
สกลุเงิน 

ต่างประเทศ 

 เงินกู ้
สกลุเงิน 
บาท 

 หุน้กู ้
สกลุเงิน 

ต่างประเทศ 

 หุน้กู ้
สกลุเงิน 
บาท 

 หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า
การเงิน 

 เงินกูย้มื สนพ. 
สกลุเงิน 
บาท 

 

 รวม 

ภายใน 1 ปี 10,307.39  9,577.00  -  12,798.73  1,054.64  196.73  33,934.49 
เกิน 1 - 2 ปี 3,876.18  9,879.52  6,987.65  8,000.00  2,371.74  197.71  31,312.80 
เกิน 2 - 5 ปี 9,266.63  9,999.89  16,357.53  89,457.02  8,323.81  455.42  133,860.30 
เกิน 5 ปี 16,221.33  24,131.08  21,129.76  94,298.38  -  -  155,780.55 
รวม 39,671.53  53,587.49  44,474.94  204,554.13  11,750.19  849.86  354,888.14 
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21.    เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 
21.4 กาํหนดชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
  

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 

 เงินกู ้
สกลุเงิน 

ต่างประเทศ 

 เงินกู ้
สกลุเงิน 
บาท 

 หุน้กู ้
สกลุเงิน 

ต่างประเทศ 

 หุน้กู ้
สกลุเงิน 
บาท 

 หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า
การเงิน 

 เงินกูย้มื สนพ. 
สกลุเงิน 
บาท 

 

 รวม 

ภายใน 1 ปี 2,651.91  9,500.00  3,286.60  11,356.50  188.61  211.64  27,195.26 
เกิน 1 - 2 ปี 2,468.15  4,000.00  -  23,500.00  129.26  212.70  30,310.11 

เกิน 2 - 5 ปี 11,361.11  7,000.00  14,793.82  53,686.20  322.71  292.01  87,455.85 

เกิน 5 ปี 8,607.01  16,500.00  25,139.47  71,618.00  -  -  121,864.48 

รวม 25,088.18  37,000.00  43,219.89  160,160.70  640.58  716.35  266,825.70 

 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552 

 เงินกู ้
สกลุเงิน 

ต่างประเทศ 

 เงินกู ้
สกลุเงิน 
บาท 

 หุน้กู ้
สกลุเงิน 

ต่างประเทศ 

 หุน้กู ้
สกลุเงิน 
บาท 

 หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า
การเงิน 

 เงินกูย้มื สนพ. 
สกลุเงิน 
บาท 

 

 รวม 

ภายใน 1 ปี 2,917.25  9,500.00  -  3,300.00  199.25  196.73  16,113.23 
เกิน 1 - 2 ปี 2,933.81  9,500.00  6,987.65  8,000.00  73.18  197.71  27,692.35 

เกิน 2 - 5 ปี 5,244.28  8,500.00  16,357.53  50,996.20  9.68  455.42  81,563.11 

เกิน 5 ปี 8,409.00  19,000.00  21,129.76  83,808.00  -  -  132,346.76 

รวม 19,504.34  46,500.00  44,474.94  146,104.20  282.11  849.86  257,715.45 
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22. ประมาณการหนีสิ้นค่าร้ือถอนอปุกรณ์การผลติ 
 

ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2553  2552 

ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต       25,790.75  23,555.90 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี  (3,753.37)*   (661.20) 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกว่า 1ปี       22,037.38  22,894.70 

 
 
การเป ล่ียนแปลงในประมาณการหน้ีสินค่า ร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต ท่ีคาดว่าจะเ กิด ข้ึนในอนาคต 
(Decommissioning Costs) มีรายละเอียดดงัน้ี 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2553  2552 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  23,555.90  16,309.66 

- ประมาณการหน้ีสินเพิม่ข้ึน 5,760.90               7,071.69 

- ซ้ือธุรกิจ  -  69.30 

- ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน (2,218.16)  105.25 

- ใชไ้ปในระหว่างปี (1,307.89)  - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  25,790.75  23,555.90 
 

 
* เป็นประมาณการหน้ีสินท่ีเกิดจากการคาดการณ์ว่าแหล่ง Jabiru และ Challis ของโครงการพีทีทีอีพี  
ออสตราเลเซียจะหยดุผลิตในปี 2553 
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23. หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอืน่ 
 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี 
     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 

เงินประกนัสัญญา (ครบกาํหนดจ่ายคืนเกิน 1 ปี) 1,213.42  1,058.45  897.82  828.39 

รายไดร้อรับรู้ 372.27  369.32  372.22  368.83 

เงินรับล่วงหนา้อ่ืน 216.34  245.80  216.33  245.78 

กองทุนบาํเหน็จพนกังาน 5.74  6.48  5.74  6.48 

หน้ีสินระยะยาว Make up 3,036.24  1,284.88  3,036.24  1,284.88 

อ่ืน ๆ 879.73  512.53  -  - 

รวม 5,723.74  3,477.46  4,528.35  2,734.36 
  

หน้ีสินระยะยาว Make up เกิดจากผลต่างของราคาก๊าซธรรมชาติสาํหรับปริมาณท่ีบริษทัฯ ไดช้าํระล่วงหนา้
แลว้กบัราคาก๊าซธรรมชาติ  ณ วนัท่ีรับก๊าซจริงท่ีเกินกว่าภาระดอกเบ้ียเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือก๊าซสําหรับ
ปริมาณก๊าซในส่วนท่ีไม่สามารถรับได ้ (Take or Pay) ซ่ึงตอ้งจดัสรรให้หน่วยงานต่างๆ ท่ีร่วมรับภาระ
ดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจากการจ่ายเงินล่วงหนา้ของคา่ก๊าซแหล่งยาดานาและแหล่งเยตากนุ 
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24. ทุนเรือนหุ้น 
 
24.1     ทุนเรือนหุน้ – ทุนจดทะเบียน 
 

 มูลค่าหุ้น จาํนวนหุ้นสามญัท่ีจดทะเบียน มูลค่าหุ้นสามญัท่ีจดทะเบียน 

 (บาทต่อหุน้) (หุน้) (บาท) 

    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 10 2,857,245,725 28,572,457,250 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 10 2,857,245,725 28,572,457,250 

 
 

24.2    ทุนเรือนหุน้ – ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 
 

 จาํนวนหุ้นสามญัท่ี
ออกและชาํระเตม็

มูลค่าแลว้ 

มูลค่าหุ้นสามญัท่ี
ออกและชาํระเตม็

มูลค่าแลว้ 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น รวม 

 (หุน้) (บาท) (บาท) (บาท) 

     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2552 2,824,056,625 28,240,566,250 22,801,956,166 51,042,522,416 

ออกหุน้เพิ่ม 9,728,200 97,282,000 1,750,716,800 1,847,998,800 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 2,833,784,825 28,337,848,250 24,552,672,966 52,890,521,216 

ออกหุน้เพิ่ม 15,257,200 152,572,000 3,032,756,600 3,185,328,600 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 2,849,042,025 28,490,420,250 27,585,429,566 56,075,849,816 

 
การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ของบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีออกและ 
เสนอขาย 

ใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ 

 

ราคาใชสิ้ทธิ  
(บาทต่อหุน้) 

 
 
 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ต่อหุน้สามญั 
 
 

จาํนวนหุ้นท่ีถูก
ใชสิ้ทธิ 

 (ลา้นหุน้) 
 
 

จาํนวนหุ้น
คงเหลือเพ่ือ
รองรับการใช้

สิทธิ  
(ลา้นหุน้) 

กาํหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย 

 
 
 

1 กนัยายน 2548* 183 1 : 1 39.41 0.59 31 สิงหาคม 2553 

29  กนัยายน 2549 234 1 : 1 12.39 7.61 28 กนัยายน 2554 
   51.80 8.20  

 
* ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีออกและเสนอขายของบริษทัฯ วนัท่ี 1 กนัยายน 2548 ได้
หมดอายแุลว้ โดยมียอดคงเหลือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิไดแ้ลว้จาํนวน 0.59 ลา้นหน่วย  
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25. เงนิสํารอง 
 

25.1 สาํรองตามกฎหมาย 
 

 ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ.2535 กาํหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไว้
เป็นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวน       
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายน้ีไม่สามารถนาํไปจดัสรรได ้ ทั้งน้ีบริษทัฯได้
จดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ 

 

25.2 สาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั 
 

การเปล่ียนแปลงในสาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  988.61  963.26  988.61  963.26 

จดัสรรระหวา่งปี  16.48  25.35  16.48  25.35 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  1,005.09  988.61  1,005.09  988.61 

 
กองทุนประกนัวินาศภยัจดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อดาํเนินการรับประกนัภยัเฉพาะในธุรกิจของบริษทัฯ 
โดยบริษทัฯ จดัสรรกาํไรสุทธิที่ไดจ้ากผลการดาํเนินงานและผลตอบแทนของกองทุนฯในแต่ละปีสมทบ
เขา้กบัเงินกองทุน 

 
26. กาํไรต่อหุ้น 
 
 การคาํนวณกาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิที่เป็นของผูถ้ือหุ้นสามญัด้วยจาํนวน   

หุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหวา่งงวด 
 
การคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลด บริษทัฯมีสมมติฐานว่าสิทธิเลือกซ้ือหุ้นสามญัของกลุ่มบริษทัท่ีให้แก่
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทั้งส้ินไดแ้ปลงเป็นหุน้สามญั เป็นผลให้กาํไรสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีรับรู้ใน
งบการเงินของบริษทัฯ ได้ปรับปรุงดว้ยอตัราส่วนในการถือหุ้นท่ีลดลงเน่ืองจากการใช้สิทธิดังกล่าวและ
คาํนวณจาํนวนหุ้นเทียบเท่าปรับลดโดยพิจารณาจากราคาตลาด (ราคาเฉล่ียของหุ้นสามญัของบริษทัฯ                 
ในระหว่างงวด) และราคาตามสิทธิของสิทธิเลือกซ้ือหุน้นั้น การคาํนวณน้ีทาํข้ึนเพื่อกาํหนดจาํนวนหุน้สามญั
ท่ีตอ้งบวกเพิม่กบัหุน้สามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรับลด 
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26. กาํไรต่อหุ้น (ต่อ) 
 

การคาํนวณกาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลด สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน กาํไรต่อหุน้ปรับลด 

 2553 2552 2553 2552 

กาํไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั (บาท) 83,087,719,301 59,547,585,885 83,087,719,301 59,547,585,885 

ปรับปรุงกาํไรสุทธิ (บาท) - - (134,551,809) (291,218,606) 

กาํไรสุทธิท่ีใชใ้นการคาํนวณ 
    กาํไรต่อหุน้ (บาท) 83,087,719,301 59,547,585,885 82,953,167,492 59,256,367,279 
     
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีใช ้
   คาํนวณกาํไรต่อหุน้ (หุน้) 2,839,222,607 2,826,903,211 2,842,237,569 2,828,935,095 
     
กาํไรต่อหุน้ (บาท / หุน้) 29.26 21.06 29.19 20.95 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน กาํไรต่อหุน้ปรับลด 

 2553 2552 2553 2552 

กาํไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั (บาท)    54,576,941,984 39,650,620,690 54,576,941,984 39,650,620,690 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีใช ้
   คาํนวณกาํไรต่อหุน้ (หุน้) 2,839,222,607 2,826,903,211 2,842,237,569 2,828,935,095 
     

กาํไรต่อหุน้ (บาท / หุน้) 19.22 14.03 19.20 14.02 

 
กาํไรสุทธิท่ีปรับลดลงเน่ืองจากบริษทัฯและกลุ่มบริษทัไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัชนิดระบุ
ช่ือผูถื้อและเปล่ียนมือไม่ไดใ้หแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน   
 
การออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ มีรายละเอียด
ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24 
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26. กาํไรต่อหุ้น (ต่อ) 
 

PTTEP 
 

การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่พนกังานของ  PTTEP  มีรายละเอียดดงัน้ี 
วนัท่ีออกและ 
เสนอขาย 

ใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ 

 

ราคาใชสิ้ทธิ  
(บาทต่อหุน้) 

 
 
 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
ใบสาํคญัแสดง
สิทธิต่อหุน้สามญั 

 
 

จาํนวนหุ้นท่ีถูก
ใชสิ้ทธิ 

 (ลา้นหุน้) 
 
 

จาํนวนหุ้น
คงเหลือเพ่ือ
รองรับการใช้

สิทธิ  
(ลา้นหุ้น) 

กาํหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย 

 
 
 

1 สิงหาคม 2545* 22.20 1 : 5 9.78 0.22 31 กรกฎาคม 2550 

1 สิงหาคม 2546* 23.40 1 : 5 9.72 0.28 31 กรกฎาคม 2551 

1 สิงหาคม 2547* 36.60 1 : 5 13.61 0.39 31 กรกฎาคม 2552 

1 สิงหาคม 2548* 55.60 1 : 5 13.53 0.47 31 กรกฎาคม 2553 

1 สิงหาคม 2549 91.20 1 : 5 10.81 3.19 31 กรกฎาคม 2554 

   57.45 4.55  

 
* ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีออกและเสนอขายของ PTTEP วนัท่ี 1 สิงหาคม 2545 
วนัท่ี 1 สิงหาคม 2546 วนัท่ี 1 สิงหาคม 2547 และวนัท่ี 1 สิงหาคม 2548 ไดห้มดอายแุลว้ โดยมียอดคงเหลือ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิไดแ้ลว้จาํนวน 0.04 ลา้นหน่วย 0.06 ลา้นหน่วย  0.08 ลา้นหน่วย 
และ 0.09 ลา้นหน่วยตามลาํดบั  

 
PTTAR  
 
การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่พนกังานของ  PTTAR  มีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีออกและ 
เสนอขาย 

ใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ 

 

ราคาใชสิ้ทธิ  
(บาทต่อหุน้) 

 
 
 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
ใบสาํคญัแสดง
สิทธิต่อหุ้นสามญั 

 
 

จาํนวนหุ้นท่ีถูก
ใชสิ้ทธิ 

 (ลา้นหุน้) 
 
 

จาํนวนหุ้น
คงเหลือเพ่ือ
รองรับการใช้

สิทธิ  
(ลา้นหุน้) 

กาํหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย 

 
 
 

15 ตุลาคม 2550 23.22 1 : 0.52 3.45 26.74 15 ตุลาคม 2555 
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26. กาํไรต่อหุ้น (ต่อ) 
 

PTTCH                     
 
การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่พนกังานของ  PTTCH  มีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีออกและ 
เสนอขาย 

ใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ 

 

ราคาใชสิ้ทธิ  
(บาทต่อหุน้) 

 
 
 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
ใบสาํคญัแสดง
สิทธิต่อหุ้นสามญั 

 
 

จาํนวนหุ้นท่ีถูก
ใชสิ้ทธิ 

 (ลา้นหุน้) 
 
 

จาํนวนหุ้น
คงเหลือเพ่ือ
รองรับการใช้

สิทธิ  
(ลา้นหุน้) 

กาํหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย 

 
 
 

29 กนัยายน 2549 66.50 1 : 1 25.71 3.29 28 กนัยายน 2554 

 
IRPC                     
 
การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่พนกังานของ IRPC มีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีออกและ 
เสนอขาย 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
 
 

ราคาใชสิ้ทธิ  
(บาทต่อหุน้) 

 
 
 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
ใบสาํคญัแสดง
สิทธิต่อหุ้นสามญั 

 
 

จาํนวนหุ้นท่ีถูก
ใชสิ้ทธิ 

 (ลา้นหุน้) 
 
 

 จาํนวนหุ้น
คงเหลือเพ่ือ
รองรับการใช้

สิทธิ  
(ลา้นหุน้) 

กาํหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย 

 
 
 

29 มิถุนายน 2550 2.88 1 : 1 645.38 262.49 28 มิถุนายน 2554 

28 กนัยายน 2550 2.88 1 : 1 24.43 13.67 27 กนัยายน 2554 

   669.81 276.16  
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26. กาํไรต่อหุ้น (ต่อ) 
 
 BCP 

 
การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนั และบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีออกและ 
เสนอขายหุน้กูแ้ปลง

สภาพ 
 
 

ราคาใชสิ้ทธิ  
(บาทต่อหุน้) 

 
 
 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ
ต่อหุน้สามญั 

 
 

จาํนวนหุ้นท่ีถูก
ใชสิ้ทธิ 

 (ลา้นหุน้) 
 
 

 จาํนวนหุ้น
คงเหลือเพ่ือ
รองรับการใช้

สิทธิ  
(ลา้นหุน้) 

กาํหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย 

 
 
 

29 มกราคม 2547 14.30 1 : 699 257.92 21.68 30 กนัยายน 2556 

   16 พฤษภาคม 2549 14.00 1 : 714 - 41.81 15 พฤษภาคม 2559 

   257.92 63.49  

 

การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ BCP มีรายละเอียดดงัน้ี 
วนัท่ีออกและ 
เสนอขาย 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
 
 

ราคาใชสิ้ทธิ  
(บาทต่อหุน้) 

 
 
 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
ใบสาํคญัแสดง
สิทธิต่อหุ้นสามญั 

 
 

จาํนวนหุ้นท่ีถูก
ใชสิ้ทธิ 

 (ลา้นหุน้) 
 
 

 จาํนวนหุ้น
คงเหลือเพ่ือ
รองรับการใช้

สิทธิ  
(ลา้นหุน้) 

กาํหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย 

 
 
 

   15 พฤษภาคม 2549 18.00 1 : 1 0.06 69.03 14 พฤษภาคม 2554 
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27. รายได้จากการขายและการให้บริการ 
 

        รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนั 1,363,483.48  1,137,519.60  1,306,582.48  1,086,268.96 
ผลิตภณัฑก๊์าซ 404,382.28  341,081.78  401,915.20  336,266.47 

ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 94,730.17  75,526.30  48,674.17  43,226.07 

ผลิตภณัฑเ์หมือง 24,652.15  20,200.25  -  - 

ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 151.28  106.22  -  - 

รายไดส้าธารณูปโภค 614.03  681.91  -  - 

รายไดจ้ากธุรกิจเสริม 5,616.65  5,114.21  1,578.75  1,238.08 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 6,374.52  5,944.18  -  - 

รวม 1,900,004.56  1,586,174.45  1,758,750.60  1,466,999.58 

 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 ไดร้วมรายไดจ้ากการขาย
ใหส่้วนราชการและรัฐวิสาหกิจในงบการเงินรวมจาํนวน 132,291.42 ลา้นบาท และ 111,826.71 ลา้นบาท 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 132,055.89 ลา้นบาท และ 111,512.89 ลา้นบาท 
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28. รายได้อืน่ 
 

รายไดอ่ื้น สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

รายไดค่้าขนส่ง 4,373.00  5,276.52  3,901.42  5,425.96 
เงินปันผลรับ 514.28  53.68  18,830.84  14,546.87 

ดอกเบ้ียรับ 2,678.79  1,920.45  3,852.36  3,127.14 

เงินชดเชยดอกเบ้ียเงินกูข้อง 
    เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ 447.06 

 
546.34 

 
447.06 

 
546.34 

อ่ืน ๆ 4,993.15  4,657.06  4,009.62  3,579.43 

รวม 13,006.28  12,454.05  31,041.30  27,225.74 

 
เงินชดเชยดอกเบ้ียเงินกูข้องเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ (Take or Pay) เป็นเงินรับชดเชยท่ีบริษทัฯ ไดรั้บจาก
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกลุ่มลูกคา้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) เพื่อลดภาระดอกเบ้ียเงินกูย้ืมท่ี
บริษทัฯไดกู้ม้าเพื่อจ่ายเงินล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ  

 
29. ค่าใช้จ่ายจาํแนกตามลกัษณะ   
 

ค่าใชจ่้ายจาํแนกตามลกัษณะท่ีสาํคญั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหว่างทาํ (2,393.26)  2,494.23  (2,393.17)  2,743.66 
ซ้ือสินคา้ และวตัถุดิบใชไ้ป 1,648,026.08  1,370,017.99  1,674,302.10  1,390,546.84 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 12,196.66  12,329.82  6,331.54  5,864.41 

ค่าจา้งบุคคลภายนอก 4,925.77  4,367.89  4,258.86  3,804.76 

ค่าขนส่ง 13,683.07  11,663.34  7,523.82  7,911.16 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 49,573.61  43,149.75  10,283.08  9,776.00 

ค่าซ่อมแซม 5,302.40  4,421.21  2,681.71  2,338.00 
ค่าสาธารณูปโภค 8,578.44  7,148.45  7,373.52  6,276.40 
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30. ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสําหรับปิโตรเลยีม 
 

ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสําหรับปิโตรเลียม สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552                 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.       ค่าใช้จ่ายอืน่ 
 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม 

  2553  2552 

ค่าความเสียหายจากอุบติัเหตุในแหล่งมอนทารา   456.65  9,085.87 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการซ้ือเรือ FPSO (หมายเหตุฯ 21.3)  1,484.83  - 

รวม  1,941.48  9,085.87 

 
ในปี 2553 ค่าความเสียหายจากอุบติัเหตุในแหล่งมอนทาราส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม ส่วนคา่ชดเชยความเสียหายนั้น PTTEP ไดซ้ื้อประกนัภยัคุม้ครองความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ในวงเงิน
ประมาณ 270 ลา้นดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 9,000 ลา้นบาท  ซ่ึง PTTEP ไดรั้บรู้แลว้ในปี 2552 จาํนวน 
1,341 ลา้นบาท และในปี 2553 จาํนวน 1,369 ลา้นบาท  ทั้งน้ีจาํนวนเงินท่ีจะไดรั้บชดเชยนั้นจะข้ึนอยูก่บั
ค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนและเง่ือนไขความคุม้ครองภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยั  โดยปัจจุบนั PTTEP อยูร่ะหว่าง
การดาํเนินการเพ่ือเรียกค่าสินไหมทดแทนในส่วนท่ีเหลือจากผูรั้บประกนัภยั 
 
 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2553  2552 

ค่าภาคหลวง 18,197.76  15,037.18 

ผลประโยชนต์อบแทนพิเศษ 480.86  421.25 

รวม 18,678.62  15,458.43 
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32. ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม  
 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 ไดร้วมกาํไรจาก
อตัราแลกเปล่ียนดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม 

  2553  2552 

ส่วนแบ่งกาํไรก่อนกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน  14,129.76  17,912.57 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน  4,862.66  854.26 

รวม  18,992.42  18,766.83 

 
 
33. ต้นทุนทางการเงิน 
 

ตน้ทุนทางการเงิน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ดอกเบ้ียจ่าย :        
    เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 2,292.09  2,054.42  1,102.98  1,006.41 

    พนัธบตัรและหุน้กู ้ 12,846.41  11,187.82  10,548.30  9,641.13 

    หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 20.95  20.67  16.57  18.41 

    อ่ืนๆ 18.61  275.96  12.04  9.95 

 ตน้ทุนทางการเงินอ่ืน 865.07  680.13  563.31  517.30 

รวม 16,043.13  14,219.00  12,243.20  11,193.20 
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34. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
 

บริษทัฯ นาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางธุรกิจ โดยมิไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนก
ตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์  เน่ืองจากส่วนงานอ่ืน  ยกเวน้ส่วนงานในประเทศไทย มีรายได ้ผลการดาํเนินงาน
และสินทรัพยข์องส่วนงานตํ่ากว่าร้อยละ 10 ของรายไดร้วม  ผลการดาํเนินงานรวม และสินทรัพยร์วมของ 
ทุกส่วนงานรวมกนั 

 
งบการเงินรวม 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

         หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขั้นตน้และ  

ก๊าซธรรมชาติ 
ปิโตรเลียมขั้นปลาย 

 
ถ่านหิน อ่ืนๆ ปรับปรุงบญัชี

ระหวา่งกนั 
รวม 

 สาํรวจ 
และผลิต
ปิโตรเลียม 

ก๊าซ
ธรรมชาติ 

 

นํ้ามนั 
 
 

การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

 

ปิโตรเคมี 
 
 

การกลัน่ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ขาย  - นอกกิจการ 19,993.72 336,468.91 476,293.26 995,413.87 46,455.56 - 24,652.15 727.09 - 1,900,004.56 
         -ระหวา่งกนั 121,984.40 20,548.95 4,558.20 66,280.30 3.42 - - 1,135.73 (214,511.00) - 

ขายสุทธิ 141,978.12 357,017.86 480,851.46 1,061,694.17 46,458.98 - 24,652.15 1,862.82 (214,511.00) 1,900,004.56 

กาํไรขั้นตน้* 125,740.25 56,749.89 20,024.36 2,946.64 2,409.91 - 8,881.05 574.31 (1,202.71) 216,123.70 

EBITDA  99,523.85 46,874.82 11,857.98 2,349.09 1,248.14 - 5,431.09 (99.75) 190.22 167,375.44 

คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (35,175.87) (9,257.00) (2,457.03) (10.63) (366.46) - (1,425.69) (883.24) 2.33 (49,573.59) 

EBIT  64,347.98 37,617.82 9,400.95 2,338.46 881.68 - 4,005.40 (982.99) 192.55 117,801.85 
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จาก 
    เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย      27,421.00 1,458.65 560.62              22.68 7,328.71 12,434.63       513.37 (2,872.70) (27,874.54) 18,992.42 

ดอกเบ้ียรับ          2,678.79 

รายไดอ่ื้น          3,751.83 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน          11,855.37 

ตน้ทุนทางการเงิน          (16,043.13) 

EBT          139,037.13 
ภาษีเงินได ้          (39,107.09) 

กาํไรสุทธิ          99,930.04 

การแบ่งปันกําไรสุทธิ           

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้      
บริษทัใหญ่       

 
  83,087.72 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 16,842.32 

กาํไรสุทธิ 99,930.04 

    *กาํไรขั้นตน้ ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายในตน้ทุนขาย 
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34. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขั้นตน้และ  

ก๊าซธรรมชาติ 
ปิโตรเลียมขั้นปลาย 

 
ถ่านหิน อ่ืนๆ ปรับปรุงบญัชี

ระหวา่งกนั 
รวม 

 สาํรวจ 
และผลิต
ปิโตรเลียม 

ก๊าซ
ธรรมชาติ 

 

นํ้ามนั 
 
 

การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

 

ปิโตรเคมี 
 
 

การกลัน่ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

สินทรัพยข์องส่วนงาน 313,833.01 313,471.64 88,477.42 107,457.02 37,912.45 - 44,273.93 121,962.22 - 1,027,387.69 
สินทรัพยร์ะหว่างกนั 13,684.78 168,291.13 27,234.95 23,128.60 313.67 - - 30,025.91 (262,679.04) - 
เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 117,615.49 30,869.64 11,832.73 517.37 83,725.12 121,616.69 2,877.29 8,912.42 (171,441.41) 206,525.34 

รวมสินทรัพยต์ามส่วนงาน 445,133.28 512,632.41 127,545.10 131,102.99 121,951.24 121,616.69 47,151.22 160,900.55 (434,120.45) 1,233,913.03 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน          15,234.49 

สินทรัพยร์วม           1,249,147.52 

           

หน้ีสินของส่วนงาน 150,358.31 213,956.92 67,225.90 108,273.47 18,178.51 - 14,650.08 74,783.18 - 647,426.37 

หน้ีสินระหวา่งกนั 2,227.00 31,803.45 10,489.41 4,590.42 1,844.90 - - 211,723.86 (262,679.04) - 

รวมหน้ีสินตามส่วนงาน 152,585.31 245,760.37 77,715.31 112,863.89 20,023.41 - 14,650.08 286,507.04 (262,679.04) 647,426.37 

หน้ีสินท่ีไม่ไดปั้นส่วน          30,408.57 

หน้ีสินรวม          677,834.94 

รายจ่ายฝ่ายทุน 56,772.99 30,463.40 3,274.20 8.72 11,732.26 - 2,663.07 3,058.58 - 107,973.22 
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34. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2552 

 
 
 
 
 

         หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขั้นตน้และ  

ก๊าซธรรมชาติ 
ปิโตรเลียมขั้นปลาย 

 
ถ่านหิน อ่ืนๆ ปรับปรุงบญัชี

ระหวา่งกนั 
รวม 

 สาํรวจ 
และผลิต
ปิโตรเลียม 

ก๊าซ
ธรรมชาติ 

 

นํ้ามนั 
 
 

การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

 

ปิโตรเคมี 
 
 

การกลัน่ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ขาย  - นอกกิจการ 22,028.32 292,506.55 394,987.79 823,917.83 32,421.88 - 20,200.26 111.83 - 1,586,174.46 
         -ระหวา่งกนั 97,281.79 21,231.78 3,698.32 37,979.62 0.90 - - 719.95 (160,912.36) - 

ขายสุทธิ 119,310.11 313,738.33 398,686.11 861,897.45 32,422.78 - 20,200.26 831.78 (160,912.36) 1,586,174.46 

กาํไรขั้นตน้* 107,380.20 47,369.94 19,297.20 2,252.21 1,998.45 - 8,781.60 50.72 (1,025.71) 186,104.61 

EBITDA  81,422.73 41,328.80 11,731.79 2,026.17 1,077.07 - 7,316.66    (2,361.29) 162.34 142,704.27 

คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (29,852.34) (8,407.79) (2,731.48) (10.46) (176.05) - (1,622.96) (353.04) 4.37 (43,149.75) 

EBIT  51,570.39 32,921.01 9,000.31 2,015.71 901.02 - 5,693.70    (2,714.33) 166.71 99,554.52 
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จาก 
    เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย    14,634.42 (148.93) 757.56             516.77 4,271.12 15,741.77      755.22 (2,131.19) (15,629.91) 18,766.83 

ดอกเบ้ียรับ          1,920.45 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน          (8,700.81) 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน          4,682.72 

ตน้ทุนทางการเงิน          (14,219.00) 

EBT          102,004.71 

ภาษีเงินได ้          (33,314.76) 

กาํไรสุทธิ          68,689.95 

การแบ่งปันกําไรสุทธิ           

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้       
บริษทัใหญ่       

 
  59,547.59 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 9,142.36 

กาํไรสุทธิ 68,689.95 

    *กาํไรขั้นตน้ ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายในตน้ทุนขาย 
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34. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 (ต่อ) 

 

         หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขั้นตน้และ  

ก๊าซธรรมชาติ 
ปิโตรเลียมขั้นปลาย 

 
ถ่านหิน อ่ืนๆ ปรับปรุงบญัชี

ระหวา่งกนั 
รวม 

 สาํรวจ 
และผลิต
ปิโตรเลียม 

ก๊าซ
ธรรมชาติ 

 

นํ้ามนั 
 
 

การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

 

ปิโตรเคมี 
 
 

การกลัน่ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

สินทรัพยข์องส่วนงาน 279,344.01 293,894.10 90,610.94 76,098.23 25,856.39 - 49,573.37 83,030.18 - 898,407.22 
สินทรัพยร์ะหว่างกนั 11,901.11 128,722.76 5,878.42 24,890.46 1.73 - - 20,134.69 (191,529.17) - 
เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 98,480.99 31,069.09 10,716.04 582.70 75,282.69 113,227.57 2,169.72 11,383.54 (148,838.93) 194,073.41 

รวมสินทรัพยต์ามส่วนงาน 389,726.11 453,685.95 107,205.40 101,571.39 101,140.81 113,227.57 51,743.09 114,548.41 (340,368.10) 1,092,480.63 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน          10,063.54 

สินทรัพยร์วม           1,102,544.17 

           

หน้ีสินของส่วนงาน 138,365.93 164,017.76 37,443.49 86,360.72 11,140.56 - 14,181.07 124,254.01 - 575,763.54 

หน้ีสินระหวา่งกนั 3,186.23 21,002.87 10,240.39  4,040.07 1,492.25 - 0.90 151,566.46 (191,529.17) - 

รวมหน้ีสินตามส่วนงาน 141,552.16 185,020.63 47,683.88 90,400.79 12,632.81 - 14,181.97 275,820.47 (191,529.17) 575,763.54 

หน้ีสินท่ีไม่ไดปั้นส่วน          28,690.04 

หน้ีสินรวม          604,453.58 

รายจ่ายฝ่ายทุน 57,783.55 48,537.81 3,889.81 5.97 9,230.38 - 7,002.71 3,603.60 - 130,053.83 
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34. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

ราคาระหว่างกลุ่มธุรกิจใชร้าคาตลาดตามปกติ ยกเวน้ราคาระหว่างกลุ่มธุรกิจภายในบริษทัฯใชร้าคาตลาด
สุทธิจากค่าบริหารคลงัปิโตรเลียมและคา่ดาํเนินการ 

 
EBITDAหมายถึงกาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายรวมทั้งค่าใชจ่้ายอ่ืน
และรายไดอ่ื้นท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน 
 
EBIT หมายถึงกาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน และภาษีเงินไดร้วมทั้งค่าใชจ่้ายอ่ืนและรายไดอ่ื้นท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
กบัการดาํเนินงาน 

 
กลุ่มบริษทัจาํแนกส่วนงานตามธุรกิจหลกัไดด้งัน้ี 
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ 
1.     ธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

ดาํเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นผูด้าํเนินการและร่วม
ลงทุนกบับริษทัสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนาํ  ทั้งน้ีโครงการในประเทศส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณ 
อ่าวไทย โครงการในต่างประเทศครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และตะวนัออกกลาง 

2.     ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการจดัหา  ขนส่ง จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ  และดาํเนินธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 
โดยนาํผลิตภณัฑจ์ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติไปเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและใชเ้ป็นเช้ือเพลิง
ในภาคครัวเรือน ขนส่งและอุตสาหกรรม   

      
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย  
1.     ธุรกิจนํ้ามนั 

ดาํเนินธุรกิจจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและนํ้ ามนัหล่อล่ืนทั้งในและต่างประเทศ ภายใตก้ารจดัหา 
จดัส่ง และการปฏิบติัการของระบบ รับ เก็บ จ่าย ท่ีมีประสิทธิภาพ และดาํเนินธุรกิจคา้ปลีกในสถานี
บริการ   

2.     ธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ 
ดาํเนินธุรกิจนาํเขา้ ส่งออกผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี รวมทั้งผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงมีการดาํเนินการบริหารความเส่ียงจากการคา้นํ้ ามนั และการจดัหาการขนส่งผลิตภณัฑ์ระหว่าง
ประเทศ   
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34. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย  (ต่อ) 
3.    ธุรกิจปิโตรเคมี 

ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีหลกั (Main Petrochemical Products)  และผลิตภณัฑ ์
พลอยได ้(By Products) โดยครอบคลุมตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อสนองความตอ้งการของ
กลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มผูบ้ริโภค  

4.     ธุรกิจการกลัน่ 
ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัปิโตรเลียมสาํเร็จรูปใหแ้ก่ลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศ 
ดาํเนินธุรกิจกลัน่นํ้ ามนัและธุรกิจปิโตรเคมีท่ีใชผ้ลิตภณัฑจ์ากโรงกลัน่เป็นวตัถุดิบ 

 

ธุรกิจถ่านหิน 
 ดาํเนินธุรกิจเหมืองถ่านหิน โดยทาํการสาํรวจ ผลิตและจาํหน่ายถ่านหินในต่างประเทศ 
 

การดาํเนินงานอ่ืนของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ส่วนงานอ่ืนๆซ่ึงไม่มีส่วนงานใดเป็นส่วนงานท่ีตอ้ง
รายงานแยกต่างหาก 

 

35.       การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

 

บริษทัฯ ตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงทางการเงินท่ีสําคญัไดแ้ก่ ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 
อตัราดอกเบ้ีย  ราคานํ้ ามันในตลาดโลก บริษัทฯมีรายการซ้ือขาย และกู้ยืมเงินบางส่วนท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ รวมทั้ งการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดาํเนินงานซ่ึงต้องจ่ายอตัราดอกเบ้ียทั้ งแบบคงท่ีและแบบ
ลอยตวั  ดงันั้น  ฝ่ายบริหารของบริษทัฯจึงทาํรายการตราสารอนุพนัธ์ เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน 
กลยทุธ์ท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงไดแ้ก่ การทาํสัญญาซ้ือและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  สัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย และสัญญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตรา
ต่างประเทศ ส่วนความเส่ียงจากราคานํ้ ามนัในตลาดโลกไดมี้การป้องกนัโดยการทาํสัญญาซ้ือขายราคานํ้ ามนั
ล่วงหนา้   

 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ราคานํ้ามนัในตลาดโลกตอ้งรายงานต่อ
ผูบ้ริหารเก่ียวกบัรายละเอียดของตน้ทุน ราคาตลาดของเคร่ืองมือทางการเงินทุกประเภทรวมถึงสัญญาซ้ือและ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ และสญัญาซ้ือขายราคานํ้ามนัล่วงหนา้ท่ียงัคงคา้งอยู ่โดยครอบคลุมถึงในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 

                         -   ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
                         -   ความเส่ียงจากสกลุเงิน 
                         -   ความเส่ียงจากสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย 
                         -   ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
                         -   ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคานํ้ ามนั 
                         -   ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
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35. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงิน (ต่อ) 
 

35.1 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
  
 กลุ่มบริษทัไดท้าํสญัญาซ้ือและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  โดยมี ราคาตามบญัชีและอตัราแลกเปล่ียน

ตามสญัญาซ้ือและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 ดงัน้ี 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้        

อตัรา 29.8970 – 30.1980 บาท = 1 USD 18,565.56  -  18,565.56  - 

อตัรา THBFIX-0.1120 – THBFIX-0.0140 = 1 USD 8,022.75  -  -  - 

อตัรา 33.1978 – 33.4200 บาท = 1 USD -  16,519.60  -  16,519.60 

        
สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้        

อตัรา 29.5500 – 31.8992 บาท = 1 USD 30,796.90  -  21,037.51  - 

อตัรา 33.1400 – 33.4100 บาท = 1 USD -  11,058.22  -  11,044.41 
 

 
35.2 ความเส่ียงจากสกุลเงิน 
 

บริษัทฯได้มีการทาํสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินในรูปแบบของสัญญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ 
(Participating SWAP) โดยคิดเป็นสกุลเงินเยน 23,000 ลา้นเยน ซ่ึงตามเง่ือนไขในสัญญาสิทธิดังกล่าว                   
ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

     23,000 ลา้นเยน  
    ต่อ 196.94  ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 5,966.65 6,600.90 5,966.65 6,600.90 
 

ทั้งน้ี สัญญาสิทธิดงักล่าวมีอายคุรบกาํหนดชาํระเกิน 5 ปี ทั้งจาํนวน 
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35. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงิน (ต่อ) 
 

35.3 ความเส่ียงจากสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย 
  

กลุ่มบริษทัไดมี้การทาํสัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย โดยมีเง่ือนไขตามสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงิน
และอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  ดงัต่อไปน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

  - 36,000 ลา้นเยน  
    ต่อ 290.51  ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 8,801.38 9,736.97 8,801.38 9,736.97 
- 7,000 ลา้นบาท  
     ต่อ 208.48 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ*  - 6,987.65 - 6,987.65 
- 3,053.80 ลา้นบาท  
     ต่อ 90 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 2,726.67 3,016.51 2,726.67 3,016.51 
- 3,643.50 ลา้นบาท  
     ต่อ 108.48 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ* 3,286.60 - 3,286.60 - 
- 2,636 ลา้นบาท  
     ต่อ 79.45 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 2,406.90 - 2,406.90 - 
- 4,000 ลา้นบาท  
     ต่อ 120.55 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 3,652.36 - 3,652.36 - 
- 300 ลา้นริงกิต  
     ต่อ 96.50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 2,927.18 - - - 

รวม 23,801.09 19,741.13 20,873.91 19,741.13 

 
ซ่ึงสามารถวิเคราะห์อายขุองสัญญาไดด้งัน้ี 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 3,286.60  -  3,286.60  - 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,970.60  10,004.16  2,726.67  10,004.16 

เกิน 5 ปี 17,543.89  9,736.97  14,860.64  9,736.97 

รวม 23,801.09  19,741.13  20,873.91  19,741.13 
 

* จาํนวนเงินตน้ไดล้ดลงจาก 7,000 ลา้นบาท เหลือ 3,643.50 ลา้นบาท เน่ืองจากเม่ือวนัท่ี 1 พ.ย. 2553 บริษทัฯได้ยกเลิกสัญญา
แลกเปล่ียนสกลุเงิน จาํนวน 100 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  จึงทาํใหภ้าระหน้ีบางส่วนจาํนวน 3,356.50 ลา้นบาทกลบัไปเป็นหน้ีสกลุบาท 
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35.       การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงนิ (ต่อ) 
 

35.4 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
  

กลุ่มบริษทัได้มีการทาํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย โดยมีเง่ือนไขตามสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  ดงัต่อไปน้ี 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม       งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจาก 
  อตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นดอกเบ้ียคงท่ี 
  ในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ * 18,714.25 16,981.42 12,875.93 10,055.04 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจาก 
  อตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัรา 
  ดอกเบ้ียลอยตวัในอตัราท่ีลดลงใน 
  สกลุเงินบาท ** 5,000.00 - 5,000.00 - 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจาก 
  อตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัรา 
  ดอกเบ้ียลอยตวัในอตัราท่ีลดลงใน 
  สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ ** 3,029.63 - 3,029.63 - 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจาก 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีเป็นอตัราดอกเบ้ีย 
คงท่ีท่ีลดลงในสกลุเงินบาท 2,500.00 - - - 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจาก 
  อตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นดอกเบ้ียคงท่ี 
  ในสกลุเงินบาท - 8,500.00 - - 

รวม 29,243.88 25,481.42 20,905.56 10,055.04 
 
 

* บางส่วนของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย มีเง่ือนไขให้คู่สัญญามีสิทธิ 1 คร้ังในการเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราคงท่ีเป็นอตัรา
ดอกเบ้ียลอยตวั 

**  มีเง่ือนไขใหคู่้สญัญามีสิทธิ 1 คร้ังในการเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราลอยตวั เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี
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35. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงิน (ต่อ) 
 

35.4 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย (ต่อ) 
 

ซ่ึงสามารถวิเคราะห์อายขุองสัญญาไดด้งัน้ี 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี  2,833.26  2,542.04  2,272.22  2,513.76 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 16,045.43  17,166.66  13,633.34  7,541.28 

เกิน 5 ปี 10,365.19  5,772.72  5,000.00  - 

รวม 29,243.88  25,481.42  20,905.56  10,055.04 

 
 

35.5 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคานํ้ามนั 
  
 กลุ่มบริษทัไดท้าํสญัญาซ้ือขายราคานํ้ ามนัล่วงหนา้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 มีปริมาณนํ้ ามนัตามสัญญา

ดงักล่าวซ่ึงจะครบกาํหนดภายในเดือนเมษายน 2554 จาํนวน 5.97  ลา้นบาร์เรล ทั้งในงบการเงินรวมและ         
งบการเงินเฉพาะกิจการ ( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 จาํนวน 5.60 ลา้นบาร์เรลในงบการเงินรวม และจาํนวน 
4.38 ลา้นบาร์เรลในงบการเงินเฉพาะกิจการ)  

 
35.6 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
 

ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีลูกคา้ไม่ปฏิบติัตามสัญญาหรือขอ้กาํหนดในการ
ให้สินเช่ือซ่ึงจะทาํให้เกิดความเสียหายทางการเงินแก่บริษทัฯ ทั้งน้ีบริษทัฯไดมี้การบริหารความเส่ียงโดย
ปรับนโยบายการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ใหส้อดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั โดยพฒันาเคร่ืองมือทางการเงิน
ต่าง ๆ ร่วมกบัสถาบนัการเงินเพื่อใหส้นบัสนุนการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้  และลดความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือ
ของบริษทัฯ พร้อมทั้งกาํหนดแนวทางการป้องกนัและลดความเส่ียง รวมถึงกาํหนดใหมี้การจดัระดบัประเมิน
ความน่าเช่ือถือสาํหรับคู่คา้ทั้งหมดของบริษทัฯ  



142 
 

35. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงนิ (ต่อ) 
 
35.7 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
 ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทั ส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะส้ัน ซ่ึงมูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชี  
 
 กลุ่มบริษทัจะคาํนวณมูลค่ายุติธรรมของเงินกูร้ะยะยาวและหุ้นกู้ท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีโดยใช้วิธีส่วนลด

กระแสเงินสดซ่ึงใชอ้ตัราคิดลดท่ีมีเง่ือนไขการกูย้ืมใกลเ้คียงกนั และสาํหรับสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย สัญญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ  สัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย  และสัญญาซ้ือขายราคานํ้ ามนัล่วงหนา้ จะแสดงมูลค่ายุติธรรมตามที่ธนาคารซ่ึง
เป็นคู่สัญญาของกลุ่มบริษทัคาํนวณใหโ้ดยอา้งอิงตามราคาตลาด ณ วนัท่ีในงบดุล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 
และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 2553  2552 
 ราคาตามสัญญา  มูลค่ายติุธรรม  ราคาตามสัญญา  มูลค่ายติุธรรม 
เงินกูย้มืระยะยาว -  สกุลบาท 45,978.29  47,205.37  53,587.49  49,637.76 

เงินกูย้มืระยะยาว - สกลุต่างประเทศ 47,366.59  48,075.23  39,671.53  21,374.23 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ - สกลุบาท 209,125.96  219,864.43  204,554.14  211,655.36 
หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ 
  - สกลุต่างประเทศ 64,147.91  65,100.28  44,474.94  44,289.98 
หุน้กูมี้หลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ    
  - สกุลต่างประเทศ 2,927.18  2,927.18  -  - 

สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  49.55  -  50.83 

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  (12.44)  -  (11.42) 

สญัญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ -  109.21  -  (178.66) 

สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย -  6,915.24  -  3,981.86 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย -  (576.28)  -  (354.98) 

สญัญาซ้ือขายราคานํ้ามนัล่วงหนา้ -  (131.45)  -  (120.49) 
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35. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงิน (ต่อ) 
 

35.7 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน  (ต่อ) 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552 
 ราคาตามสัญญา  มูลค่ายติุธรรม  ราคาตามสัญญา  มูลค่ายติุธรรม 
เงินกูย้มืระยะยาว -  สกุลบาท 37,000.00  38,227.08  46,500.00  48,187.27 

เงินกูย้มืระยะยาว - สกลุต่างประเทศ 25,088.19  25,796.83  19,504.34  19,400.79 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ - สกลุบาท 160,160.70  170,179.44  146,104.20  152,826.54 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ 
  - สกลุต่างประเทศ 43,219.89  44,053.84 

  
44,474.94 

  
44,289.98 

สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  49.55  -  50.83 

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  18.52  -  (25.19) 

สญัญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ -  109.21  -  (178.66) 

สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย -  6,915.24  -  3,981.86 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย -  (302.69)  -  (278.89) 

สญัญาซ้ือขายราคานํ้ามนัล่วงหนา้ -  (131.45)  -  (120.49) 
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36.       เงนิปันผลจ่าย 

 

เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2553 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลสาํหรับ  
ผลประกอบการปี 2552 ในอตัราหุน้ละ 8.50 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 24,080 ลา้นบาท (ปี 2552 : เงินปันผล
สาํหรับผลประกอบการปี 2551 อตัราหุน้ละ  8.00 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 22,592.40 ลา้นบาท) โดยท่ีบริษทัฯ
ไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2552 ในอตัราหุน้ละ 4.00 บาท 
จาํนวน 2,830,485,504 หุ้น คิดเป็นเงินจาํนวน 11,321.94 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2552 คงเหลือเป็น
เงินปันผลท่ีจะจ่ายอีกดงัน้ี 

 
  เงินปันผล สาํหรับงวดผลการดาํเนินงาน อตัราการจ่าย จาํนวนหุน้ จาํนวนเงินรวม วนัท่ีจ่าย 
   

 
เงินปันผล (หุน้) (ลา้นบาท)  

    (บาท/หุน้)    

  ประจาํปี 2552 1 ก.ค. 2552 - 31 ธ.ค. 2552  4.50 2,833,795,850 12,752.08  30 เม.ย. 2553 

 
 เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับ

ผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2553 ดงัน้ี  
 

เงินปันผล สาํหรับงวดผลการดาํเนินงาน อตัราการจ่าย จาํนวนหุน้ จาํนวนเงินรวม วนัท่ีจ่าย 
 

 
เงินปันผล (หุน้) (ลา้นบาท)  

  (บาท/หุน้)    

ระหวา่งกาล 1 ม.ค. 2553 - 30 มิ.ย. 2553 4.75 2,841,960,601 13,499.31  24 ก.ย. 2553 
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37.       การซ้ือธุรกจิ 

 

เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2553  PTTGE ไดเ้ขา้ซ้ือกิจการของบริษทั PT First Borneo Plantations (PT. FBP)  ซ่ึง
ดาํเนินธุรกิจปาลม์นํ้ ามนัในประเทศอินโดนีเซีย ในสัดส่วนร้อยละ 95 โดยดาํเนินการผ่านบริษทั Chancellor 
Oil Pte.Ltd. ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศสิงคโปร์  
 

รายละเอียดของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าและค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 
           หน่วย : ลา้นบาท 

ส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือ (เงินสดจ่าย) 1,216.33 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (487.15) 

ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 15) 729.18 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจมีดงัน้ี 
                                                                                                         หน่วย : ลา้นบาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3.97 
ลูกหน้ีอ่ืน 2.11 
พสัดุคงเหลือ 0.93 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ (หมายเหตุฯ 12) 23.34 
เงินจ่ายล่วงหนา้ 609.68 
สินทรัพยอ่ื์น-สุทธิ 53.96 
เจา้หน้ีอ่ืน (95.94) 
หน้ีสินอ่ืน (5.17) 
ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย (105.73) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ 487.15 
ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 15) 729.18 

รวมส่ิงตอบแทนในการซ้ือทั้งส้ิน 1,216.33 
หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีมีอยูใ่นบริษทัยอ่ย (3.97) 

เงินสดท่ีใชไ้ปในการซ้ือธุรกิจ 1,212.36 
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37.       การซ้ือธุรกจิ  (ต่อ) 

 

เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2553  PTTNGD ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้ของบริษทั อมตะ จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั                          
(AMATA NGD)  ซ่ึงดาํเนินธุรกิจวางระบบท่อส่งก๊าซ และจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติให้แก่ลูกคา้เพิ่มจาก           
ผูถื้อหุน้เดิม ในสัดส่วนร้อยละ 30 ส่งผลใหสั้ดส่วนการถือหุน้ของ PTTNGD ใน AMATA  NGD  เพิ่มจาก
ร้อยละ 50  เป็นร้อยละ 80    
 

รายละเอียดของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าและค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 
           หน่วย : ลา้นบาท 

ส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือ (เงินสดจ่าย) 504.00 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (307.17) 

ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 15) 196.83 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจมีดงัน้ี 
                                                                                                         หน่วย : ลา้นบาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 207.04 
ลูกหน้ีการคา้-กิจการอ่ืน-สุทธิ 106.67 
พสัดุคงเหลือ 18.43 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ (หมายเหตุฯ 12) 383.64 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุฯ 13) 660.24 
สินทรัพยอ่ื์น-สุทธิ 24.70 
เจา้หน้ี-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (88.89) 
เจา้หน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน (15.64) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (216.05) 
หน้ีสินอ่ืน (56.25) 
ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย (204.78) 

ส่วนของผูถื้อหุน้สุทธิ 819.11 
หกั  เงินลงทุนตามมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ (511.94) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ 307.17 
ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 15) 196.83 

รวมส่ิงตอบแทนในการซ้ือทั้งส้ิน 504.00 
หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีมีอยูใ่นบริษทัยอ่ย (207.04) 

เงินสดท่ีใชไ้ปในการซ้ือธุรกิจ 296.96 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 PTTNGD อยู่ระหว่างการทบทวนหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ
เพิ่มเติม ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีแสดงขา้งตน้ จะถูกปรับปรุงเม่ือการปันส่วนราคาจ่ายซ้ือ
เร่ิมแรกเสร็จสมบูรณ์ 
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38. การปรับปรุงบัญชีและการจดัประเภทรายการใหม่ 
 

กลุ่มบริษทัไดป้รับปรุงบญัชีและจดัประเภทรายการใหม่บางรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  โดยมีรายการสาํคญัดงัน้ี 
 
รายการปรับปรุง 

  ปรับปรุงรายการค่าความนิยมและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลงจาํนวน 582.10  ลา้นบาท ใน
งบการเงินรวม ทาํใหสิ้นทรัพยร์วมและหน้ีสินรวมลดลงดว้ยจาํนวนเดียวกนั 

 ปรับปรุงรายการลูกหน้ีอ่ืนและเงินให้กู้ยืมระยะสั้ น-กิจการอ่ืน-สุทธิ และค่าใช้จ่ายคา้งจ่ายลดลง   
จาํนวน 463.45 ล้านบาท ในงบการเงินรวม ทาํให้สินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวมลดลงด้วยจาํนวน
เดียวกนั 

 
การจดัประเภทรายการใหม่ 
จดัประเภทรายการเจา้หน้ีอื่น-กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัเป็นเจา้หน้ีการคา้-กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัจาํนวน 
949.44 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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39.      สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 
 

บริษทัฯ ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใตพ้ระราชบญัญติัส่งเสริม   
การลงทุน  พ.ศ. 2520 สาํหรับกิจการดงัน้ี 

 โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 5   
 กิจการขนส่งทางท่อสายประธานท่อเส้นท่ี 3   
 กิจการขนส่งทางท่อไทรนอ้ยถึงโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ 
 กิจการขนส่งก๊าซทางท่อไปโรงไฟฟ้าสงขลา   
 โรงแยกก๊าซอีเทน  
 โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 6           
 กิจการท่อยอ่ยส่งก๊าซฯไปสวนอุตสาหกรรมโรจนะ  
 โครงการโรงไฟฟ้าระบบความร้อนร่วมเพื่อผลิตไฟฟ้าและไอนํ้ าสาํหรับโรงกลัน่นํ้ามนับางจาก  
 โครงการท่อส่งก๊าซฯไปโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  
 โครงการท่อส่งก๊าซฯระยอง-แก่งคอย  
 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  

 

ซ่ึงไดรั้บสิทธิประโยชนโ์ดยสงัเขปดงัน้ี  
 ได้รับยกเวน้ภาษีอากรขาเขา้สําหรับเคร่ืองจกัรตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณา
อนุมัติ   
 ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 
3 ปี และ 8 ปี  นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ  

 

ทั้งน้ีในระหว่างปี 2553 บริษทัฯ ไดใ้ชสิ้ทธิประโยชน์ดงักล่าวสาํหรับโรงแยกก๊าซอีเทน โครงการโรงไฟฟ้า
ระบบความร้อนร่วมเพื่อผลิตไฟฟ้าและไอนํ้ าสําหรับโรงกลัน่นํ้ ามนับางจาก และโครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

 
รายได้จากการขายแยกตามกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน       
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2553   2552 

กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน  37,985.57  - 

กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน  1,720,765.03  1,466,999.58 

รวม  1,758,750.60  1,466,999.58 

 



149 
 

39.      สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน  (ต่อ) 
 

 บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนับางบริษทั ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสงัเขป ดงัต่อไปน้ี 
 

PTTPL ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการศูนยก์ระจายสินคา้ระหว่างประเทศด้วยระบบท่ีทนัสมัย 
ประเภท 7.7 โดยไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณา
อนุมติั  และไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิ  เป็นระยะเวลา 5 ปี  นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้าก
การประกอบกิจการ 
 

CHPP ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ ประเภท 7.1 โดยไดรั้บยกเวน้ภาษีอากร                 
ขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมติั  รวมทั้งไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้  
นิติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิ เป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 

 

LNG ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ประเภท 7.1 โดยไดรั้บยกเวน้                 
ภาษีอากรขาเขา้สําหรับเคร่ืองจักรตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมัติ  รวมทั้ งได้รับ             
การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิ เป็นระยะเวลา   8 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการ
ประกอบกิจการ และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีได้รับจากการลงทุนใน                    
อตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติมีกาํหนด 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได้
นิติบุคคล 
 

HMC ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตผลิตภณัฑเ์คมีจากปิโตรเลียม ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีอากรต่าง ๆ 
หลายประการ  รวมทั้งการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ี
ไดรั้บการส่งเสริมมีกาํหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น และไดรั้บลดหย่อน
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติมีกาํหนด 5 ปี 
นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 

TTM-T  ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน สาํหรับกิจการสาธารณูปโภคและบริการขั้นพื้นฐาน ประเภท 7.1 กิจการ
ขนส่งมวลชนและสินคา้ขนาดใหญ่ประเภท 7.2 และกิจการในส่วนท่ีเก่ียวกบัการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
ประเภท 7.7 โดยไดรั้บยกเวน้ภาษีอากรต่าง ๆ หลายประการ รวมทั้งไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 

DCAP ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการสาธารณูปโภคและบริการขั้นพื้นฐาน ประเภท 7.1 โดยไดรั้บ
ยกเวน้ภาษีอากรต่าง ๆ หลายประการ รวมทั้งไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิ เป็น
ระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 
 

PTTAC  ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับกิจการผลิต Acrylonitrile , Ammonium Sulfure และ Methyl 
Methacrylate  โดยไดรั้บยกเวน้ภาษีอากรต่าง ๆ หลายประการ รวมทั้งไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
สาํหรับกาํไรสุทธิ เป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 
 

ในฐานะท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน กลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดต่างๆ 
ตามท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
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40.      การดาํเนินการกรณศีาลปกครองกลางมคีาํส่ังคุ้มครองช่ัวคราวโครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 
            วนัท่ี 19 มิถุนายน 2552  สมาคมต่อตา้นสภาวะโลกร้อนกบัพวกรวม 43 ราย (ผูฟ้้องคดี) ไดย้ื่นฟ้องหน่วยงาน

รัฐ 8 หน่วยงานต่อศาลปกครองกลาง(ศาลฯ) เป็นคดีหมายเลขดาํท่ี 908/2552 พร้อมกบัยื่นคาํร้องขอใหศ้าลฯ                  
มีคาํสั่งคุม้ครองชัว่คราวก่อนมีคาํพิพากษา โดยขอให้ระงบัโครงการลงทุน 76 โครงการในพื้นท่ีมาบตาพุด 
จงัหวดัระยอง 
 
วนัท่ี 29 กนัยายน 2552 ศาลฯ มีคาํสั่งกาํหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขช์ัว่คราวก่อนการพิพากษา 
โดยให้ผูถู้กฟ้องคดีทั้งแปดสั่งระงบัโครงการ 76 โครงการทา้ยคาํฟ้องไวเ้ป็นการชัว่คราวจนกว่าศาลฯ จะมี    
คาํพิพากษาหรือคาํสั่งเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน ยกเวน้โครงการท่ีได้รับใบอนุญาตก่อนวนัประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550  หรือโครงการท่ีไม่ไดก้าํหนดใหเ้ป็นประเภทโครงการ
ท่ีต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (รายงาน EIA) ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 16 มิถุนายน 2552 โดยโครงการดงักล่าวขา้งตน้เป็นโครงการ
ของกลุ่มบริษทัจาํนวน 25 โครงการซ่ึงในจาํนวนน้ีเป็นโครงการของบริษทัฯ จาํนวน 3 โครงการ  
 
วนัท่ี 16 ตุลาคม 2552 กลุ่มบริษทัในฐานะผูมี้ส่วนไดเ้สียไดย้ืน่อุทธรณ์คดัคา้นคาํสัง่ศาลฯ ต่อศาลปกครองสูงสุด 
 
วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2552 นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา 67       
วรรคสองของรัฐธรรมนูญฯ 2550 (คณะกรรมการ 4 ฝ่าย) ประกอบดว้ยภาคประชาชน ภาครัฐ ผูท้รงคุณวุฒิ 
และเอกชนผูป้ระกอบการ  
 
วนัท่ี 2 ธันวาคม 2552 ศาลปกครองสูงสุดไดมี้คาํสั่งคาํร้องท่ี 592/2552 แกค้าํสั่งศาลปกครองชั้นตน้ โดยให ้           
ผูถู้กฟ้องคดีทั้งแปดสั่งระงบัโครงการหรือกิจกรรมทา้ยคาํฟ้องไวเ้ป็นการชั่วคราว ยกเวน้ 11 โครงการท่ี                
ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าเป็นโครงการหรือกิจกรรมท่ีไม่น่าจะก่อให้เกิดผลกระทบอยา่งรุนแรงอย่างชดัเจน 
แต่เป็นโครงการหรือกิจกรรมท่ีมุ่งควบคุมหรือบาํบดัมลพิษหรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม  ซ่ึงในจาํนวนน้ีเป็น
โครงการของกลุ่มบริษทัทั้งส้ิน 7  โครงการโดยแบ่งเป็นโครงการของบริษทัฯ 1โครงการและโครงการของ
บริษทัอ่ืนในกลุ่มอีก 6 โครงการ  โครงการของบริษทัฯ ท่ียงัอยู่ภายใต้บังคบัคาํสั่งกาํหนดมาตรการเพื่อ
บรรเทาทุกขช์ัว่คราวอีก 2 โครงการไดจ่้ายเงินลงทุนไปแลว้ 25,310.38 ลา้นบาท (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2553) 
 
วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2552 พนกังานอยัการยืน่คาํใหก้ารปฏิเสธขอ้กล่าวหาตามคาํฟ้องทั้งหมด 
 
วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2552  บริษทัฯ ในฐานะผูมี้ส่วนไดเ้สีย ยืน่คาํร้องขอยกเวน้การกาํหนดมาตรการหรือวิธีการ
เพื่อบรรเทาทุกขช์ัว่คราวก่อนการพิพากษาต่อศาลฯ เน่ืองจากขอ้เท็จจริงท่ีศาลฯ อาศยัเป็นหลกัในการออก
คาํสัง่ไดเ้ปล่ียนแปลงไป 
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40.      การดาํเนินการกรณศีาลปกครองกลางมคีาํส่ังคุ้มครองช่ัวคราวโครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ต่อ) 
 
วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2552 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดมี้ประกาศกระทรวงฯ เร่ือง กาํหนด
หลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
(รายงาน EIA) สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนอยา่งรุนแรง ทั้งดา้นคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ซ่ึงไดผ้นวกการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA)ไวด้ว้ย 
 
วนัท่ี 22 มกราคม 2553 ศาลฯ มีคาํสั่งยกคาํร้องขอยกเวน้การกาํหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกข ์                    
ชัว่คราวฯ ท่ีบริษทัฯ ไดย้ื่นต่อศาลฯ เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2552 โดยศาลฯ พิเคราะห์แลว้และมีความเห็นใน            
แต่ละประเดน็ ดงัน้ี                                                                                                                                                                                   

                  กรณีโครงการหรือกิจกรรมท่ีไม่ตอ้งจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (รายงาน 
EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 16 มิถุนายน 2552 เป็นขอ้เทจ็จริงท่ี
ผูร้้องสามารถตรวจสอบกบัสาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) ได ้

              กรณีโครงการหรือกิจกรรมท่ีได้รับใบอนุญาตก่อนวนัประกาศใช้รัฐธรรมนูญฯ 2550 เป็น
ขอ้เทจ็จริงท่ีผูร้้องสามารถตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีซ่ึงมีอาํนาจอนุญาตตามกฎหมายนั้นๆ ได ้

              กรณีโครงการหรือกิจกรรมตามท่ีศาลปกครองสูงสุดวางกรอบไวใ้นคาํสั่งเม่ือวนัท่ี 2 ธันวาคม 
2552 ว่าบางโครงการหรือกิจกรรมท่ีไม่น่าจะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงอยา่งชดัเจนนั้นเป็น
กรณีท่ีศาลปกครองสูงสุดไดพ้ิจารณาและมีคาํวินิจฉัยไวแ้ลว้จาํนวน 11 โครงการ กรณีจึงเป็นท่ีสุด ศาลฯ จึง
ไม่มีอาํนาจพิจารณาประเดน็น้ี 

             ศาลฯ เห็นว่าขอ้เท็จจริงตามคาํขอของผูร้้องเป็นขอ้เท็จจริงท่ีผูร้้องแต่ละรายไดเ้คยนาํเสนอต่อ  
ศาลฯ ในชั้นไต่สวนและในชั้นพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด จึงไม่มีขอ้เท็จจริงใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงไป กรณี
จึงไม่มีเหตุเพียงพอท่ีศาลฯ จะมีคาํสัง่ตามคาํขอของผูร้้อง 

 
วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2553 พนกังานอยัการไดย้ื่นคาํร้องต่อศาลฯ ขอใหอ้นุญาตใหโ้ครงการจาํนวน 12 โครงการ
ท่ีถูกระงบัโครงการชั่วคราวดาํเนินการก่อสร้างโครงการส่วนท่ีเหลือต่อไปจนแลว้เสร็จ และทดลองเดิน
เคร่ืองจกัรและระบบต่างๆ แต่จะไม่เปิดดาํเนินโครงการเน่ืองจากมีความจาํเป็นอนัมิอาจกา้วล่วงได ้หากไม่
ดาํเนินการจะส่งผลเสียหายอย่างร้ายแรงและยากแก่การแกไ้ขโดยในจาํนวนน้ีมีโครงการของกลุ่มบริษทั 
จาํนวน 2 โครงการ 
 
วนัท่ี  19  กุมภาพนัธ์ 2553  บริษทัฯ ยื่นคาํร้องอุทธรณ์คาํสั่งยกคาํร้องขอยกเวน้การกาํหนดมาตรการหรือ
วิธีการคุม้ครองเพื่อบรรเทาทุกขช์ั่วคราวก่อนพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุดสําหรับโครงการของบริษทัฯ               
2 โครงการ ท่ีไม่มีลกัษณะเป็นโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อสภาพแวดลอ้ม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ทั้งทางขอ้เทจ็จริงและขอ้กฎหมาย 
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40.       การดําเนินการกรณีศาลปกครองกลางมคีาํส่ังคุ้มครองช่ัวคราวโครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ต่อ) 
 

วนัท่ี  24  กุมภาพนัธ์ 2553  ศาลฯ มีคาํสั่งให้ผูถู้กฟ้องคดีทั้งแปดอนุญาตให้โครงการจาํนวน 12 โครงการ 
ก่อสร้างส่วนท่ีเหลือจนแลว้เสร็จ ติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ รวมทั้งทดลองระบบท่ีเก่ียวขอ้งและทดลอง
เดินเคร่ืองจกัรได ้แต่จะไม่เปิดดาํเนินการโครงการก่อนท่ีศาลฯ จะมีคาํพิพากษาหรือคาํสั่งเปล่ียนแปลงเป็น
อยา่งอ่ืน ซ่ึงรวมถึงโครงการของกลุ่มบริษทัจาํนวน 2 โครงการดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย   
 
วนัท่ี 19  เมษายน 2553  ศาลฯ มีคาํสั่งไม่รับคาํร้องอุทธรณ์คาํสัง่ยกคาํร้องขอยกเวน้การกาํหนดมาตรการหรือ
วิธีการเพื่อบรรเทาทุกขช์ัว่คราวก่อนการพิพากษาของบริษทัฯ ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์  2553 โดยศาลฯ เห็นว่า
คาํสัง่ยกคาํร้องขอยกเวน้ฯ ดงักล่าวของศาลฯ เป็นท่ีสุดแลว้ ไม่สามารถอุทธรณ์ต่อไปไดอี้ก  

 
วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2553 บริษทัฯยื่นคาํร้องอุทธรณ์คาํส่ังไม่รับอุทธรณ์ของศาลฯ เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2553 
ต่อศาลปกครองสูงสุด โดยขณะน้ีคาํร้องอทุธรณ์ดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 
 
วนัท่ี 7 และ 24 มิถุนายน 2553 บริษทัฯ มีหนงัสือถึงอยัการเจ้าของสํานวนขอความอนุเคราะห์ช้ีแจงขอ้มูล
ขอ้เท็จจริงเพิ่มเติมต่อศาลฯ และศาลฯ มีคาํสั่งกาํหนดใหว้นัท่ี 25 มิถุนายน 2553 เป็นวนัส้ินสุดการแสวงหา
ขอ้เทจ็จริงของคดีน้ี  
  
วนัท่ี 2  กนัยายน 2553 ศาลฯมีคาํพิพากษาคดี  สรุปไดว้่าใหเ้พิกถอนใบอนุญาตของโครงการตามเอกสารทา้ย
คาํฟ้องท่ีถูกกาํหนดให้เป็นโครงการประเภทท่ีอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ซ่ึงยงัดาํเนินการไม่
ครบถว้นตาม มาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ โดยใหมี้ผลนบัแต่วนัท่ีมีคาํพิพากษาน้ี   ซ่ึงกลุ่มบริษทัมี
โครงการท่ีเขา้ขา่ยลกัษณะดงักล่าว 1 โครงการ 

 
 วนัท่ี 1  ตุลาคม 2553  ผูฟ้้องคดีทั้ง 43 ราย ยื่นอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลฯ เม่ือวนัท่ี  2 กนัยายน 2553  ต่อ

ศาลปกครองสูงสุดและต่อมาผูถู้กฟ้องคดีทั้งแปดโดยพนกังานอยัการเจา้ของสาํนวนไดย้ื่นคาํแกอุ้ทธรณ์แลว้
เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2553 ปัจจุบนัอุทธรณ์ดงักล่าวยงัอยูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาลปกครองสูงสุด 
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41. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
 

การเปล่ียนแปลงภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีมีสาระสาํคญั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
41.1 ภาระผกูพนัต่อบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

41.1.1 กลุ่มบริษทัไดใ้หก้ารสนบัสนุนเงินกูแ้ก่บริษทัย่อยและบริษทัร่วมหลายแห่งในวงเงิน 63,223.05 
ลา้นบาท  ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 กลุ่มบริษทัไดจ่้ายเงินกูใ้หแ้ก่บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมดงักล่าว
ไปแลว้รวมทั้งส้ิน 56,382.05 ลา้นบาท คงเหลือวงเงินจาํนวน 6,841 ลา้นบาท ( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2552  : 16,181 ลา้นบาท) 

 
41.1.2 บริษ ทัฯได ้ทําส ัญญาให ้การสน ับสนุนทางการค า้  (Shareholders’ Commercial Support 

Arrangements) กบับริษทัร่วมแห่งหน่ึง  ซ่ึงบริษทัฯ มีภาระผูกพนัภายใตส้ัญญาดังกล่าวในการ
ขยายระยะเวลาการชาํระหน้ีค่าวตัถุดิบ (Extended Credit) ทั้งน้ีการทาํสัญญาดงักล่าวเป็นไป 
ตามเง่ือนไขท่ีใหไ้วก้บัสถาบนัการเงิน  โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  ใหว้งเงินสินเช่ือรวม 90 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ  2,726.67 ลา้นบาท  และบริษทัร่วมไม่ไดใ้ชว้งเงินสินเช่ือดงักล่าว 
( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : ใหว้งเงินสินเช่ือบริษทัร่วม 2 แห่ง  วงเงินรวม 190 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
หรือประมาณ 6,368.19 ลา้นบาท และบริษทัร่วมทั้งสองแห่งไม่ไดใ้ชว้งเงินสินเช่ือ )  

 
41.1.3 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัภายใตส้ัญญาการให้สินเช่ือทางการคา้กบับริษทัย่อยในต่างประเทศโดยการ     

ขยายระยะเวลาการชาํระหน้ีค่าวตัถุดิบ จาํนวน 100 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553  
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดใ้ชว้งเงินสินเช่ือทางการคา้ไปแลว้จาํนวน 99.81 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  ดงันั้นจึง
มีวงเงินคงเหลือ 0.19 ลา้นดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 5.76 ลา้นบาท ( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 :   
0.19 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 6.37 ลา้นบาท ) 

 
41.1.4 บริษทัฯไดท้าํสัญญาให้ความสนบัสนุนทางการเงิน (Sponsor Support Agreement) กบักิจการ             

ท่ีควบคุมร่วมกนั 2 แห่ง เป็นจาํนวนเงินเท่ากบัภาระเงินกูท่ี้กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัทั้งสองมีกับ
เจา้หน้ีเงินกูส้ถาบนัการเงิน ทั้งน้ีภายใตส้ัญญาดงักล่าว ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษทัฯ มี
ภาระผกูพนัเป็นจาํนวนเงิน 224.60 ลา้นดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 6,804.55 ลา้นบาท ( ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2552 : 242.95 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 8,142.91 ลา้นบาท) 

 
41.1.5 บริษทัฯ ไดใ้ห้การสนบัสนุนเงินกูแ้ก่กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัแห่งหน่ึงในวงเงิน 73.80 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐ โดยในระหว่างปี 2553 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าวไดช้าํระคืนเงินกูท้ ั้งหมดและบริษทัฯ
ไดย้กเลิกการสนบัสนุนวงเงินกูด้งักล่าวแลว้ ( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : วงเงินคงเหลือ 21.30 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 713.91 ลา้นบาท)   
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41. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ (ต่อ) 
 
41.1 ภาระผกูพนัต่อบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี(ต่อ) 
 

41.1.6 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัตามสัญญาระหว่างผูถื้อหุน้ (Shareholder Agreement) ท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระค่าหุน้
ตามสัดส่วนการถือหุน้จาํนวนหลายฉบบัโดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษทัฯมีภาระผูกพนั
ตามสัญญาดังกล่าวคงเหลือ  เป็นจาํนวนเงิน 10,541.51 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : 
12,660.37 ลา้นบาท) 

 
41.2 ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน – กรณีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่าจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตาม

สญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

        

- ไม่เกิน 1 ปี 4,379.35  4,806.15  220.76  249.04 

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4,787.46  5,706.37  427.39  421.53 

- เกินกว่า  5  ปี 5,164.50  5,185.16  773.01  422.87 

 รวม 14,331.31  15,697.68  1,421.16  1,093.44 

 
41.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัซ่ึงเป็นเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นงบการเงินรวม

จาํนวน 21,712.80 ลา้นบาท ( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : 9,861.61 ลา้นบาท ) และในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
จาํนวน 17,561.84 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : 8,851.23 ลา้นบาท ) 
 

41.4 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553  กลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเป็นหนงัสือคํ้าประกนั (Letter of 
Guarantee) ในงบการเงินรวมจาํนวน 3,452.32 ลา้นบาท ( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : 2,607.97 ลา้นบาท  
และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 101.12 ลา้นบาท ( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : 97.08 ลา้นบาท ) 
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41. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ (ต่อ) 
 

41.5 บริษทัร่วมแห่งหน่ึงมีสัญญาขายผลิตภณัฑใ์หแ้ก่บริษทัฯ เพื่อนาํไปขายต่อให้แก่บริษทัจดทะเบียนแห่งหน่ึง 
โดยสัญญามีกาํหนดระยะเวลา 15 ปี ซ่ึงจะครบกาํหนดสัญญาในวนัท่ี 31 มกราคม 2555 ต่อมาบริษทัร่วม
ดงักล่าวไดแ้จง้ไม่ต่ออายุสัญญากบับริษทัฯ   บริษทัฯ จึงมีความจาํเป็นตอ้งแจง้ไม่ต่ออายุสัญญากบับริษทั    
จดทะเบียนดงักล่าว ซ่ึงเป็นการแจง้ล่วงหนา้ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในสัญญา โดยเม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 2552 
บริษทัจดทะเบียนดังกล่าวได้ยื่นคาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษทัฯ และ  
บริษทัร่วมในฐานะผูข้ายและผูผ้ลิตให้ปฏิบติัตามสัญญาโดยขายผลิตภณัฑใ์ห้กบับริษทัจดทะเบียนดงักล่าว 
หรือใหร่้วมกนัชดใชค่้าสินไหมทดแทน   

 

 เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2553 บริษทัร่วมไดย้ื่นคาํร้องต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ขอใหจ้าํหน่ายคดีในส่วน
ของบริษทัร่วมออก  ซ่ึงสถาบนัอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํสัง่ใหจ้าํหน่ายขอ้พพิาทในส่วนของบริษทัร่วมออก 

 

 บริษทัฯ ได้มอบคดีให้สํานักงานอยัการสูงสุดยื่นคาํคดัคา้นแกค้ดี  ซ่ึงพนักงานอยัการได้ยื่นคาํคดัคา้นต่อ
สถาบนัอนุญาโตตุลาการให้แก่บริษทัฯแลว้ เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2553  โดยขณะน้ีอยู่ระหว่างขั้นตอนการ
ดาํเนินงานตามกระบวนการพิจารณาของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ  

           
41.6 บริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 1 ราย ไดย้ื่นขอ้เรียกร้องต่ออนุญาโตตุลาการ เพ่ีอเรียก

ค่าเสียหายจากบริษทัฯ โดยอา้งว่าบริษทัฯ ไม่ปฏิบติัตามสัญญา ซ่ึงบริษทัฯ เห็นว่าการเรียกร้องดงักล่าวไม่
เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนท่ีตกลงกนัไวใ้นสัญญา อีกทั้งบริษทัผูรั้บเหมาปฏิบติังานไม่เป็นไปตาม
สัญญา บริษทัฯ จึงปฏิเสธขอ้เรียกร้องของบริษทัผูรั้บเหมา ขณะน้ีทั้ง 2 คดีอยู่ระหว่างบริษทัฯ รวบรวม
ข้อเท็จจริงนําส่งพนักงานอัยการเพ่ีอทําการคัดค้าน และข้อเรียกร้องแยง้ (ถ้ามี) และดําเนินการตาม
กระบวนการอนุญาโตตุลาการต่อไป  ซ่ึงบริษทัผูรั้บเหมาถูกศาลลม้ละลายกลางมีคาํสั่งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาด 
โดยเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยไ์ดแ้จง้ขอเขา้ดาํเนินคดีแทนบริษทัผูรั้บเหมา 

 
41.7 เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2553 บริษทั พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย พีทีวาย จาํกดั (PTTEP AA) ไดรั้บเอกสาร

เรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์นํ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติร่ัวไหล ในแหล่งมอนทารา โครงการ 
พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย จากรัฐบาลอินโดนีเซีย  ต่อมาวนัท่ี 1 กนัยายน 2553   PTTEP AA  ไดย้ืน่หนงัสือ
ปฏิเสธการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายต่อรัฐบาลอินโดนีเซียเน่ืองจากเอกสารการเรียกร้องค่าชดเชยความ
เสียหายซ่ึงไดร้ับจากรัฐบาลอินโดนีเซียไม่มีหลกัฐานชดัเจนทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ใหเ้ห็นถึงความ
เสียหายดงักล่าว  ต่อมาในเดือนธันวาคม 2553  PTTEP AA ไดเ้ห็นชอบร่วมกบัรัฐบาลอินโดนีเซียท่ีจะส่ง
ขอ้มูลเพิ ่มเติมใหแ้ต่ละฝ่าย  และจะร่วมมือกนัดําเนินการสํารวจ  เพื ่อพิสูจน์ขอ้มูลของทางรัฐบาล
อินโดนีเซีย ซ่ึงไดเ้รียกร้องค่าชดเชยความเสียหายในธุรกิจประมง ทั้งน้ีปัจจุบนัยงัอยู่ระหว่างการหารือ
และประชุมกบัรัฐบาลอินโดนีเซีย โดยคาดว่าทั้งสองฝ่ายจะมีขอ้มูลสําหรับการหารือกนัในรายละเอียด
เพิ่มเติมไดใ้นเดือนกุมภาพนัธ์ 2554  ซ่ึงขณะน้ียงัไม่มีขอ้สรุปในเร่ืองการชดเชยค่าเสียหายดงักล่าว 
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42. เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบดุล 
 
42.1 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2554  ไดมี้มติอนุมติัให้การสนบัสนุนการ

ดาํเนินการควบบริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั ปตท.เคมิคอล จาํกดั 
(มหาชน)  และเห็นชอบให้รับซ้ือหุ้นคืนจากผูถื้อหุน้ท่ีคดัคา้นการควบบริษทัดงักล่าว ทั้งน้ีการรับซ้ือหุน้คืน
นั้นข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขท่ีบริษทัฯกาํหนด  รวมทั้งมีมติใหบ้รรจุวาระการรับซ้ือหุน้คืนต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปี 2554  ของบริษทัฯ เพื่อพจิารณาอนุมติัต่อไป 

 

42.2     ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2554 ไดมี้มติเห็นชอบใหเ้สนอท่ีประชุมสามญั   
ผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติัจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2553 ในอตัราหุ้นละ 10.25 บาท ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผล
ระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 4.75 บาท เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2553 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุฯ 36 
ดงันั้นคงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายอีกในอตัราหุน้ละ 5.50 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 15,670  ลา้นบาท 
ทั้งน้ีการอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวจะไดน้าํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2554 ของบริษทัฯ               
เพือ่พิจารณาอนุมติัต่อไป 

 
42.3 จากเหตุการณ์นํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติร่ัวไหลในแหล่งมอนทารา โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย  เม่ือ

ปี 2552 PTTEP ไดมี้การหารือและปรึกษาไปยงัรัฐบาลออสเตรเลียรวมทั้งหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง
อย่างต่อเน่ือง โดยได้นาํส่งและดาํเนินงานตามแผนการปรับปรุงแกไ้ข รวมทั้ งเสนอความคืบหน้าผลการ
ดาํเนินงานต่อรัฐบาลออสเตรเลียเป็นระยะ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2554 รัฐบาลออสเตรเลียไดเ้ปิดเผย 
ผลการพิจารณาแผนการปรับปรุงแกไ้ขดงักล่าว โดยตดัสินให้บริษทัย่อยของ PTTEP สามารถดาํเนินงาน
สาํรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศออสเตรเลียต่อไปได ้ซ่ึงหน่วยงานรัฐบาลออสเตรเลีย และบริษทัยอ่ย
ของ PTTEP  จะจดัทาํขอ้ตกลงร่วมกนั โดยคณะกรรมการอิสระจะติดตามการดาํเนินการตามแผนปรับปรุง
แกไ้ขต่อไปเป็นเวลาอีก 18 เดือน 

 
42.4 คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัใหอ้อกงบการเงินในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์  2554 
 

_________________________ 
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