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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 
 
1. ขอมูลทั่วไป 
 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนจัดต้ังเปนบริษัทมหาชนจํากัด และเปนบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยจัดต้ังและมีที่อยูตามที่ไดจดทะเบียนดังน้ี 

 
สํานักงานใหญของบริษัทฯ  ต้ังอยูเลขท่ี 555  ถนนวิภาวดีรังสิต   แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย 

 
กิจกรรมหลักของบริษัทฯ เปนการดําเนินธุรกิจดานปโตรเลียม บริษัทฯ ลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม 
และ กิจการรวมคา (“กลุมบริษัท”) ซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกับการสํารวจและผลิตปโตรเลียมและกาซ
ธรรมชาติ การกล่ันนํ้ามัน  การตลาดและการคาสากลนํ้ามัน  ธุรกิจปโตรเคมี  และธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเนื่อง 
ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 32  เรื่องขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547  กลุมบริษัทมีการดําเนินงานใน 13 ประเทศ  มีพนักงานจํานวน 7,843 
คน  (2547 : 5,698 คน) และคาใชจายเก่ียวกับพนักงานของกลุมบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2548  มีจํานวน 6,647.02 ลานบาท  (2547 :  5,668.79  ลานบาท) 

 
2. นโยบายการบัญชี 
 

นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญท่ีใชในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีดังตอไปน้ี 
 
2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปภายใต
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีออกภายใตพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวา
ดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน ภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 

 
การจัดรายการในงบการเงินเปนไปตามประกาศกรมทะเบียนการคา เรื่อง  “กําหนดรายการยอท่ีตองมีใน
งบการเงิน  พ.ศ. 2544”  ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2544 ออกตามความในมาตรา 11 วรรคสามแหง
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
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หลักการบัญชีท่ีใชอาจแตกตางไปจากหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปซ่ึงใชในประเทศอ่ืน  ดังน้ันงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นโดยมิไดมีจุดประสงคที่จะแสดงฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และกระแสเงินสด ใหสอดคลองกับหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปท่ีกําหนดไวในประเทศอ่ืน 
ดังน้ันงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นดวยขอสมมุติฐานท่ีวาผูใชงบการเงินมีความ
เขาใจหลักการและวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่รับรองท่ัวไปในประเทศไทย 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคา
ขององคประกอบของงบการเงิน ยกเวนบัญชีบางประเภทซ่ึงใชมูลคายุติธรรมตามที่อธิบายในนโยบายการ
บัญชี 

 
เพ่ือความสะดวกของผูใชงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท จึงไดมีการแปลงบการเงินเปน
ภาษาอังกฤษจากงบการเงินท่ีจัดทําเปนภาษาไทย 

 
ในระหวางป 2548  มีการเปล่ียนแปลงโครงสรางการบัญชีกลุมบริษัทในการจัดทํางบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะบริษัท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
บริษัทฯ ไดจําหนายเงินลงทุนในหุนสามัญท้ังหมดของ Subic Bay Fuels Co., Inc. และ Subic Bay 
Distribution, Inc. ซ่ึงบริษัทฯ ถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 100 ใหแก Subic  Bay Energy Co., Ltd.  

 
บริษัทฯ เริ่มนําบริษัทยอยดังตอไปน้ี บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตต้ิง จํากัด    บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด     
บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด และบริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  มาจัดทํางบการเงินรวม  

 
บริษัทฯ ไดเขาซ้ือเงินลงทุนในหุนสามัญในบริษัทรวมดังตอไปน้ี บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) 
จํากัด  บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย  จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไทยออยลเพาเวอร จํากัด    

 
 
2.2  การประมาณการ 
 

ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย กําหนดใหมีการจัดทําประมาณ
การและขอสมมุติฐานโดยฝายบริหารซ่ึงจะมีผลกระทบตอการแสดงจํานวนรายได คาใชจาย สินทรัพยและ
หน้ีสิน รวมทั้งการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ณ วันท่ีในงบการเงินท่ีเสนอ
รายงาน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกตางไปจากประมาณการเหลาน้ันได 
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2.3 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

บริษัทยอย หมายถึง กิจการท่ีบริษัทใหญในกลุมบริษัทมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการ
ดําเนินงาน บริษัทยอยดังกลาวนํามารวมในการจัดทํางบการเงินรวม  พิจารณาจากเน้ือหาในการใชอํานาจ
ควบคุมมากกวารูปแบบตามสัญญาทางกฎหมาย  

 
กลุมบริษัทจะรวมบริษัทยอยในงบการเงินรวมต้ังแตวันท่ีบริษัทใหญมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอย และจะ
ไมนํามารวมต้ังแตวันที่อํานาจควบคุมน้ันหมดไป กลุมบริษัทใชวิธีการบัญชีสําหรับการซ้ือธุรกิจสําหรับ
การซ้ือบริษัทยอย   ตนทุนการซ้ือบริษัทยอยวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมของส่ิงตอบแทนซ่ึงกลุมบริษัท
มอบให รวมถึงตนทุนท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการซ้ือธุรกิจน้ัน ตนทุนการซ้ือบริษัทยอยท่ีสูงกวามูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินที่ระบุไดของบริษัทยอยเฉพาะสวนท่ีเปนของกลุมบริษัท จะบันทึกเปน
คาความนิยม  นโยบายการบัญชีเก่ียวกับคาความนิยมไดอธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2.15 
รายการบัญชี ยอดคงเหลือ และรายการกําไรหรือรายการขาดทุนท่ียังไมไดเกิดขึ้นซ่ึงเปนผลจากรายการ
ระหวางกันของกิจการท่ีอยูภายในกลุมบริษัท จะตัดบัญชีออกไปเต็มจํานวน เวนแตรายการขาดทุนที่ยังไม
เกิดขึ้นจริงซ่ึงกลุมบริษัทจะไมสามารถไดรับคืนตนทุนท่ีเสียไป ในกรณีท่ีมีความจําเปนนโยบายการบัญชี
ของบริษัทยอยจะมีการปรับเปล่ียนเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการบัญชีท่ีใชโดยกลุมบริษัท สําหรับสวน
ของผูถือหุนสวนนอยไดแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบดุลรวมและงบกําไรขาดทุนรวม 

 
เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยใชวิธีสวนไดเสีย 

 
รายช่ือของบริษัทยอยของกลุมบริษัทไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11  

 
2.4 เงินลงทุนในบริษัทรวม 
 

เงินลงทุนในบริษัทรวมแสดงในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยใชวิธีสวนไดเสียซ่ึงวิธี
ดังกลาวจะทําใหสวนแบงกําไรหรือขาดทุนภายหลังการไดมาท่ีเปนสวนของกลุมบริษัทจะบันทึกไวในงบ
กําไรขาดทุน ผลสะสมของการเคล่ือนไหวในสวนของผูถือหุนของบริษัทรวมภายหลังการซ้ือบริษัทรวม
จะปรับปรุงกับเงินลงทุนในบริษัทรวม บริษัทรวมเปนกิจการที่กลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ  
แตไมสามารถควบคุมได รายการกําไรหรือรายการขาดทุนท่ียังไมไดเกิดขึ้นระหวางกลุมบริษัทกับบริษัท
รวมจะถูกตัดบัญชีเทาท่ีกลุมบริษัทมีสวนไดเสียในบริษัทรวมน้ัน เวนแตมีหลักฐานวาสินทรัพยท่ีโอน
ระหวางกันดังกลาวเกิดการดอยคา เงินลงทุนในบริษัทรวมรวมถึงคาความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจ 
(สุทธิจากคาตัดจําหนายสะสม) กลุมบริษัทจะไมรับรูสวนแบงขาดทุนจากบริษัทรวมอีกตอไปเม่ือสวนแบง
ขาดทุนของกลุมบริษัทในบริษัทรวมมีมูลคาเทากับหรือเกินกวามูลคาสวนไดเสียของกลุมบริษัทในบริษัท
รวม เวนแตกลุมบริษัทจะมีภาระผูกพันในหน้ีสินหรือตองจายชําระหน้ีแทนบริษัทรวม ในกรณีท่ีมีความ
จําเปนนโยบายการบัญชีของบริษัทรวมจะมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายการบัญชีที่ใชโดย
กลุมบริษัท 

  
 รายช่ือของบริษัทรวมของกลุมบริษัทไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11  
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2.5 เงินลงทุนในกิจการรวมคา 
 

เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมรวมกันแสดงในงบการเงินรวมโดยวิธีรวมตามสัดสวน ซ่ึงเปนวิธีท่ีกลุม
บริษัทรวมสวนแบงรายได คาใชจาย สินทรัพย หน้ีสินและกระแสเงินสดของกิจการรวมคาไวในแตละ
รายการในงบการเงิน กลุมบริษัทรับรูสวนไดเสียของกลุมบริษัทที่อยูในรายการกําไรหรือรายการขาดทุน
จากการขายสินทรัพยจากกลุมบริษัทใหกับกิจการรวมคาเฉพาะสวนท่ีเปนสวนไดเสียของผูรวมคาอื่น กลุม
บริษัทจะไมรับรูสวนแบงของตนท่ีอยูในรายการซื้อสินทรัพยจากกิจการรวมคาจนกวาผูรวมคาจะ
ขายสินทรัพยน้ันใหกับบุคคลอ่ืน อยางไรก็ดี รายการขาดทุนจากการซ้ือสินทรัพยจากกิจการรวมคาตอง
รับรูทันทีเมื่อมีหลักฐานแสดงวามูลคาสุทธิท่ีจะไดรับของสินทรัพยลดลงหรือมีการดอยคาเกิดขึ้น ในกรณี
ท่ีมีความจําเปนนโยบายการบัญชีของกิจการรวมคาจะมีการปรับเปล่ียนเพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย
การบัญชีของกลุมบริษัท สวนไดเสียในกิจการรวมคาแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยใชวิธีสวนไดเสีย  

 
เงินลงทุนในสินทรัพยท่ีควบคุมรวมกันแสดงในงบการเงินรวมโดยวิธีรวมตามสัดสวน ซ่ึงเปนวิธีท่ีกลุม
บริษัทรวมสวนแบงคาใชจาย สินทรัพย และหน้ีสินของการรวมคาตามสัญญา Joint Operation Agreement 
ในแตละรายการในงบการเงิน  

 
รายช่ือกิจการรวมคาของกลุมบริษัทไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11 

 
2.6 เงินลงทุนอ่ืน 
 

กลุมบริษัทไดจัดประเภทเงินลงทุนซ่ึงมิไดจัดประเภทเปนเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการ
รวมคา เปนหลักทรัพยเพื่อคา หลักทรัพยเผ่ือขาย เงินลงทุนในตราสารหน้ี และเงินลงทุนทั่วไป 

 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา เปนเงินลงทุนในหนวยลงทุน แสดงตามมูลคาสินทรัพยสุทธิ (Net Asset 
Value) ของหนวยลงทุน โดยบันทึกการเปล่ียนแปลงมูลคาหลักทรัพยดังกลาวในงบกําไรขาดทุน 
 
เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาดจะถูกจัดประเภทเปนหลักทรัพยเผ่ือขาย  แสดงในงบดุล
ดวยมูลคายุติธรรมและรับรูผลตางท่ีเปล่ียนแปลงไปเปนรายการกําไร(ขาดทุน) ท่ียังไมเกิดขึ้นและแสดง
แยกตางหากภายใตสวนของผูถือหุน มูลคายุติธรรมในท่ีน้ีถือตามราคาเสนอซ้ือปจจุบันของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันที่ในงบดุล 

 
เงินลงทุนในหลักทรัพยที่ไมอยูในความตองการของตลาดจะถูกจัดประเภทเปนเงินลงทุนท่ัวไป แสดงใน
งบดุลดวยราคาทุน และปรบัปรุงดวยคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนเพื่อรับรูผลขาดทุนท่ีอาจเกิดขึ้นใน
กรณีท่ีมีการลดลงของมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนอยางเปนสาระสําคัญ      โดยกลุมบริษัทจะทดสอบ
การดอยคาของเงินลงทุนเม่ือมีขอบงช้ีวาเงินลงทุนน้ันอาจมีการดอยคาเกิดขึ้น         ถาราคาตามบัญชีของ
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เงินลงทุนสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน รายการขาดทุนจากการดอยคาจะบันทึกอยูในงบกําไรขาดทุน
ทันที 

 
ในการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางเงินสดสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายกับราคาตามบัญชีของ        
เงินลงทุนน้ันจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน 

 
เม่ือมีการจําหนายเงินลงทุนในตราสารหน้ีหรือตราสารทุนชนิดเดียวกันเพียงบางสวน ราคาตามบัญชีของ
เงินลงทุนท่ีจําหนายคํานวณโดยใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักจากจํานวนท้ังหมดท่ีถือไว 

 
2.7     บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 
 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูก

ควบคุมโดยบริษัทฯ ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 
รวมถึงบริษัทท่ีทําหนาท่ีถือหุน  บริษัทยอย  และกิจการที่เปนบริษัทยอยในเครือเดียวกัน   นอกจากน้ี
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวม และบุคคลซ่ึงถือหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงไมวา
ทางตรงหรือทางออมและมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือ
พนักงานของบริษัทฯ 

 
 ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันกับบริษัทฯ แตละรายการ บริษัทฯ 

คํานึงถึงเน้ือหาของความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย 
 
2.8 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 
 

กลุมบริษัทแปลงคารายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศท่ีเกิดขึ้นใหเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ 
วันท่ีเกิดรายการ และแปลงคาสินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีในงบดุล
ใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันน้ัน กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจายชําระที่เปน
เงินตราตางประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนตัวเงินดังกลาว จะถูกบันทึกใน
งบกําไรขาดทุนทันที 

  
 สินทรัพยและหน้ีสินท่ีจัดเปนรายการท่ีเปนตัวเงินของหนวยงานในตางประเทศท่ีเปนสวนการดําเนินงาน

หน่ึงของกิจการท่ีเสนอรายงาน แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราปด ณ วันท่ีในงบการเงิน รายการ
สินทรัพยและหน้ีสินท่ีไมเปนรายการท่ีเปนตัวเงินแปลงคาโดยใชอัตราแลกเปล่ียนในอดีต รายไดและ
คาใชจายแปลงคาโดยใชอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียในระหวางงวด ผลตางท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงคางบ
การเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศจะถูกบันทึกเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

 



 16

กลุมบริษัทแปลงคางบการเงินของกิจการท่ีควบคุมรวมกันในตางประเทศเปนเงินบาทโดยแปลงคา
สินทรัพยและหน้ีสินดวยอัตราปด ณ วันท่ีในงบการเงิน และแปลงคางบกําไรขาดทุนโดยใชอัตรา
แลกเปล่ียนถัวเฉล่ียระหวางงวด ผลตางจากการแปลงคารายการดังกลาว แสดงภายใตหัวขอผลตางจากการ
แปลงคางบการเงินในสวนของผูถือหุน 

 
รายการสินทรัพยและหน้ีสินของหนวยงานอิสระในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราปด ณ 
วันท่ีในงบการเงิน รายไดและคาใชจายแปลงคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในระหวางป ผลตางท่ี
เกิดขึ้นจากการแปลงคางบการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ แสดงเปนรายการหน่ึงภายใตสวนของผูถือหุน 

 
เม่ือกลุมบริษัทจําหนายหนวยงานอิสระในตางประเทศ จึงจะบันทึกผลตางซ่ึงแสดงภายใตสวนของผูถือ
หุนเปนสวนหน่ึงของกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายหนวยงานอิสระในตางประเทศน้ัน  

   
2.9      เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดแสดงในงบดุลท่ีราคาทุน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบ
กระแสเงินสด ประกอบดวยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเม่ือทวงถาม และเงินลงทุนระยะ
ส้ันอ่ืนที่มีสภาพคลองในการเปล่ียนมือ ซ่ึงมีระยะเวลาครบกําหนดภายในสามเดือน   สวนเงินเบิกเกิน
บัญชีและเงินกูระยะส้ันจากสถาบันการเงิน ไดแสดงเปนหน้ีสินหมุนเวียนในงบดุล 

 
2.10     ลูกหน้ีการคาและตั๋วเงินรับ 
  
 ลูกหน้ีการคาแสดงดวยมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับ คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญพิจารณาจากอัตรารอยละตาม

อายุหน้ีของยอดลูกหน้ีการคา ณ วันส้ินงวด และพิจารณาจากลูกหน้ีท่ีคาดวาจะเรียกเก็บเงินไมได 
โดยประมาณจากจํานวนหน้ีที่คงเหลืออยู ณ วันส้ินงวดตามประวัติการชําระเงิน และสถานะทางการเงิน
ของลูกหน้ีในปจจุบัน  

    
 2.11 เงินจายลวงหนาคาซ้ือกาซตามสัญญา Take – or – Pay 
 

บริษัทฯ ไดมีการทําสัญญาซ้ือกาซธรรมชาติกับผูขาย ซ่ึงมีการกําหนดปริมาณการรับกาซธรรมชาติ (กาซฯ)
ขั้นตํ่าในแตละป (Annual Minimum Quantity) หากในปสัญญาใด บริษัทฯ ไมสามารถรับกาซฯไดครบ
ตามปริมาณขั้นตํ่าท่ีกําหนดไวในสัญญา บริษัทฯ จะตองชําระคาซ้ือกาซฯลวงหนาสําหรับปริมาณกาซใน
สวนท่ีไมสามารถรับได (Take-or-Pay) ในปสัญญาถัดไป โดยหลังจากสิ้นปสัญญาในแตละป บริษัทฯ และ
ผูขายจะตองทําการตกลง และยอมรับในปริมาณกาซฯที่จะนํามาใชในการคํานวณคา Take-or-Pay สําหรับ
ปสัญญาน้ัน ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในสัญญา ท้ังน้ี บริษัทฯ มีสิทธิที่จะรับกาซฯที่ได
ชําระเงินลวงหนาไปแลวน้ันในปสัญญาตอๆไป (Make-up) โดยตองรับกาซฯใหครบตามปริมาณรับกาซฯ
ขั้นตํ่าสําหรับปสัญญาน้ันๆกอน บริษัทฯ บันทึกรายการชําระคาซ้ือกาซฯภายใตสัญญาน้ีเปนเงินจาย
ลวงหนาคาซ้ือกาซ 
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2.12    สินคาคงเหลือ 
 
 สินคาคงเหลือแสดงมูลคาดวยราคาทุนที่ไดมาหรือมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับ แลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 

โดยราคาทุนคํานวณตามเกณฑถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก บริษัทยอยและบริษัทรวมบางบริษัทใชเกณฑเขากอน-
ออกกอนหรือเขาหลัง-ออกกอนเปนเกณฑในการคํานวณราคาทุนของสินคาคงเหลือ ซ่ึงผลกระทบจากการ
ใชนโยบายการบัญชีสําหรับสินคาท่ีแตกตางกันภายใตกลุมบริษัทไมมีสาระสําคัญ  ตนทุนของสินคาท่ี
นําเขาจากตางประเทศประกอบดวย คาใชจายในการนําเขาตางๆ คาตรวจสอบคุณภาพและปริมาณ 
ตลอดจนเงินนําสงหรือเงินรับชดเชยจากกองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิง ราคาที่คาดวาจะขายไดสุทธิคํานวณจาก
ประมาณราคาขายตามปกติของธุรกิจหักดวยคาใชจายท่ีจําเปนเพื่อใหสินคาน้ันสําเร็จรูป และคาใชจายใน
การขายท่ีเก่ียวของ กลุมบริษัทจะรับรูคาเผ่ือการลดมูลคาของสินคาเมื่อสินคาเกา ลาสมัย หรือเส่ือม
คุณภาพ 

 
2.13 พัสดุคงเหลือ 
 
 พัสดุคงเหลือแสดงดวยราคาทุน ซ่ึงคํานวณตามเกณฑถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก พัสดุคงเหลือท่ีลาสมัยหรือ

เส่ือมสภาพและไมไดใชงานจะต้ังสํารองพัสดุเส่ือมสภาพท้ังจํานวน 
 
2.14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ รับรูเริ่มแรกดวยราคาทุน หักดวยคาเส่ือมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา 
 

คาซอมแซมและคาบํารุงรักษาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนในระหวางงวดบัญชีท่ีเกิดรายการขึ้น ตนทุนของ
การปรับปรุงสินทรัพยใหดีขึ้นอยางสําคัญจะรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพย เมื่อมีความเปนไปได
คอนขางแนนอนท่ีประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่กลุมบริษัท จะไดรับมีมูลคาสูงเกินกวามาตรฐานการ
ใชประโยชนเดิมของสินทรัพยน้ัน การปรับปรุงใหดีขึ้นท่ีสําคัญจะตัดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการให
ประโยชนท่ีเหลืออยูของสินทรัพยท่ีเก่ียวของ  

 
สินทรัพยถาวรทั่วไป 

 
คาเส่ือมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยแตละประเภท
ดังตอไปน้ี  

 
อาคาร และสวนปรับปรุงอาคาร 10 – 30  ป 
เครื่องจักร และอุปกรณ 10 – 30  ป 
สินทรัพยอ่ืนๆ  5  – 10  ป 
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ในกรณีท่ีราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน ซ่ึงคํานวณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ี
คาดวาจะเกิดในอนาคตจากการใชสินทรัพยอยางตอเน่ือง หรือจํานวนท่ีจะไดรับจากการขายสินทรัพยหัก
ดวยตนทุนจากการจําหนายสินทรัพยน้ันแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา ราคาตามบัญชีจะปรับลดใหเทากับ
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน และสวนปรับลดจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน 

 
กําไรขาดทุนจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณกําหนดขึ้น โดยเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนท่ีไดรับจากการขาย
กับมูลคาคงเหลือตามบัญชี ณ วันจําหนาย และไดรวมอยูในการคํานวณกําไรขาดทุนจากการดําเนินงาน 

 
อัตราการต้ังขึ้นเปนทุนที่ใชคํานวณตนทุนการกูยืมที่รวมเปนราคาทุนของสินทรัพย คือ อัตราดอกเบ้ียถัว
เฉล่ียของยอดเงินกูในระหวางป ในกรณีท่ีเงินกูยืมเกิดขึ้นโดยเฉพาะเพ่ือกอสราง หรือผลิตสินทรัพย  
จํานวนตนทุนการกูยืมท่ีรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจะเปนตนทุนการกูยืมท่ีเกิดจริงในระหวางปของ
เงินกูน้ันหักดวยรายไดท่ีเกิดจากการนําเงินกูดังกลาวไปลงทุนเปนการช่ัวคราว 

 
สินทรัพยเพ่ือการสํารวจและการผลิตปโตรเลียม 

 
กลุมธุรกิจประเภทที่ดําเนินการสํารวจและผลิตปโตรเลียม บันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพยท่ีใชเพ่ือการ
สํารวจและการผลิตปโตรเลียมโดยใชวิธีผลสําเร็จของงาน (The Successful Efforts Method)  ซ่ึงมีนโยบาย
การบัญชีดังน้ี 

 
ตนทุนสินทรัพย 

ตนทุนของสินทรัพยประกอบดวย  ตนทุนท้ังหมดเพ่ือการไดมาซ่ึงสิทธิในสัมปทานหรือตนทุนในการ
ไดมาในสัดสวนของสินทรัพย รวมถึงตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิต  
 

ตนทุนเพ่ือการขุดเจาะปโตรเลียมของหลุมสํารวจจะถูกบันทึกเปนสินทรัพยและจะเปล่ียนเปนทรัพยสิน
ของโครงการที่พบปริมาณสํารองท่ีพิสูจนแลว   เมื่อมีการสํารวจพบปริมาณสํารองที่เพียงพอในเชิงพาณิชย  
แตจะถูกตัดจําหนายเปนคาใชจายท้ังจํานวนในงบกําไรขาดทุนในงวดที่มีการพิสูจนวาไมพบปริมาณ
สํารองหรือพบแตไมเพียงพอในเชิงพาณิชย 
 

รายจายสํารวจเพื่องานธรณีวิทยาและธรณีฟสิกส ตลอดจนคาสงวนพ้ืนท่ีในชวงการสํารวจบันทึกเปน
คาใชจายในงวดท่ีเกิดในงบกําไรขาดทุน 
        

รายจายเพ่ือการพัฒนา ทั้งในสวนของสินทรัพยท่ีพบปริมาณสํารองท่ีพิสูจนแลวรวมถึงตนทุนของหลุม

พัฒนาท่ีไมประสบความสําเร็จจะถูกบันทึกไวเปนสินทรัพย 
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คาเส่ือมราคา 
คาเส่ือมราคาของตนทุนการไดมาซ่ึงสิทธิในสัมปทานคํานวณโดยวิธีสัดสวนของผลผลิต (Unit of 
Production) ตลอดอายุของปริมาณสํารองท่ีพิสูจนแลว  (Proved Reserves) คาเส่ือมราคาของตนทุนหลุม
สํารวจ และรายจายเพ่ือการพัฒนา รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณตางๆ และตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการ
ผลิต ยกเวนตนทุนของโครงการท่ียังไมสําเร็จคํานวณโดยวิธีสัดสวนของผลผลิต ตลอดอายุของปริมาณ
สํารองท่ีพิสูจนและพัฒนาสําเร็จ กิจการรับรูผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงประมาณการของปริมาณ
สํารองโดยวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไป 

 
ปริมาณสํารองที่พิสูจนแลวและพัฒนาสําเร็จคํานวณโดยวิศวกรของบริษัท และจากขอมูลท่ีไดรับจาก
กิจการรวมคา  

 
คาเส่ือมราคาทอขนสงกาซของโครงการยาดานาและโครงการเยตากุน คํานวณโดยวิธีเสนตรง (Straight - 
line Method) ตามอายุการใชงานโดยประมาณเปนเวลา 30 ป  

 
ในกรณีท่ีราคาตามบัญชีสูงกวา  มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน ราคาตามบัญชีจะปรับลดใหเทากับมูลคาท่ีคาด
วาจะไดรับคืนและสวนปรับลดจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน 

 
2.15 สินทรัพยไมมีตัวตน 
 

สินทรัพยไมมีตัวตนประกอบดวย คาใชจายเพื่อใหไดมาซ่ึงสิทธิการเชาท่ีดินและ/หรืออาคาร  สิทธิในการ
ใชท่ีดิน  สิทธิในการดําเนินงานอื่น สิทธิบัตร และคาความนิยม การตัดจําหนายคํานวณโดยวิธีเสนตรงตาม
กําหนดอายุสัญญาซ่ึงอยูระหวาง 5 ป ถึง 30 ป 

 
คาความนิยม เกิดจากสวนของตนทุนการซ้ือธุรกิจท่ีสูงกวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนท่ีกลุมบริษัทมีสวน
แบงในสินทรัพยและหน้ีสินท่ีระบุไดของบริษัทยอย บริษัทรวม หรือกิจการรวมคา ณ วันท่ีซ้ือธุรกิจ      คา
ความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือบริษัทยอยและกิจการรวมคาแสดงเปนสินทรัพยไมมีตัวตนในงบดุล และตัด
จําหนายโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจโดยประมาณซ่ึงไมเกิน 20 ป 

 
กลุมบริษัทจะมีการพิจารณาทบทวนราคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีแสดงในงบดุล  เม่ือมีขอบงช้ี
ท่ีทําใหเช่ือไดวาอาจเกิดการดอยคา กลุมบริษัทจะประเมินและปรับลดมูลคาของสินทรัพยดังกลาว เพื่อ
ไมใหเกินมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 
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2.16    สัญญาเชาการเงิน – กลุมบริษัทเปนผูเชา 
 

สัญญาเชาท่ีดิน อาคาร และอุปกรณท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญ   ไดโอน
ไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนตามมูลคาปจจุบัน
สุทธิของจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีตองจายตามสัญญาเชา หรือราคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีเชา แลวแตราคาใดจะ
ตํ่ากวา โดยจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีตองจายจะปนสวนระหวางหน้ีสินและคาใชจายทางการเงินเพื่อใหไดอัตรา
ดอกเบ้ียคงที่ตอหน้ีสินคงคางอยู ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนเงินกู
ระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาจาก
สัญญาเชาการเงินจะคิดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยน้ัน หรือตามอายุของ
สัญญาเชาแลวแตระยะเวลาใดจะส้ันกวา อยางไรก็ตามหากแนใจไดตามสมควรวาผูเชาจะเปนเจาของ
อาคารและอุปกรณ ณ วันส้ินสุดแหงสัญญาเชา คาเส่ือมราคาจะคิดจากอายุการใชงานโดยประมาณของ
สินทรัพยน้ัน 

 
2.17    สัญญาเชาดําเนินการ – กลุมบริษัทเปนผูเชา 
 

สัญญาเชาสินทรัพยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญตกอยูกับผูใหเชา จะ
จัดเปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินท่ีตองจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน โดยใช
วิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชาน้ัน 

 
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เบ้ียปรับท่ีตองจายใหแก
ผูใหเชาจะบันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีการยกเลิกน้ันเกิดขึ้น 
 

 
2.18 ประมาณการหน้ีสินคาร้ือถอนอุปกรณการผลิต 
 

กลุมบริษัทบันทึกประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต (Decommissioning Costs) เม่ือมีความ
เปนไปไดคอนขางแนท่ีจะเกิดภาระผูกพันอันเปนผลเน่ืองมาจากเหตุการณในอดีต และสามารถประมาณ
การจํานวนเงินท่ีตองจายไดอยางสมเหตุสมผล 

 
กลุมบริษัทรับรูประมาณการหน้ีสินดวยจํานวนประมาณการของตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิตท่ีสราง
เสร็จพรอมใชงาน  ตนทุนดังกลาวไดรวมเปนสวนหน่ึงของสินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียม 
และตัดจําหนายโดยวิธีสัดสวนของผลผลิต (Unit of Production) ของปริมาณสํารองท่ีพิสูจนแลว (Proved 
Reserves) ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิตไดรับการสอบทานและประเมินขึ้นโดยวิศวกร
ของกลุมบริษัทและดุลยพินิจของฝายบริหาร 
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2.19 กองทุนบําเหน็จพนักงาน และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 

บริษัทฯ จายเงินสมทบเพื่อกองทุนบําเหน็จพนักงานเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 10 ของเงินเดือน
พนักงานและจายสมทบเพิ่มเพื่อกองทุนฯ มีเงินสํารองเพียงพอในอัตรารอยละ 100 ของเงินบําเหน็จท่ีพึง
ตองจาย ณ วันส้ินงวดบัญชี  โดยรวมไวเปนหน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืนในงบดุล สวนรายไดจากดอกผลของ
สินทรัพยเงินกองทุนรับรูเปนรายไดและเงินจายสมทบรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน  

 
บริษัทฯไดจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ช่ือ “กองทุนสํารองเล้ียงชีพ พนักงานบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทรวมทุน ซ่ึงจดทะเบียนแลว” โดยกําหนดใหพนักงานที่บรรจุตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม  2536 เปน
สมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพทุกคน สวนพนักงานท่ีบรรจุกอนวันท่ี 1 ตุลาคม 2536   ใหสิทธิเลือกท่ีจะเขา
เปนสมาชิกของกองทุนบําเหน็จพนักงานหรือกองทุนสํารองเล้ียงชีพ   โดยบริษัทฯ จายเงินสมทบเปนราย
เดือนในอัตรารอยละ 10  ของเงินเดือนพนักงาน และรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

 
 กลุมบริษัทจัดใหมีกองทุนสํารองเล้ียงชีพที่บริหารโดยผูจัดการกองทุนท่ีเปนบุคคลภายนอกและจายเงิน

สมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพเปนรายเดือนในอัตราที่กําหนด   ซ่ึงบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ 

 
2.20 ภาษีเงินได 
 

กลุมบริษัทคํานวณภาษีเงินไดสําหรับกิจการท่ีไมไดรับการสงเสริมการลงทุนตามเกณฑท่ีกําหนด
ไวในประมวลรัษฎากร  พระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม  พ.ศ. 2514 และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
2532 และภาษีเงินไดนิติบุคคลของประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีกลุมบริษัทไดไป
ลงทุน 

 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีต้ังเต็มจํานวนตามวิธีบันทึกหน้ีสินในงบดุล ซ่ึงเกิดจากผลตางช่ัวคราวระหวาง
ฐานภาษีของสินทรัพยและหน้ีสิน และมูลคาท่ีแสดงอยูในงบการเงิน  ผลตางช่ัวคราวสวนใหญเกิดจากคา
เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ คาเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ และการตัดจําหนายตนทุนคารื้อถอน
อุปกรณการผลิต รวมถึงยอดยกมาของผลขาดทุนทางภาษีและผลแตกตางระหวางมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ีไดมาและฐานภาษี 

 
อัตราภาษีท่ีประกาศใช ณ วันท่ีในงบดุลใชเปนอัตราในการคํานวณภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะรับรูเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษี
เพียงพอตอการนําจํานวนผลแตกตางช่ัวคราวนั้นมาใชประโยชน 
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2.21 การรับรูรายได 
 

กลุมบริษัทรับรูรายไดจากการขายเม่ือสงมอบสินคา 
 

รายไดอ่ืนรับรูตามเกณฑดังตอไปนี้ 
ดอกเบ้ียรับ    -  รับรูตามสัดสวนของระยะเวลาโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริงของสินทรัพย 

 คาสิทธิ          -  รับรูตามเกณฑท่ีไดตกลงหรือสัญญาท่ีไดทําไว 
 เงินปนผล      -  รับรูเม่ือผูถือหุนมีสิทธิไดรับเงินปนผล 
 
 รายไดนอกเหนือจากท่ีกลาวขางตน รับรูตามเกณฑคงคาง 
 
2.22    กําไรตอหุน 
 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิท่ีเปนของผู ถือหุนสามัญดวยจํานวนหุน
สามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหวางป 

 
สําหรับกําไรตอหุนปรับลด กลุมบริษัทปรับปรุงกําไรสุทธิสําหรับปท่ีเปนของหุนสามัญ    และจํานวนหุน
สามัญถัวเฉล่ียที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหวางปไดปรับปรุงดวยจํานวนหุนสามัญเทียบเทาปรับลด โดย
สมมุติวาหุนสามัญเทียบเทาปรับลดไดแปลงเปนหุนสามัญท้ังหมด 

  
2.23    เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
 สินทรัพยทางการเงินท่ีแสดงในงบดุลประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  เงินลงทุนช่ัวคราว  

ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ ลูกหนี้การคา-กิจการท่ีเก่ียวของกัน ลูกหน้ีอ่ืน เงินจายลวงหนา เงินใหกูยืม
ระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดง
อยูในงบดุลประกอบดวย   เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน เจาหน้ีการคา-กิจการ
อ่ืน เจาหน้ีการคา-กิจการท่ีเก่ียวของกัน เจาหน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวของกัน และเงินกูยืมระยะยาว นโยบาย
การบัญชีเฉพาะสําหรับแตละรายการไดแสดงเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอท่ีเก่ียวของ 

   
 กลุมบริษัทไดใชเครื่องมือทางการเงิน เพื่อลดความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ตางประเทศ    อัตราดอกเบ้ียและราคาตลาดของนํ้ามัน โดยเคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญมีดังน้ี 
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สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 
 
 สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเปนเครื่องมือทางการเงินท่ีใชในการปองกันความเส่ียงท่ีเกิดจาก

ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน โดยกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่สินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีเปน
เงินตราตางประเทศท่ีจะไดรับหรือตองจายชําระ สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจะรับรูในงบ
การเงิน ณ วันทําสัญญา คาธรรมเนียมหรือสวนลดท่ีเกิดขึ้นจากการทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหนาจะตัดจําหนายตลอดอายุของสัญญา 

   
 สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบ้ีย 
 
 สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยเปนเครื่องมือทางการเงินที่ใชในการปองกันความเส่ียงท่ีเกิด

จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอตัราดอกเบี้ย สัญญาแลกเปล่ียนน้ีจะไม
รับรูในงบการเงิน ณ วันทําสัญญา สินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 
ณ วันท่ีในงบดุลท่ีมีการปองกันความเส่ียงโดยสัญญาแลกเปล่ียนน้ีไดแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศท่ีกําหนดไวในสัญญาแลกเปล่ียนน้ันๆ  กําไรหรือขาดทุนจากการยกเลิก
สัญญา หรือจากการชําระคืนเงินกูยืมกอนกําหนดบันทึกไวในงบกําไรขาดทุน 

   
 สัญญาซ้ือขายราคานํ้ามันลวงหนา 
 
 สัญญาซ้ือขายราคาน้ํามันลวงหนาของบริษัทฯ เปนสัญญาที่ทําขึ้นเพื่อปองกันความเส่ียงจากความผันผวน

ของราคาน้ํามันในตลาดโลกตามสัญญาซ้ือขายนํ้ามันที่ไดตกลงไว โดยมีการกําหนดราคาท่ีจะซ้ือขายใน
อนาคตและจะรับรูผลตางท่ีเกิดขึ้นในงบกําไรขาดทุนเม่ือครบกําหนดสัญญา 

 
  นโยบายการบริหารความเส่ียง ไดอธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 33 เรื่องการเปดเผยขอมูล

สําหรับเครื่องมือทางการเงิน 
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3. การเปล่ียนแปลงทางบัญชี 
 
3.1 การตีราคาสินคาคงเหลือ  
 

ในงวดบัญชีป 2547  บริษัทฯ ไดเปล่ียนแปลงวิธีการคํานวณราคาทุนของสินคาคงเหลือจากวิธีเขากอน-
ออกกอน เปนวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงน้ีสงผลตอสินคาคงเหลือและกําไร
สะสม  ณ วันท่ี 1 มกราคม 2547 เพิ่มขึ้นเปนจํานวน 12.33 ลานบาท  

  
3.2 การรับรูมูลคาท่ีเพิ่มขึ้นของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมท่ีเสนอขายหลักทรัพยในราคาที่สูงกวามูลคาที่ตราไว 

เปนสวนเกินทุน 
  
 ในงวดบัญชีป 2547 บริษัทฯ บันทึกการเพิ่มขึ้นของสวนของผูถือหุนของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมที่เกิด

จากการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนในราคาที่สูงกวามูลคาท่ีตราไวเปนสวนเกินทุน  ในสวนของผู
ถือหุนของบริษัทฯ  

 
 จากการเปล่ียนแปลงดังกลาว บริษัทฯ แสดงรายการสวนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดสวนการถือหุนใน

บริษัทยอยหรือบริษัทรวม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2547 จํานวน 1,966.62 ลานบาท และแสดงรายการกําไร
สะสม ลดลงดวยจํานวน 1,954.29 ลานบาท ซ่ึงเปนยอดสุทธิหลังจากหักกําไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจากการตี
ราคาสินคาคงเหลือจํานวน 12.33 ลานบาท  ตามท่ีกลาวไวในขอ 3.1 
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4. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 มีรายละเอียดดังน้ี 
     หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2548  2547  2548  2547 

เงินสด  509.21  222.06  229.68  161.71 
เงินฝากธนาคาร 
   ประเภทจายคืนเม่ือทวงถาม 25,978.08  15,262.53  4,798.32  3,997.49 

เงินฝากประจํา      11,976.80  5,503.37  6,500.00  - 

ต๋ัวเงินคลัง 19,577.43  24,922.58  113.57  4,133.75 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน  6,887.39  4,259.41  730.99  3,539.41 

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย  8,511.91  1,067.32  8,511.91  789.26 

รวม 73,440.82  51,237.27  20,884.47  12,621.62 

 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548  สวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ  
0.25 – 5.75 ตอป ( ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547  :  อัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ  0.25 - 3.98  ตอป ยกเวนเงิน
ฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถามของบริษัทยอยในประเทศฟลิปปนสจํานวน 231.81 ลานบาท ซ่ึงมี
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.208 ตอป) 

 
5. เงินลงทุนชั่วคราว 
 
 เงินลงทุนช่ัวคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ  2547  มีรายละเอียดดังน้ี 

   หนวย : ลานบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2548  2547  2548  2547 

เงินฝากประจํา 88.32  113.19  88.32  113.19 
ต๋ัวเงินคลัง -  5,591.05  -  549.50 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน  320.00  938.30  -  718.30 

พันธบัตร -  992.44  -  992.44 

เงินลงทุนตราสารในสถาบันการเงิน -  44,271.93  -  44,271.93 

เงินลงทุนทั่วไป 7.35  7.35  7.35  7.35 

หนวยลงทุน 299.19  -  -  - 

รวม 714.86  51,914.26  95.67  46,652.71 
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เงินฝากธนาคารและตั๋วสัญญาใชเงินของกลุมบริษัท เปนเงินฝากธนาคารและต๋ัวสัญญาใชเงินซ่ึงออกโดย
สถาบันการเงินในประเทศโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 มีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 1.00 – 4.00 ตอป 
(2547 : อัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ  1.50 – 2.00 ตอป ) 
 
ต๋ัวเงินคลังของกลุมบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 มีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.85 – 2.10 ตอป 

 
เงินลงทุนตราสารในสถาบันการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 มีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.711 ตอป 
 
เงินลงทุนท่ัวไป ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 จํานวน 7.35 ลานบาท เปนเงินลงทุนในหุนสามัญ
ของ  บริษัท ปโตรเอเซีย (Maoming) จํากัด  ซ่ึงแสดงสุทธิจากคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนและอยูใน
ระหวางขั้นตอนการขาย  

 
6. ลูกหน้ีการคาและตั๋วเงินรับ – กิจการอื่นสุทธิ 
 

ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ – กิจการอ่ืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

     หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2548  2547  2548  2547 

ลูกหน้ีการคา 66,694.60  45,419.58  53,921.88  37,868.25 

ต๋ัวเงินรับ 3,206.47  2,709.28  3,206.47  2,705.42 

รวม 69,901.07  48,128.86  57,128.35  40,573.67 

หัก   คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 2,382.37  2,799.59  1,510.05  1,979.43 

ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ 
    -  กิจการอ่ืนสุทธิ 67,518.70  45,329.27  55,618.30  38,594.24 
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ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ – กิจการอ่ืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 แยกตามอายุหน้ีไดดังน้ี 
 

     หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2548  2547  2548  2547 

ยังไมครบกําหนดชําระ 55,448.25  37,704.55  46,451.30  31,179.25 

ครบกําหนดชําระ        

   -  ไมเกิน 3 เดือน 4,818.75  3,387.48  2,079.64  3,224.54 

   -  เกิน  3 – 6 เดือน 1,444.45  860.10  1,380.87  791.13 

   -  เกิน  6 – 12 เดือน 1,519.06  1,358.39  1,476.47  1,268.38 

   -  เกิน  12 เดือน 6,670.56  4,818.34  5,740.07  4,110.37 

รวม 69,901.07  48,128.86  57,128.35  40,573.67 

หัก   คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 2,382.37  2,799.59  1,510.05  1,979.43 

ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ 
   - กิจการอ่ืนสุทธิ 67,518.70  45,329.27  55,618.30  38,594.24 

 
ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ – กิจการอ่ืนสุทธิ  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 ไดรวมลูกหน้ีสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ  ในงบการเงินรวมจํานวน 19,046.78 ลานบาท (2547  : 13,006.47 ลานบาท) และในงบการเงิน
เฉพาะบริษัท จํานวน 18,881.51 ลานบาท (2547 : 12,824.93  ลานบาท) 

 
7. รายการระหวางกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

รายการระหวางกิจการท่ีเก่ียวของกันท่ีมีสาระสําคัญ มีรายละเอียดสรุปไดดังน้ี 
 
7.1 ลูกหน้ีการคา – กิจการท่ีเก่ียวของกัน   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547   
 

      หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2548  2547  2548  2547 

 บริษัทยอย -  -  20,077.16  7,097.60 

 หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ -  -  8.28  13.81 

 -  -  20,068.88  7,083.79 
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      หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2548  2547  2548  2547 

บริษัทรวม 19,822.83  10,517.05  18,154.13  10,129.92 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 268.14  269.93  268.14  269.93 

 19,554.69  10,247.12  17,885.99  9,859.99 

บริษัทอ่ืนที่เก่ียวของกัน 2,244.18 
 

1,838.64 
 

2,244.18  1,838.64 
        
กิจการรวมคา -  -  0.84  1.88 

    ลูกหน้ีการคา – กิจการท่ี 
           เกี่ยวของกันสุทธิ 21,798.87  12,085.76  40,199.89  18,784.30 

 
 

ลูกหน้ีการคา – กิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 แยกตามอายุหน้ีไดดังน้ี 
 

     หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2548  2547  2548  2547 

ยังไมครบกําหนดชําระ 21,899.84  10,789.20  35,492.97  13,329.26 

ครบกําหนดชําระ        

   -  ไมเกิน 3 เดือน -  1,338.37  231.32  1,970.74 

   -  เกิน  3 – 6 เดือน 99.45  81.55  709.47  672.78 

   -  เกิน  6 – 12 เดือน 58.26  133.44  60.37  652.61 

   -  เกิน  12 เดือน 9.46  13.13  3,982.18  2,442.65 

รวม 22,067.01  12,355.69  40,476.31  19,068.04 

หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 268.14  269.93  276.42  283.74 
ลูกหน้ีการคา – กิจการท่ี 
          เก่ียวของกันสุทธิ 21,798.87  

 
12,085.76  40,199.89  

 
18,784.30 
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7.2 ลูกหน้ีอ่ืน เงินจายลวงหนาและเงินใหกูยืมระยะส้ัน – กิจการท่ีเก่ียวของกัน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 
2547   
     หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2548  2547  2548  2547 

ลูกหน้ีอ่ืน        

    บริษัทยอย -  -  577.58  305.75 
    หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ -  -  0.31  0.06 
 -  -  577.27  305.69 
        
    บริษัทรวม 1,173.15  1,382.62  1,170.44  1,371.29 
    หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 135.98  664.23  135.98  664.23 
 1,037.17  718.39  1,034.46  707.06 
        
    บริษัทอ่ืนท่ีเกี่ยวของกัน 20.62  8.78  12.24  8.78 
    หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 5.73  5.85  5.73  5.85 
 14.89  2.93  6.51  2.93 
        
     กิจการรวมคา -  -  130.86  596.72 

 1,052.06  721.32  1,749.10  1,612.40 

        
เงินจายลวงหนา        

     บริษัทยอย -  -  3.43  10.00 

     บริษัทรวม 250.01  246.75  -  0.43 

     บริษัทอ่ืนที่เก่ียวของกัน 397.22  240.27  270.13  240.27 

 647.23  487.02  273.56  250.70 

        
เงินใหกูยืมระยะส้ัน        

     บริษัทยอย -  -  12,000.25  - 

     บริษัทรวม 3,487.14  60.10  3,487.14  60.10 

      กิจการรวมคา -  -  -  1,199.80 

 3,487.14  60.10  15,487.39  1,259.90 

รวม 5,186.43  1,268.44  17,510.05  3,123.00 
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การเปล่ียนแปลงเก่ียวกับเงินใหกูยืมระยะส้ัน – กิจการท่ีเก่ียวของกันสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2548 มีดังน้ี 

 
 หนวย : ลานบาท 

   
งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 
เฉพาะบริษัท 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 60.10  1,259.90 

 -     จายเงินกู 3,212.56  47,467.81 

         -   รับคืนเงินกู (1,388.99)  (34,843.79) 

 -   โอนเปลี่ยนประเภท 1,603.47  1,603.47 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 3,487.14  15,487.39 

 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เก่ียวของกัน เปนเงินใหกูยืมท่ีไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน   อัตราดอกเบ้ีย
ระหวางรอยละ  6.30 – 6.70  ตอป  

 
7.3 เงินจายลวงหนาและเงินใหกูยืมระยะยาว – กิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547  

     หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2548  2547  2548  2547 

 เงินจายลวงหนา        
    บริษัทยอย -  -  1.51  - 

      บริษัทรวม 304.86  1,049.66  304.86  1,049.66 
      หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 304.86  1,047.72  304.86  1,047.72 

 -  1.94  -  1.94 

เงินใหกูยืมระยะยาว        
     บริษัทยอย -  -  25.00  - 
     บริษัทรวม 5,807.69  7,387.56  5,807.69  7,387.56 

    บริษัทอ่ืนท่ีเกี่ยวของกัน 185.18  39.53  185.18  39.53 
 5,992.87  7,427.09  6,017.87  7,427.09 

รวม 5,992.87  7,429.03  6,019.38  7,429.03 
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การเปล่ียนแปลงเก่ียวกับเงินใหกูยืมระยะยาว – กิจการท่ีเก่ียวของกัน  สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2548  มีดังน้ี 

 

 
อัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน อยูระหวางรอยละ 3.10 – 6.00 ตอป    

   
7.4 เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547  

     หนวย : ลานบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2548  2547  2548  2547 

บริษัทยอย -  -  12,920.87  6,385.23 

บริษัทรวม 17,826.54  11,749.55  17,441.24  11,216.42 

บริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 800.09  466.83  800.09  466.83 

กิจการรวมคา -  -  559.94  - 

รวม 18,626.63  12,216.38  31,722.14  18,068.48 

  
7.5 เจาหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547  

     หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2548  2547  2548  2547 

บริษัทยอย -  -  29.53  92.32 

บริษัทรวม 309.70  149.77  103.16  18.69 

บริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 24.94  33.21  24.94  33.21 

กิจการรวมคา -  -  0.51  - 

รวม 334.64  182.98  158.14  144.22 

 หนวย : ลานบาท 

  
งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 
เฉพาะบริษัท 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 7,427.09  7,427.09 
  - จายเงินกู 145.65  170.65 

 - โอนดอกเบี้ยเปนเงินตน 23.60  23.60 

 -   โอนเปล่ียนประเภท (1,603.47)  (1,603.47) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 5,992.87  6,017.87 
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7.6 เจาหน้ีอ่ืนระยะยาว – กิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547  
 

     หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2548  2547  2548  2547 

บริษัทยอย -  -  360.81  14.57 

รวม -  -  360.81  14.57 

 
7.7 รายไดและคาใชจายท่ีเปนรายการกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน   

 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 
     หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2548  2547  2548  2547 

รายได        

      คาขายสินคา        

     บริษัทยอย -   -  126,907.78  11,581.98 

      บริษัทรวม 251,452.52  178,445.02  250,159.54  177,734.84 

      บริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 30,752.07  26,290.35  30,752.07  26,290.35 

            กิจการรวมคา -  -  37.43  - 

       ดอกเบ้ียรับ        
     บริษัทยอย -   -  1,646.55  20.38 

      บริษัทรวม 399.23  232.60  399.23  232.60 

            บริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 11.01  7.56  11.01  7.56 

            กิจการรวมคา -  -  1.35  50.04 

       รายไดอื่น        

     บริษัทยอย -  -  3,077.19  774.73 

      บริษัทรวม 3,380.85  2,156.25  3,367.82  2,134.23 

      บริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 129.00  269.65  125.56  269.65 

            กิจการรวมคา -  -  79.60  92.52 
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     หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2548  2547  2548  2547 

คาใชจาย        

       คาซ้ือสินคา        

      บริษัทยอย -   -  175,844.63  46,691.18 

      บริษัทรวม 236,428.41  196,063.76  235,500.12  194,678.25 

      บริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 12,708.23  13,946.76  12,708.23  13,946.76 

       คาใชจายอื่น        

      บริษัทยอย -   -  215.15  185.69 

      บริษัทรวม 21.29  155.40  20.00  13.90 

      บริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 632.34  310.34  628.90  310.34 

 
รายการกับกิจการท่ีเก่ียวของกันดังกลาวขางตน มิไดรวมถึงสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ  

 
การกําหนดราคาระหวางบริษัทฯ กับกิจการท่ีเก่ียวของกัน เปนไปตามปกติของธุรกิจเชนเดียวกับท่ีกําหนด
กับบุคคลหรือกิจการอื่นท่ีไมเก่ียวของกัน ยกเวนราคาขายกาซธรรมชาติ (Natural Gas) ระหวางบริษัทฯ 
กับบริษัทรวมแหงหน่ึง กําหนดโดยมีสวนลดพิเศษ เปนระยะเวลา 5 ป ตั้งแตป 2545 – 2550  เพื่อ
สนับสนุนโครงการขยายกําลังการผลิตของบริษัทรวมดังกลาว ท้ังน้ี ปริมาณการส่ังซ้ือดังกลาวไมมีนัยสําคัญ 

  
สําหรับราคาสินคาท่ีซ้ือจากบริษัทยอยเปนไปตามราคาขายตามปกติของบริษัทยอยที่อางอิงจาก
ราคาตลาดโลก 
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8. สินคาคงเหลือ 

 
สินคาคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 มีรายละเอียดดังน้ี 
     หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2548  2547  2548  2547 

ผลิตภัณฑนํ้ามัน 19,731.85  9,975.23  8,562.29  4,029.61 

ผลิตภัณฑกาซ 413.37  264.16  413.37  264.16 

ผลิตภัณฑปโตรเคมี 2,985.38  491.17  -  - 

อ่ืน ๆ 370.71  413.78  200.46  254.89 

รวม 23,501.31  11,144.34  9,176.12  4,548.66 

 
สินคาคงเหลือของบริษัทฯ ดังกลาวขางตน มิไดรวมสํารองตามกฎหมาย        ซ่ึงไดแสดงไวภายใต
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืนตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 17 

 
9. พัสดุคงเหลือ 
 

พัสดุคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 มีรายละเอียดดังน้ี 
     หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2548  2547  2548  2547 

อะไหล อุปกรณ และอ่ืนๆ 5,855.95  2,971.60  1,617.64  1,209.71 

หัก  สํารองพัสดุเส่ือมสภาพ 323.09  308.42  54.13  54.11 

พัสดุคงเหลือ - สุทธิ 5,532.86  2,663.18  1,563.51  1,155.60 
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10. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธ ิ
 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 มีรายละเอียดดังน้ี 
 
      หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2548  2547  2548  2547 
ลูกหน้ีอ่ืน 6,830.71  7,120.08  4,722.15  5,302.89 

หัก   คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ   599.44  558.65  595.19  557.09 

ลูกหน้ีอ่ืน- สุทธิ 6,231.27  6,561.43  4,126.96  4,745.80 

เงินจายลวงหนา  3,388.51  1,808.92  2,457.57  1,395.60 

เงินชดเชยจากกองทุนนํ้ามัน 
     เช้ือเพลิงคางรับ 10,182.96  7,819.80  9,204.20  5,788.42 
ดอกเบี้ยคางรับและเงินคางรับอ่ืน 1,893.62  2,267.44  1,650.17  1,952.76 

ภาษีซ้ือท่ียังไมถึงกําหนดชําระ 1,563.46  891.96  801.55  549.88 

อ่ืนๆ 1,060.34  632.11  145.41  - 

รวม 24,320.16  19,981.66  18,385.86  14,432.46 

  
ลูกหน้ีอ่ืนสวนใหญเปนลูกหน้ีคาภาษีสรรพสามิต และลูกหน้ีภาษีมูลคาเพิ่ม 

 
 
เงินชดเชยจากกองทุนเช้ือเพลิงคางรับ ประกอบดวย เงินชดเชยสําหรับนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีผลิตหรือนําเขามา
ในประเทศ และรับคืนสําหรับนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีสงออกตางประเทศ หรือจําหนายใหแกเรือท่ีใชเดินทาง
ออกนอกประเทศ  โดยจะไดรับเงินชดเชยและรับคืนตามอัตราท่ีคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
กําหนด 
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11. เงินลงทุนซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 
  
11.1  ขอมูลบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคาของบริษัทฯ 

ชื่อบริษัท 
จัดตั้งข้ึน 
ในประเทศ ประเภทธุรกิจ 

สัดสวนเงินลงทุน 
(รอยละ) 

   2548 2547 

บริษัทยอย     

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน)  (PTTEP) 

ไทย สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม 

66.32 65.98 

บริษัท ปตท.(กัมพูชา) จํากัด (PTTCL) กัมพูชา การตลาดนํ้ามัน 100.00 100.00 
Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) Cayman 

Islands 
การตลาดนํ้ามัน 100.00 100.00 

Subic Bay Fuels Co., Inc. (SBFCI) ฟลิปปนส การตลาดนํ้ามัน - 100.00 

Subic Bay Distribution, Inc. (SBDI) ฟลิปปนส การตลาดนํ้ามัน - 100.00 

บริษัท รีเทล บิซิเนส อัลไลแอนซ จํากัด (RBA) ไทย รับจางบริหารงาน 
และการตลาด

นํ้ามัน 

49.00 49.00 

บริษัท ปตท.คาสากล จํากัด (PTTT) สิงคโปร การคาสากลนํ้ามัน 100.00 100.00 

บริษัท ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด (PTTNGD) ไทย กาซธรรมชาติ 58.00 58.00 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด (PTTLNG) ไทย กาซธรรมชาติ 100.00 100.00 

บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด (มหาชน) (BPE) ไทย ปโตรเคมี 50.00 50.00 

บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด (PTTPE) ไทย ปโตรเคมี 50.00 50.00 

บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด (PPCL) ไทย ปโตรเคมี 40.00 - 

บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTCH) ไทย ปโตรเคมี 50.03 - 
บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตต้ิง จํากัด (PTTPM) ไทย การตลาดของ

ผลิตภัณฑ 
โพลีเมอร 

50.00 - 

บริษัท โรงกล่ันนํ้ามันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC) 
(เดิมช่ือ บริษัท โรงกล่ันนํ้ามันระยอง จํากัด) 

ไทย การกล่ันนํ้ามัน 100.00 100.00 

บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด (PTTUT) ไทย ผลิตและจําหนาย
ไฟฟา ไอนํ้า และ
นํ้าทุกประเภท 

40.00 - 

บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด (EnCo) ไทย ธุรกิจการพาณิชย 50.00 50.00 
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ชื่อบริษัท 
จัดตั้งข้ึน 
ในประเทศ ประเภทธุรกิจ 

สัดสวนเงินลงทุน 
(รอยละ) 

   2548 2547 

บริษัทรวม     

บริษัท ไทยออยล จํากัด  (มหาชน) (TOP) ไทย การกล่ันนํ้ามัน 49.54 49.54 

บริษัท สตารปโตรเลียมรีไฟนน่ิง จํากัด  (SPRC) ไทย การกล่ันนํ้ามัน 36.00 36.00 
บริษัท  ไทยลูบเบล็นด้ิง  จํากัด  (TLBC) ไทย ผสมและบรรจุ

นํ้ามันหลอล่ืน 
48.95 48.95 

บริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด (THAPPLINE) ไทย ทอขนสงนํ้ามัน 35.21 30.60 

บริษัท ปโตรเอเซีย (ประเทศไทย) จํากัด 
(PA (Thailand)) 

ไทย การตลาดนํ้ามัน 35.00 35.00 

บริษัท ปโตรเอเซีย (Sanshui) จํากัด  (PA (Sanshui)) จีน การตลาดนํ้ามัน 25.00 25.00 

บริษัท เวียดนามแอลพีจี จํากัด  (VLPG) เวียดนาม บรรจุและขาย LPG 45.00 45.00 

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

บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
(ATC) 

ไทย ปโตรเคมี 49.99 46.12 

บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย  จํากัด (มหาชน) 
(TPI) 

ไทย ปโตรเคมี 
และการกลั่น 

31.50 - 

บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) (NPC) ไทย ปโตรเคมี - 37.99 

บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) (TOC) ไทย ปโตรเคมี - 48.97 

บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด (PPCL) ไทย ปโตรเคมี - 40.00 

บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด (PTTUT) ไทย ผลิตและจําหนาย
ไฟฟา ไอนํ้า และ
นํ้าทุกประเภท 

- 40.00 

บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด (IPT) ไทย ผลิตไฟฟา 20.00 - 
บริษัท ไทยออยลเพาเวอร จํากัด (TP) ไทย ผลิตและจําหนาย

ไฟฟา 
26.00 - 

กิจการรวมคา     
บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด 
(TTM (T)) 

ไทย กาซธรรมชาติ 50.00 50.00 

บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จํากัด 
(TTM (M)) 

มาเลเซีย กาซธรรมชาติ 50.00 50.00 

บริษัท ผลิตไฟฟาและนํ้าเย็น จํากัด  (DCAP) ไทย ผลิตและจําหนาย
ไฟฟาและนํ้าเย็น 

35.00 35.00 
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11.2 ขอมูลบริษัทยอย  บริษัทรวม และกิจการรวมคาของบริษัทยอย  

ชื่อบริษัท 
จัดตั้งข้ึน 
ในประเทศ ประเภทธุรกิจ 

สัดสวนเงินลงทุน 
(รอยละ) 

   2548 2547 

บริษัทยอย ของ PTTEP:     

บริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
 (PTTEPI) 

ไทย สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม 

100.00 100.00 

PTTEP Offshore Investment Company Limited 
(PTTEPO)  

Cayman 
Islands 

ดําเนินธุรกิจการ
ลงทุนท่ัวไป 

100.00 100.00 

PTB Partner Co.,Ltd. (PTB) * ไทย สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม 

- 100.00 

PTTEP Siam Limited (PTTEP Siam) ไทย สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม 

100.00 100.00 

PTTEP Services Limited (PTTEP Services) ไทย ดําเนินธุรกิจ
ใหบริการ 

100.00 100.00 

PTTEP Kim Long Vietnam Company Limited  
(PTTEPKV) 

Cayman 
Islands 

สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม 

100.00 100.00 

PTTEP Southwest Vietnam Company Limited  
(PTTEPSV) 

Cayman 
Islands 

สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม 

100.00 100.00 

PTTEP Hoan – Vu Company Limited 
 (PTTEP HV) 

Cayman 
Islands 

สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม 

100.00 100.00 

PTTEP Hoang – Long Company Limited  
(PTTEP HL) 

Cayman 
Islands 

สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม 

100.00 100.00 

PTTEP Oman Company Limited (PTTEP OM) 
(เดิมช่ือ PTTEP Middle East Company Limited ) 

Cayman 
Islands 

สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม 

100.00 100.00 

 
 
 
*    วันท่ี 11 สิงหาคม 2543 PTB ไดจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย และดําเนินการชําระบัญชีเสร็จส้ิน       

วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2547 
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ชื่อบริษัท 
จัดตั้งข้ึน 
ในประเทศ ประเภทธุรกิจ 

สัดสวนเงินลงทุน 
(รอยละ) 

   2548 2547 

บริษัทยอย ของ PTTEP (ตอ) :     

PTTEP Algeria Company Limited  (PTTEP AG) Cayman 
Islands 

สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม 

100.00 100.00 

PTTEP (THAILAND) LIMITED    (PTTEP T) ไทย สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม 

100.00 100.00 

PTTEP Iran Company Limited (PTTEP IR) อิหราน ปโตรเลียม 100.00 - 

Diamond Petroleum Company Limited (DPC) ไทย ปโตรเลียม 100.00 - 

PTTEP Merangin Company Limited (PTTEPM) อินโดนีเซีย ปโตรเลียม 100.00 - 

 
บริษัทยอย ของ SBECL:   

Subic Bay Fuels Co., Inc. (SBFCI) ฟลิปปนส การตลาดนํ้ามัน 100.00 - 

Subic Bay Distribution, Inc. (SBDI) ฟลิปปนส การตลาดนํ้ามัน 100.00 - 

  
บริษัทยอย ของ PTTCL:     

Houakhong Trading  Company  Limited   
(Houakhong) 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

การตลาดนํ้ามัน 100.00 80.00 

บริษัทยอย ของ PTTCH:     

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จํากัด (TOCGC) ไทย ปโตรเคมี 100.00 - 

บริษัท ไทยเอทานอลเอมีน จํากัด (TEA) ไทย ปโตรเคมี 100.00 - 

บริษัท ไทยโคลีนคลอไรด จํากัด (TCC) ไทย ปโตรเคมี 100.00 - 

บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จํากัด (TOL) ไทย ปโตรเคมี 100.00 - 

บริษัท เอ็นพีซี เซพต้ี แอนด  
เอ็นไวรอนเมนทอลเซอรวิส จํากัด  (NPC S&E) 

ไทย บริการดานความ
ปลอดภัยและ

สิ่งแวดลอมโรงงาน 

100.00 - 

บริษัท เอ็นพีทีซี เมนเทนแนนซ แอนด  
เอนจิเนียริง เซอรวิสเซส จํากัด (NPTC) 

ไทย บํารุงรักษาโรงงาน 60.00 - 

บริษัท ไทยแทงคเทอรมินัล จํากัด (TTT) ไทย บริการจัดเก็บและ
ขนถายเคมีภัณฑ

เหลว 

51.00 - 
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ชื่อบริษัท 
จัดตั้งข้ึน 
ในประเทศ ประเภทธุรกิจ 

สัดสวนเงินลงทุน 
(รอยละ) 

   2548 2547 

บริษัทรวมของ PTTEP :     

บริษัท ไทยออยลเพาเวอร จํากัด (TP) ไทย ผลิตและจําหนาย
ไฟฟา 

- 26.00 

บริษัท New Links Energy  Resources จํากัด 
(New Links) 

อินโดนีเซีย ดําเนินธุรกิจการ
ลงทุนท่ัวไป 

- 40.00 

บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด (EnCo) ไทย ธุรกิจการพาณิชย 50.00 50.00 

บริษัทรวมของ PTTNGD :     

บริษัท อมตะ จัดจําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด 
(AMATA NGD) 

ไทย กาซธรรมชาติ 50.00 50.00 

 
บริษัทรวมของ SBDI :     

FST Aviation Services Limited (FST) ฮองกง บริการ 
เติมนํ้ามัน 
อากาศยาน 

25.00 25.00 

บริษัทรวมของ PTTCH :     

บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด (มหาชน) (BPE) ไทย ปโตรเคมี 50.00 - 

บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด (PTTPE) ไทย ปโตรเคมี 50.00 - 

บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด (PPCL) ไทย ปโตรเคมี 40.00 - 
บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตต้ิง จํากัด (PTTPM) ไทย การตลาดของ

ผลิตภัณฑ 
โพลีเมอร 

25.00 - 

บริษัท พีทีที ยูทิลีต้ี จํากัด (PTTUT) ไทย ผลิตและจําหนาย
ไฟฟา ไอนํ้า และ
นํ้าทุกประเภท 

40.00 - 

บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) (VNT) ไทย ปโตรเคมี 23.02 - 

บริษัท อีสเทิรน ฟลูอิด ทรานสปอรต (EFT) ไทย ดูแลระบบทอขนสง
ผลิตภัณฑ 
ปโตรเคมี 

22.65 - 
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ชื่อบริษัท 
จัดตั้งข้ึน 
ในประเทศ ประเภทธุรกิจ 

สัดสวนเงินลงทุน 
(รอยละ) 

   2548 2547 

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

มาเลเซีย สํารวจ 
และผลิต
ปโตรเลียม 

50.00 50.00 

Moattama Gas Transportation Company (MGTC) สหภาพพมา ทอขนสงกาซใน
ตางประเทศ 

25.50 25.50 

Taninthayi Pipeline LLC. (TPC) สหภาพพมา ทอขนสงกาซใน
ตางประเทศ 

19.3178 19.3178 

Orange Energy Limited (Orange) ไทย ปโตรเลียม 53.9496 - 

B 8/32 Partners Limited (B8/32 Partners) ไทย ปโตรเลียม 25.0010 - 

     
กิจการที่ควบคุมรวมกันของ RRC : 
 

    

บริษัท อัลลายแอนซ รีไฟนน่ิง จํากัด (ARC) ไทย ใหบริการ 
การจัดการ 

โรงกลั่นนํ้ามัน 

50.00 50.00 

     
กิจการที่ควบคุมรวมกันของ PTTCH :     

บริษัท ไทยอีทอกซีเลท จํากัด (TEX) ไทย ปโตรเคมี 50.00 - 
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กิจการรวมคาของบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

โครงการ ประเทศ บริษัทผูดําเนินการ สัดสวนการรวมทุนรอยละ 
   2548 2547 

UNOCAL III ไทย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด 5.00 5.00 
E 5 ไทย บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซโพลเรชั่น แอนด โพรดักช่ัน 

โคราช อิงค 
20.00 20.00 

ภูฮอม 
(แปลง E 5North) 

ไทย บริษัท อเมราดา เฮสส (ประเทศไทย) จํากัด 20.00 20.00 

S 1 ไทย บริษัท  ปตท.สผ. สยาม จํากัด 25.00 25.00 
บงกช ไทย บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 44.4445 44.4445 
ไพลิน ไทย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด 45.00 45.00 
อาทิตย ไทย บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 80.00 80.00 

 
กิจการรวมคาของบริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  

โครงการ ประเทศ บริษัทผูดําเนินการ สัดสวนการรวมทุนรอยละ 
   2548 2547 

เยตากุน สหภาพพมา Petronas Carigali Myanmar (Hong Kong) Ltd. 19.31784 19.31784 

ยาดานา สหภาพพมา Total E&P Myanmar 25.50 25.50 

บงกช  
(แปลงB 13/38)  

ไทย บริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 44.4445 44.4445 

พ้ืนที่รวมพัฒนา
ไทย-มาเลเซีย  
(แปลง B–17  & B-17-01)  

ไทย - มาเลเซีย Carigali-PTTEPI Operating Company Sendirian Berhad 50.00 50.00 

G 4/43 ไทย บริษัท เชฟรอน  ออฟชอร (ประเทศไทย) จํากัด 15.00 15.00 

กัมพูชา B กัมพูชา บริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 30.00 - 

 

กิจการรวมคาของบริษัท พีททีีอีพี ออฟชอร อินเวสทเมนต จํากัด (PTTEPO) 

โครงการ ประเทศ บริษัทผูดําเนินการ สัดสวนการรวมทุนรอยละ 

   2548 2547 

B8/32 & 9A * ไทย บริษัท เชฟรอน ออฟชอร (ประเทศไทย) จํากัด 25.0010 - 

อินโดนีเซียเมรางิน-1 อินโดนีเซีย PT Medco E&P Merangin 39.00 - 
 
* PTTEPO ถือหุนในบริษัท ออเรนจ เอ็นเนอรยี่ จํากัด และบริษัท บี8/32 พารทเนอร ซ่ึงเปนผูถือสัมปทานในโครงการ 
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กิจการรวมคาของบริษัท พีททีีอีพี คิมลอง เวียดนาม จํากัด 

โครงการ ประเทศ บริษัทผูดําเนินการ สัดสวนการรวมทุนรอยละ 

   2548 2547 

เวียดนาม B&48/95 
 

เวียดนาม Unocal Vietnam Exploration Ltd. 8.50 8.50 

 
กิจการรวมคาของบริษัท พีททีีอีพี เซาทเวสต เวียดนาม จํากัด  

โครงการ ประเทศ บริษัทผูดําเนินการ สัดสวนการรวมทุนรอยละ 

   2548 2547 

เวียดนาม 52/97 เวียดนาม Unocal Southwest Vietnam Exploration & Production Ltd. 7.00 7.00 

 
กิจการรวมคาของบริษัท พีททีีอีพี ฮอนวู จํากัด 

โครงการ ประเทศ บริษัทผูดําเนินการ สัดสวนการรวมทุนรอยละ 

   2548 2547 

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

 
กิจการรวมคาของบริษัท พีทีทีอีพี ฮองลอง จํากัด 

โครงการ ประเทศ บริษัทผูดําเนินการ สัดสวนการรวมทุนรอยละ 

   2548 2547 

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

 
กิจการรวมคาของบริษัท พีททีีอีพี อัลจีเรีย จํากัด 

โครงการ ประเทศ บริษัทผูดําเนินการ สัดสวนการรวมทุนรอยละ 

   2548 2547 

อัลจีเรีย 433a & 416b อัลจีเรีย Petro Vietnam Investment and Development Company 35.00 35.00 

 
กิจการรวมคาของบริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด 

โครงการ ประเทศ บริษัทผูดําเนินการ สัดสวนการรวมทุนรอยละ 

   2548 2547 

 ภูฮอม  
(แปลง EU-1) 

ไทย บริษัท อเมราดา เฮสส (ไทยแลนด) จํากัด 20.00 20.00 

S1 ไทย บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด 75.00 75.00 
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11.3 เงินลงทุนซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547  
งบการเงินรวม 

    หนวย : ลานบาท 

 
สัดสวนเงินลงทุน 

(รอยละ) 2548 2547 เงินปนผล 

ช่ือบริษัท 2548 2547 
วิธี 

ราคาทุน 
วิธี 

สวนไดเสีย 

สํารองผล
ขาดทุนท่ี
เกินกวา 
เงินลงทุน 

วิธี 
ราคาทุน 

วิธี 
สวนไดเสีย 

สํารองผล
ขาดทุนท่ี
เกินกวา 
เงินลงทุน 2548 2547 

บริษัทรวม:           

กลุมธุรกิจการกล่ัน           
1 TOP 49.54 49.54 11,483.09 23,927.80 - 11,483.09 16,080.59 - 1,819.16 - 

2 SPRC 36.00 36.00 14,770.48 12,509.94 - 14,770.48 8,800.09 - - - 

กลุมธุรกิจนํ้ามัน           
3 THAPPLINE 35.21 30.60 2,682.35 - - 1,367.87 - - - - 
4 TLBC 48.95 48.95 140.00 97.75 - 140.00 74.38 - - - 
5 PA (Thailand) 35.00 35.00 131.25 - - 131.25 - - - - 
6 PA (Sanshui) 25.00 25.00 7.17 6.07 - 7.17 6.14 - - - 
7 VLPG 45.00 45.00 87.35 114.00 - 87.35 89.10 - - 19.21 
8 KPL 40.00 40.00 21.49 11.27 - 21.49 9.93 - - - 
9 FST  25.00 25.00 1.13 0.94 - 1.13 0.86 - - - 
กลุมธุรกิจปโตรเคมี            
10 ATC 49.99 46.12 4,423.12 3,851.99 - 2,888.84 1,447.50  - 1,331.54 - 

11 TPI 31.50 - 20,364.91 20,364.91 - - - - - - 

12 NPC - 37.99 - - - 1,185.14 5,928.90  - 1,060.02 588.90 

13 TOC - 48.97 - - - 8,906.35 10,557.58  - 1,206.26 - 

14 PPCL - 40.00 - - - 200.00 198.96  - - - 

15 VNT 23.02 - 3,070.87 3,127.28 - - - - - - 

16 EFT 22.65 - 2,265.00 6.88 - - - - 0.45 - 

กลุมธุรกิจกาซ           

17 PTTUT - 40.00 - - - 240.00 239.77  - - - 

18 IPT 20.00 - 400.19 556.84 - - - - - - 

19 AMATA NGD 50.00 50.00 80.00 177.47 - 80.00 109.08  - - - 

20 TP 26.00 26.00 2,304.76 1,824.01 - 1,450.06 1,723.84  - 73.06 73.06 

21 New Links - 40.00 - - - 9,898.26 9,643.36  - - 245.89 

รวม   62,233.16 66,577.15 - 52,858.48 54,910.08 -      5,490.49 927.06 
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งบการเงินเฉพาะบริษัท 
         หนวย : ลานบาท 

 
สัดสวนเงินลงทุน 

(รอยละ) 2548 2547 เงินปนผล 

ช่ือบริษัท 

2548 2547 
วิธี 

ราคาทุน 
วิธี 

สวนไดเสีย 

สํารองผล
ขาดทุนท่ี
เกินกวา 
เงินลงทุน 

วิธี 
ราคาทุน 

วิธี 
สวนไดเสีย 

สํารองผล
ขาดทุนท่ี
เกินกวา 
เงินลงทุน 2548 2547 

บริษัทยอย :           

1 PTTEP 66.32 65.98 9,483.34 51,724.45 - 8,526.69 41,815.95 - 6,293.59 2,823.26 

2 PTTT 100.00 100.00 2.50 53.81 - 2.50 13.11 - - - 

3 PTTCL 100.00 100.00 0.23 - (58.16) 0.23 - (75.95) - - 

4 SBECL 100.00 100.00 0.41 - (1,016.57) 0.41 - (439.71) - - 

5 SBFCI - 100.00 - - - 8.45 - (90.23) - - 

6 SBDI - 100.00 - - - 354.42 - (992.05) - - 

7 PTTNGD 58.00 58.00 418.14 819.30 - 418.14 747.70 - 324.80 196.62 

8 PTTLNG 100.00 100.00 13.25 9.53 - 1.00 0.94 - - - 

9 BPE 50.00 50.00 1,694.06 1,531.64 - 1,694.06 1,570.94 - - - 

10 PTTPE 50.00 50.00 900.00 875.74 - 187.50 187.28 - - - 

11 PTTPM 50.00 - 20.00 24.79 - - - - - - 

12 RRC 100.00 100.00 13,862.35 20,406.00 - 13,862.35 4,509.56 - - - 

13 EnCo 50.00 50.00 400.00 397.86 - 0.50 0.45 - - - 

14 RBA 49.00 49.00 0.49 15.92 - 0.49 14.34 - - - 

15 PPCL 40.00 - 320.00 303.45 - - - - - - 

16 PTTUT 40.00 - 563.00 552.63 - - - - - - 

17 PTTCH 50.03 - 15,714.28 26,327.08 - - - - - - 

บริษัทรวม :           

กลุมธุรกิจการกล่ัน           

18 TOP 49.54 49.54 11,483.09 23,927.80 - 11,483.09 16,080.59 - 1,819.16 - 

19 SPRC 36.00 36.00 14,770.48 12,509.94 - 14,770.48 8,800.09 - - - 
กลุมธุรกิจนํ้ามัน           

20 THAPPLINE 35.21 30.60 2,682.35 - - 1,367.87 - - - - 

21 TLBC 48.95 48.95 140.00 97.75 - 140.00 74.38 - - - 

22 PA (Thailand) 35.00 35.00 131.25 - - 131.25 - - - - 

23 PA (Sanshui) 25.00 25.00 7.17 6.07 - 7.17 6.14 - - - 
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หนวย : ลานบาท 

 
สัดสวนเงินลงทุน 

(รอยละ) 2548 2547 เงินปนผล 

ช่ือบริษัท 2548 2547 
วิธี 

ราคาทุน 
วิธี 

สวนไดเสีย 

สํารองผล
ขาดทุนท่ี
เกินกวา 
เงินลงทุน 

วิธี 
ราคาทุน 

วิธี 
สวนไดเสีย 

สํารองผล
ขาดทุนท่ี
เกินกวา 
เงินลงทุน 2548 2547 

บริษัทรวม (ตอ) :           

กลุมธุรกิจนํ้ามัน           

24 VLPG 45.00 45.00 87.35 114.00 - 87.35 89.10 - - 19.21 

25 KPL 40.00 40.00 21.49 11.27 - 21.49 9.93 - - - 

กลุมธุรกิจปโตรเคมี           

26 ATC 49.99 46.12 4,423.12 4,065.98 - 2,888.84 1,447.50 - 1,331.54 - 

27 NPC - 37.99 - - - 1,185.14 6,000.06 - 1,060.02 588.90 

28 TOC - 48.97 - - - 8,906.35 11,048.54 - 1,206.26 - 

29 PPCL - 40.00 - - - 200.00 198.96 - - - 

30 TPI 31.50 - 20,364.91 20,364.91 - - - - - - 

กลุมธุรกิจกาซ           

31   PTTUT - 40.00 - - - 240.00 239.77 - - - 

32   IPT 20.00 - 400.19 556.84 - - - - - - 

33   TP 26.00 - 2,304.76 2,304.76 - - - - - - 

กิจการรวมคา :           

กลุมธุรกิจกาซ           

34   TTM (T) 50.00 50.00 4,240.00 3,018.55 - 4,240.00 3,892.48 - - - 

35 TTM (M) 50.00 50.00 281.32 237.88 - 281.32 223.80 - - - 

36   DCAP 35.00 35.00 350.00 333.21 - 201.00 190.15 - - - 

รวม   105,079.53 170,591.16 (1,074.73) 71,208.09 97,161.76 (1,597.94) 12,035.37 3,627.99 
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11.4 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 มี

รายละเอียดดังน้ี 
 

  หนวย : ลานบาท 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2547 54,910.08 97,161.76 

-  สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  21,651.27 52,318.56 

-  เงินปนผลรับ (5,490.49) (12,035.37) 

- โอนเปล่ียนประเภท (26,441.14) 1,010.90 

-  ซ้ือเงินลงทุน 28,589.95 31,975.31 

-  ซ้ือธุรกิจ 3,019.78 - 

-  จําหนายเงินลงทุน (9,683.57) - 

-  สวนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดสวนการถือหุน 9.06 53.12 

-  ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 12.21 106.88 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 66,577.15 170,591.16 

 
 

11.5 การเปล่ียนแปลงของสํารองผลขาดทุนที่เกินกวาเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

  หนวย : ลานบาท 

  
งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2547 - (1,597.94) 

-  สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  - 665.90 

- จําหนายเงินลงทุน - (0.80) 

-  ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - (141.89) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 - (1,074.73) 
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11.6 รายการสวนแบงในสินทรัพยสุทธิตามสัดสวนของบริษัทฯ  และผลการดําเนินงานของกิจการรวมคาซ่ึง
นํามารวมในงบการเงินรวม  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 มีรายละเอียดดังน้ี 

 
งบดุล : 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547  
 

  หนวย : ลานบาท 

 
2548 2547 

 TTM ( T ) TTM ( M ) DCAP TTM ( T ) TTM ( M ) DCAP 

สินทรัพยหมุนเวียน 941.24 128.29 58.36 646.79 148.65 152.37 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 12,539.88 797.22 835.86 10,538.48 465.52 322.10 

หน้ีสินหมุนเวียน (826.62) (18.69) (55.26) (2,363.43) (54.29) (175.82) 

หน้ีสินไมหมุนเวียน (9,635.95) (668.94) (505.75) (4,929.36) (336.08) (108.50) 

สินทรัพยสุทธิ 3,018.55 237.88 333.21 3,892.48 223.80 190.15 

    
 
งบกําไรขาดทุน :   
 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 
 

  หนวย : ลานบาท 

 2548 2547 

 TTM ( T ) TTM ( M ) DCAP TTM ( T ) TTM ( M ) DCAP 

รายได 9.17 6.93 15.26 59.81 0.38 0.19 

คาใชจาย (883.10) (4.09) (21.19) (138.47) (3.34) (10.40) 

กําไร (ขาดทุน) กอน 
ภาษีเงินได (873.93) 2.84 (5.93) (78.66) (2.96) (10.21) 

ภาษีเงินได - (1.22) - - (0.09) - 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (873.93) 1.62 (5.93) (78.66) (3.05) (10.21) 
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11.7 รายการสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 
 

กลุมบริษัท Subic Bay  (ประกอบดวย SBECL SBFCI และ SBDI) 
เม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2548 บริษัทฯ ไดปรับโครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท Subic Bay โดยบริษัทฯ ได
ขายเงินลงทุนในหุนสามัญของ SBFCI และ SBDI ท้ังหมดจํานวน 17.01 ลานหุน และ  13.06 ลานหุน 
ตามลําดับ คิดเปนเงินท้ังส้ิน 0.02 ลานดอลลารสหรัฐ (ประมาณ 0.78 ลานบาท) ใหแก SBECL         
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงสัดสวนในการถือเงินลงทุนใน SBECL รอยละ 100 

 
DCAP 
ในระหวางไตรมาสท่ี 1 ป 2548  DCAPไดเรียกชําระคาหุนสามัญจากกลุมผูถือหุน เพื่อใหครบตาม        
ทุนจดทะเบียน 1,000 ลานบาท  โดยบริษัทฯ ไดชําระคาหุนในสวนท่ีเหลือตามสัดสวนการถือหุนของ
บริษัทฯ คิดเปนจํานวนเงิน 149 ลานบาท  

 
ATC  
เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2547  ATC ไดออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญชนิดระบุช่ือ
ผูถือและเปล่ียนมือไมไดใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ในโครงการ Employee Stock Ownership 
Program (ESOP) จํานวน 14.60 ลานหนวย ไมมีราคาเสนอขาย    มีอายุประมาณ 48 เดือน นับแตวันท่ีออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ     ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย  มีสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญได 1 หุน ในราคา 10 บาท 

 
ผูไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทุกคน จะไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีแบงออกเปน 4 ฉบับ แตละ
ฉบับสามารถใชสิทธิไดในสัดสวนรอยละ 25 ของจํานวนท่ีไดรับการจัดสรรท้ังหมด กําหนดการใชสิทธิ
ซ้ือหุนสามัญไดทุกๆ 3 เดือน โดยมีสิทธิการซ้ือหุนครั้งแรกในวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2547 และคร้ังสุดทาย
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 

 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 มีผูมาใชสิทธิซ้ือหุนแลว จํานวน  8,204,100 หนวย คงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิ

ท่ียังไมไดใชสิทธิท้ังหมด 6,395,900 หนวย มีกําไรจากการลดสัดสวนการถือหุนจํานวน 9.06 ลานบาท   
ซ่ึงบันทึกเปนสวนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม แสดง
รายการไวในสวนของผูถือหุน 

 
นอกจากน้ี เม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2548 บริษัทฯ ไดเขาซ้ือหุน ATC จากผูถือหุนเดิมจํานวน 5,000,000 หุน 
ท่ีราคาหุนละ 37 บาท คิดเปนเงินทั้งส้ิน 185.48 ลานบาท  เกิดคาความนิยมจากการซื้อธุรกิจจํานวน 160.52
ลานบาท ในระหวางเดือนตุลาคม 2548 บริษัทฯ ไดเขาซ้ือหุน ATC จากบุคคลภายนอก เพ่ิมอีกจํานวน 
34.18 ลานหุน คิดเปนเงินท้ังส้ิน 1,348.80 ลานบาท เกิดคาความนิยมจากการซ้ือธุรกิจจํานวน 1,178.19 
ลานบาท จากเหตุการณดังกลาวขางตน ทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ ใน ATC เพิ่มขึ้นจากรอยละ 
46.12 เปนรอยละ 49.99 
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IPT 
ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 4/2547 ลงวันท่ี 22 เมษายน 2547 ไดอนุมัติใหบริษัทฯ เขาซ้ือหุน IPT  
จากบริษัท ซีเมนส เอจี (Siemens AG) จํานวน 35.42 ลานหุน หรือคิดเปนรอยละ 20 ของจํานวนหุน
ท้ังหมด ในราคา 400.19 ลานบาท (10 ลานดอลลารสหรัฐ) โดยใหแบงชําระคาหุนเปนงวดๆ   และเมื่อ
วันท่ี 11 มีนาคม 2548 บริษัทฯ ไดรับโอนหุนสามัญของ IPT จาก Siemens AG ท้ังหมด ผลจากการเขาซ้ือ
หุนดังกลาวทําให IPT มีสถานะเปนบริษัทรวมของบริษัทฯ และเกิดคาความนิยมติดลบจากการซ้ือธุรกิจ
จํานวน 493.94 ลานบาท   

 
PTTUT 
เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2548 PTTUTไดเรียกชําระคาหุนสามัญเพิ่มเติมอีกรอยละ 25 จากกลุมผูถือหุนเพื่อให
ครบตามทุนจดทะเบียน 800 ลานบาท  ซ่ึงบริษัทฯ ไดชําระคาหุนตามสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ เปน
จํานวนเงิน 80 ลานบาท  

 
เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2548 PTTUT ไดดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 8,100,000 หุน ราคาหุนละ 100 
บาท คิดเปนจํานวนเงิน 810 ลานบาท  รวมเปนทุนจดทะเบียนหลังเพิ่มทุนทั้งส้ิน 1,610 ลานบาท โดยเรียก
ชําระคาหุนเพิ่มทุนครั้งท่ี 1 รอยละ 25  และเพื่อรักษาสัดสวนการลงทุนใหเปนไปในอัตราเดิมตามเงื่อนไข
ของสัญญารวมทุน บริษัทฯ จึงไดเขาซ้ือหุนเพ่ิมทุนดังกลาว จํานวน 3.24 ลานหุน คิดเปนจํานวนเงิน 81 
ลานบาท 

 
ในระหวางไตรมาสท่ี 2 ป 2548  PTTUT ไดเรียกชําระคาหุนในสวนท่ีเพิ่มทุนครั้งที่ 2 และครั้งท่ี 3   จาก
กลุมผูถือหุน โดยเปนสวนของบริษัทฯ คิดเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 162 ลานบาท  

  
 PPCL 

เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2548 PPCL ไดเรียกชําระคาหุนในสวนท่ีเหลือท้ังหมด  จํานวน 8 ลานหุน มูลคา
หุนละ 37.50 บาท จากกลุมผูถือหุน โดยเปนสวนของบริษัทฯ คิดเปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 120 ลานบาท  

 
การเปล่ียนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอยของ  PTTUT และ PPCL 
เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2548    NPC และ TOC  ซ่ึงเปนผูถือหุนใน  PTTUT และ PPCL ในสัดสวนบริษัทละ
เทาๆ กันคือรอยละ 20  ไดทําการควบรวมบริษัทเปน PTTCH  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.
2535  ซ่ึงโดยผลของกฎหมาย PTTCH จะไดรับมาซ่ึงทรัพยสิน หน้ีสิน สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ
ของ NPC และ TOC     ผลของการควบรวมบริษัทดังกลาวจึงทําให PTTCH เปนผูถือหุนในบริษัทรวมท้ัง
สองแหง คิดเปนสัดสวนบริษัทละเทาๆ กันคือรอยละ 40  ต้ังแตวันท่ี 7 ธันวาคม 2548 เปนตนไป    
อยางไรก็ตาม สัดสวนการถือหุนทางตรงของบริษัทฯ ในบริษัทรวมท้ังสองคิดเปนรอยละ 40  ซ่ึงเม่ือรวม
สัดสวนการถือหุนท้ังทางตรงและทางออมโดยผาน PTTCH แลว  ทําใหบรษัิทฯ มีสิทธิออกเสียงในการ
กําหนดนโยบายการเงินและการดําเนินงานในบริษัทรวมท้ังสองเกินกวากึ่งหน่ึง   สงผลใหบริษัทรวมท้ัง
สองเปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ  ต้ังแตวันท่ี 7 ธันวาคม 2548 เปนตนไป และ
บริษัทฯ ไดนํา PTTUT และ PPCL  มาจัดทํางบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 แลว 
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EnCo 
เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2548 EnCo ไดดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 79,900,000 หุน  ราคาหุนละ 10 
บาท คิดเปนจํานวนเงิน 799 ลานบาท รวมเปนทุนจดทะเบียนหลังเพิ่มทุนทั้งส้ิน 800 ลานบาท โดยเรียก
เก็บเงินคาหุนท่ีออกใหมน้ีเต็มมูลคาหุน และเพื่อรักษาสัดสวนการลงทุนใหเปนไปในอัตราเดิมตาม
เง่ือนไขของสัญญารวมทุน บริษัทฯ  จึงเขาซ้ือหุนเพิ่มทุนดังกลาวจํานวน 39.95 ลานหุน คิดเปนจํานวนเงิน 
399.50 ลานบาท 

 
RRC 
เม่ือวันท่ี 12 เมษายน 2548 RRC ไดดําเนินการจดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชน
จํากัด กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย และไดเปล่ียนช่ือจาก “บริษัท โรงกลั่นนํ้ามันระยอง 
จํากัด” เปน “บริษัท โรงกลั่นนํ้ามันระยอง จํากัด (มหาชน)” 
 
เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2548 RRC ไดดําเนินการจดทะเบียนลดทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 379,164,867 หุน  ราคาหุนละ 100 บาท คิดเปนจํานวน 
37,916,486,700 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 2,274,989,202 หุน ราคาหุนละ 10 บาท คิดเปนจํานวน 
22,749,892,020 บาท ท้ังน้ี เพื่อลดขาดทุนสะสมของ RRC จํานวน 15,166,594,680 บาท 
  
PTTPM 
เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2548  บรษัิทฯ รวมกับ NPC และ BPE ไดรวมกันจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท พีทีที โพลี
เมอร มารเก็ตต้ิง จํากัด (PTTPM)  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินธุรกิจการตลาดทั้งในและตางประเทศ
เก่ียวกับผลิตภัณฑโพลิเมอร ของกลุมบริษัท มีทุนจดทะเบียน 40 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ  400,000 
หุน ราคาหุนละ 100 บาท  โดยบริษัทฯ NPC และBPE มีสัดสวนการถือหุนรอยละ 50, 25 และ 25 
ตามลําดับ คิดเปนเงินลงทุนของบริษัทฯ จํานวนเงิน 20 ลานบาท และมีสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ   

 
PTTPE 
ในระหวางไตรมาส 3 ป 2548 PTTPE ไดเรียกชําระคาหุนในสวนท่ีเหลือท้ังหมด จากกลุมผูถือหุน โดย
เปนสวนของบริษัทฯ คิดเปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 562.50 ลานบาท  
 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ PTTPE ครั้งท่ี 5/2548 เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2548 ไดอนุมัติใหเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท จํานวน 800 ลานบาท รวมเปนทุนจดทะเบียนของบริษัทท้ังส้ิน 2,300 ลานบาท และได
เรียกชําระคาหุนจากบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ ซ่ึงคิดเปนจํานวนเงิน 400 ลานบาท โดย
แบงชําระเปน 2 งวด ตามแผนการใชเงินของบริษัท โดยงวดท่ี 1 ชําระภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2548 และ
งวดที่ 2  ชําระภายในวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2549 เปนจํานวนเงิน 150 ลานบาท และ 250 ลานบาท ตามลําดับ 
โดยบริษัทฯไดชําระคาหุนงวดที่ 1 เรียบรอยแลวเม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2548  ทั้งน้ี เปนไปตามมติ
คณะกรรมการบริษัทฯ  ครั้งท่ี 4/2548 วันท่ี 28 เมษายน 2548  
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การควบบริษัท NPC และ TOC 
เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2548 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งท่ี 6/2548 ไดมีมติอนุมัติให
การสนับสนุนการดําเนินการควบรวม NPC และ TOC  โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะใหบริษัทใหมท่ีจะเกิดจาก
การควบรวมบริษัทท้ังสอง เปนแกนนําในธุรกิจปโตรเคมี สายโอเลฟนสท่ีผลิตจากกาซธรรมชาติ และเปน
ผูดําเนินธุรกิจตอเน่ืองสายโอเลฟนสของกลุมบริษัทฯ   

 
เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2548  ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนบริษัทฯ ครั้งท่ี 1 / 2548 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เขา
ซ้ือหุน NPC และ TOC จากผูถือหุนของ NPC  และ TOC ท่ีคัดคานการควบบริษัท ในระหวางวันท่ี 25 
สิงหาคม 2548 ถึงวันท่ี 7 กันยายน 2548  
 
TOC 
เม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม 2548 บริษัทฯ ไดเขาซ้ือหุน TOC ที่ NPC ถืออยูท้ังหมดจํานวน 8.48 ลานหุน หรือ
คิดเปนรอยละ 1.03 ของจํานวนหุนท่ีออกและชําระแลวของ TOC    คิดเปนจํานวนเงิน 492.01 ลานบาท  

 
ในระหวางวันท่ี 25 สิงหาคม 2548 ถึง วันที่ 7 กันยายน 2548  บริษัทฯไดรับซ้ือหุนสามัญของ TOC จากผู
ถือหุนเดิมของ TOC ที่คัดคานการควบบริษัทNPC และ TOC  จํานวน 17.72 ลานหุน  คิดเปนจํานวนเงิน
ท้ังส้ิน 1,057.44 ลานบาท 

 
ในระหวางเดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม 2548 บริษัทฯ ไดเขาซ้ือหุนสามัญของ TOC จากบุคคลภายนอก 
เพ่ิมอีกจํานวน 47.12 ลานหุน คิดเปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 3,345.52 ลานบาท 

 
จากเหตุการณดังกลาวขางตน ทําใหสัดสวนการลงทุนในหุนสามัญของ TOC เพิ่มขึ้นจากรอยละ 48.97 
เปนรอยละ 57.90    

 
NPC 
ในระหวางวันท่ี 25 สิงหาคม 2548 ถึง วันท่ี 7 กันยายน 2548  บริษัทฯ มิไดรับคําเสนอขายหุนสามัญของ 
NPC จากผูถือหุนเดิมของ NPC ท่ีคัดคานการควบบริษัทNPC และ TOC   

 
อยางไรตาม ในระหวางเดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม 2548 บริษัทฯ ไดเขาซ้ือหุนสามัญของ NPC จาก
บุคคลภายนอก เพ่ิมอีกจํานวน 5.03 ลานหุน คิดเปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 700.65 ลานบาท สงผลใหสัดสวน
การลงทุนในหุนสามัญของ NPC เพิ่มขึ้นจากรอยละ 37.99 เปนรอยละ 39.62  
 



 53

PTTCH 
เม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม 2548 TOC และ NPC ไดรวมกันจัดประชุมผูถือหุนรวม ระหวางผูถือหุนของท้ังสอง
บริษัท โดยท่ีประชุมฯ อนุมัติใหใชช่ือบริษัทใหมวา “บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน)”  (PTTCH) 
นอกจากน้ี  ที่ประชุมฯ ไดอนุมัติการจัดสรรหุนของ PTTCH ใหแกผูถือหุนของ NPC และ TOC ท่ีมีช่ือ
ปรากฎในสมุดทะเบียนของผูถือหุนของแตละบริษัท ณ วันท่ีประชุมผูถือหุนรวมโดยจัดสรรหุนใหแกผูถือ
หุนในอัตราสวนดังน้ี  หุน NPC 1 หุน ตอ หุน PTTCH 1.569785330 หุน  และ หุน TOC 1 หุน ตอ หุน 
PTTCH 0.784892665 หุน   
 
เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2548 NPC และ TOC ไดยื่นขอจดทะเบียนการควบ NPC และ TOC  และนายทะเบียน
หุนสวนบริษัทไดรับจดทะเบียนควบรวมบริษัทเรียบรอยแลว ทั้งน้ี บริษัทท่ีเกิดจากการควบบริษัท คือ 
PTTCH จะรับไปซ่ึงทรัพยสิน หน้ีสิน สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบทั้งหมดของ NPC และ TOC โดยมี
ผลตามกฎหมายนับต้ังแตวันที่ 7 ธันวาคม 2548 เปนตนไป  

    
 ภายหลังการควบบริษัท และจัดสรรหุนใหมใหกับผูถือหุนแลว สัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ ใน PTTCH 

จึงคิดเปนรอยละ 50.03 สงผลให PTTCH มีสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัท ต้ังแตวันท่ี 7 ธันวาคม 2548 
เปนตนไป  บริษัทฯ ไดนํา PTTCH มาจัดทํางบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 แลว   
และเกิดคาความนิยมจากการซ้ือธุรกิจจํานวน 4,480.34 ลานบาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 35 
 
TPI 
เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2548 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 4 / 2548  ไดมีมติเห็นชอบให
บริษัทฯ เขาลงทุนในบริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) (TPI)  ในสัดสวนรอยละ 
31.50 ของจํานวนหุนท้ังหมดท่ีจดทะเบียนและชําระแลวของ TPI  
 
เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2548 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 11/2548 มีมติอนุมัติการชําระ
เงินลงทุนใน TPI จํานวน 6,142.50 ลานหุน ในราคาหุนละ 3.30 บาท  คิดเปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 20,270.25 
ลานบาท โดยบริษัทฯ ไดชําระเงินลงทุนจํานวนดังกลาวแลวเมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2548  
 
เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2548 ผูบริหารแผนฟนฟูกิจการของ TPI  ไดนําเงินเพิ่มทุนดังกลาวไปชําระหน้ีแก
เจาหน้ีตามแผนฟนฟูฯ และในวันเดียวกันผูบริหารแผนฯ ไดยื่นคํารองขอใหศาลลมละลายกลางมีคําส่ัง
ยกเลิกการฟนฟูกิจการของ TPI  
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548  TPI ยังอยูในระหวางการพิจารณาของศาลฯ  ดังน้ันอํานาจในการบริหารจัดการ
การดําเนินงานของ TPI จึงยังคงอยูภายใตการบริหารของผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ      บริษัทฯ จึงยังมิได
รับรูสวนแบงกําไรหรือขาดทุน ตามสัดสวนที่บริษัทฯ มีสวนไดเสียใน TPI   ในงบการเงินของบริษัทฯ 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548  ท้ังน้ี จนกวาศาลจะมีคําส่ังใหยกเลิกการฟนฟูกิจการของ TPI และ
บริษัทฯ สามารถเสนอตัวแทนเขาไปมีสวนรวมในการบริหารและกําหนดนโยบายทางการเงินและการ
ดําเนินงานของ TPI อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดบันทึกเงินลงทุนจํานวนดังกลาวเปนสินทรัพยในงบดุล ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 แลว 
 
PTTLNG  
ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ของ PTTLNG  ครั้งที่ 1 /2548 และครั้งท่ี 2/2548 เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2548 
และวันท่ี 5 ตุลาคม 2548 ตามลําดับไดมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 1 ลานบาท เปน 50 
ลานบาท โดยใหเรียกชําระคาหุนครั้งท่ี 1 รอยละ 25 เปนจํานวน 12.25 ลานบาท โดยบริษัทฯ ไดชําระคา
หุนจํานวนดังกลาวแลวเม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2548 ท้ังน้ี เปนไปตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 
8/2548 วันท่ี 29 สิงหาคม 2548 
 
THAPPLINE 
ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน THAPPLINE ครั้งท่ี 1/2548 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2548 และท่ีประชุม
วิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 2/2548 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2548  ไดมีมติพิเศษใหเพิ่มทุนของบริษัท 
จากจํานวน 4,177.50 ลานบาท เปนจํานวน 8,479 ลานบาท เพื่อชําระคืนเงินคาบริการขนสงลวงหนาคงคาง 
(Outstanding Tariff  Prepayments ; TPP)  โดยการออกหุนบุริมสิทธิใหมจํานวน 43,015,000 หุน มีมูลคา
หุนละ 100 บาท อยางไรก็ตาม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมติพิเศษในการเพิ่มทุนเพ่ือชําระคืน TPP  
ใหกับผูถือหุนแตละราย การจองซ้ือหุนเพิ่มทุนดังกลาว จึงเปนการจองซ้ือหุนบุริมสิทธิตามสัดสวน TPP 
ซ่ึงคิดเปนสัดสวนของบริษัทฯ จํานวน 12.94 ลานหุน คิดเปนจํานวนเงิน 1,293.90 ลานบาท โดย บริษัทฯ 
ไดจายชําระเงินคาหุนเพิ่มทุนดังกลาวแลวเมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม 2548 และในวันเดียวกัน บริษัทฯ ได
ดําเนินการซ้ือหุนสามัญจํานวน 0.73 ลานหุน และหุนบุริมสิทธิจํานวน 0.80 ลานหุน จาก TCPL Thailand 
Project Ltd. (TCPL) คิดเปนจํานวนเงิน 20.57 ลานบาท ทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ ใน 
THAPPLINE เพิ่มขึ้นจากรอยละ 30.60 เปนรอยละ 34.04 คิดเปนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงเปนสัดสวนรอยละ 
35.21  
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TP  
เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2548 บรษัิทฯ ไดเขาซ้ือหุนสามัญของ TP จาก PTTEPI (บริษัทยอยของ PTTEP)  ที่ 
PTTEPI ถือหุนอยูท้ังหมด จํานวน 73,060,000 หุน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 26 ของหุนที่ออกและชําระ
แลว คิดเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 2,304.76 ลานบาท  ทั้งน้ี เปนไปตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ในการ
ประชุมครั้งที่ 10/2548 วันท่ี 21 ตุลาคม 2548 
 
New   Links (บริษัทรวมของ PTTEPO) 
เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2548   PTTEP Offshore Investment Company Limited  (PTTEPO ซ่ึงเปนบริษัท
ยอยของ PTTEP) ไดขายหุนทั้งหมดของ New Links ใหกับบริษัท Encore Int’l Limited (Encore) และ
ไดรับคาหุนและเงินชดเชยรวมเปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 9,101.84 ลานบาท (236.5 ลานดอลลารสหรัฐ) โดยมี
มูลคาตามบัญชีสุทธิของเงินลงทุนจํานวน 9,679.71 ลานบาท      และไดแสดงรายการขาดทุนจากการ
จําหนายเงินลงทุนจํานวน 577.87 ลานบาท ในงบกําไรขาดทุน 
 
PTTEP IR   (บริษัทยอยของ PTTEP) 
เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2548  PTTEP ไดดําเนินการจัดต้ัง บริษัท พีทีทีอีพี อิหราน จํากัด (PTTEP Iran 
Company Limited) โดยมีทุนจดทะเบียนชําระแลว 50,000 ดอลลารสหรัฐ ประกอบดวย หุนสามัญ จํานวน 
50,000 หุน มูลคาหุนละ 1 ดอลลารสหรัฐ โดยมี PTTEP Middle East Company Limited (บริษัทยอย ของ 
PTTEP) เปนผูถือหุนท้ังหมด 

 
 Orange และ B8/32 Partners  (กิจการรวมคาของ PTTEP) 
 เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2548 PTTEP Offshore Investment Company Limited (บริษัทยอยของ PTTEP) 

จายเงินซ้ือหุนของกลุมบริษัท โปโก ในประเทศไทย ซ่ึงประกอบดวย หุนรอยละ 59.94 ในบริษัท ไทยโป 
จํากัด (ซ่ึงตอมาเปลี่ยนช่ือเปน Orange Energy Limited ; Orange) และหุนรอยละ 27.78 ใน บริษัท บี8/32 
พารทเนอร จํากัด (B8/32 Partners)  ในราคารวมจํานวน 20,262 ลานบาท ตอมาเม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 
2548 PTTEPO ขายหุนรอยละ 10 ของสินทรัพยท่ีไดมาขางตนใหแก บริษัท พลังโสภณ อินเตอรเนช่ันแนล 
จํากัด ในราคา 2,052.61 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 PTTEPO มีสัดสวนการถือหุนใน Orange และ 
B8/32 Partners รอยละ 53.95 และ รอยละ 25.00 ตามลําดับ 

 
DPC (บริษัทยอยของ PTTEP) 

 เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2548 PTTEP ไดดําเนินการจัดต้ังบริษัท ไดมอนด ปโตรเลียม จํากัด (Diamond Petroleum 
Company Limited) โดยมีทุนจดทะเบียน 50,000 ดอลลารสหรัฐ ประกอบดวย หุนสามัญ  จํานวน 50,000 
หุน มูลคาหุนละ 1 ดอลลารสหรัฐ โดยมี PTTEPO (บริษัทยอยของ PTTEP)  เปนผูถือหุนท้ังหมด 
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PTTEPM (บริษัทยอยของ PTTEP)  

 เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2548  PTTEP ไดจัดต้ังบริษัท PTTEP Merangin Company Limited เพื่อรองรับการทํา
ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม ในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีทุนจดทะเบียนชําระแลว 50,000 ดอลลาร
สหรัฐ ประกอบดวยหุนสามัญ 50,000 หุน มูลคาหุนละ 1 ดอลลารสหรัฐ โดยมีบริษัท PTTEPO (บริษัท
ยอยของ PTTEP) เปนผูถือหุนทั้งหมด 
 
Houakhong (บริษัทยอยของ PTTCL) 
เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2548  PTTCL ไดเขาซ้ือหุน Houakhong  จากกลุมผูถือหุนเดิม  จํานวน 2,000 หุน 
หรือคิดเปนรอยละ 20  ของจํานวนทุนจดทะเบียนและชําระแลว ในราคา 1.50 ลานบาท และสงผลให
สัดสวนการถือหุนของ PTTCL ใน Houakhong  เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 80 เปนรอยละ 100 
 

12.  เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน   
  
12.1 ขอมูลเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนของบริษัทฯ 
 

ชื่อบริษัท 
จัดตั้งข้ึน 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ 
สัดสวนเงินลงทุน 

(รอยละ) 

   2548 2547 

บริษัท ปโตรเอเซีย (Huizhou) จํากัด  (PA(Huizhou)) จีน การตลาดนํ้ามัน 25.00 25.00 

บริษัท ปโตรเอเซีย (Shantou) จํากัด (PA (Shantou)) จีน การตลาดนํ้ามัน 15.00 15.00 

บริษัท ปตท. มารท จํากัด  (PTT Mart) ไทย รับจางบริหารงาน 49.00 49.00 

บริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด  (FPT) ไทย ทอขนสงนํ้ามัน 2.76 2.76 

บริษัท บริการนํ้ามันอากาศยาน จํากัด (IPS) ไทย บริการเติมนํ้ามัน 
อากาศยาน 

16.67 16.67 

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด (RPCL) ไทย ผลิตไฟฟา 15.00 15.00 

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) (TIP) ไทย ประกันภัย 13.33 13.33 

บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  
 (BAFS)  

ไทย บริการเติมนํ้ามัน
อากาศยาน 

7.06 7.06 

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (BCP) ไทย การกล่ันนํ้ามัน 7.60 7.91 
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12.2  ขอมูลเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนของบริษัทยอย 

ชื่อบริษัท 
จัดตั้งข้ึน 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ 
สัดสวนเงินลงทุน 

(รอยละ) 

   2548 2547 

     
เงินลงทุนระยะยาวอื่นของ PTTCH :     
Alliance Petrochemical Investment (Singapore) Pte., Ltd. 
(API) 

สิงคโปร ปโตรเคมี 16.67 - 

 
12.3 เงินลงทุนระยะยาวอื่น  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547  

  
      หนวย :ลานบาท 

ชื่อบริษัท 
สัดสวนเงินลงทุน 

(รอยละ) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท เงินปนผล 
  2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 

เงินลงทุนซ่ึงบันทึกโดยวิธีราคาทุน         
บริษัทรวม:         

กลุมธุรกิจนํ้ามัน         

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

2 PTT Mart 49.00 49.00 78.40 78.40 78.40 78.40 - - 

กิจการรวมคา:         

กลุมธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม
และกาซธรรมชาติ 

        

3  CPOC - 50.00 - 9.90 บาท - - - - 

บริษัทอ่ืน :         

4 FPT 2.76 2.76 44.00 44.00 44.00 44.00 - - 

5 IPS 16.67 16.67 0.02 0.02 0.02 0.02 - - 

6 PA (Shantou) 15.00 15.00 60.84 60.84 60.84 60.84 - - 

7 RPCL 15.00 15.00 249.75 249.75 249.75 249.75 - - 

8 API 16.67 - 290.24 - - - - - 

รวมเงินลงทุนซ่ึงบันทึกโดยวิธีราคาทุน   738.41 448.17 448.17 448.17   

หัก คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน    198.40 198.40 198.40 198.40   

รวมเงินลงทุนซ่ึงบันทึกโดยวิธีราคาทุน
สุทธิ 

  

540.01 249.77 249.77 249.77   
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      หนวย :ลานบาท 

ชื่อบริษัท 
สัดสวนเงินลงทุน 

(รอยละ) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท เงินปนผล 
  2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 

เงินลงทุนซ่ึงบันทึกโดยมูลคายุติธรรม         
บริษัทอ่ืนท่ีเปนหลักทรัพยเผ่ือขาย :         
9 TIP 13.33 13.33 312.00 312.00 312.00 312.00 30.40 28.80 
10 BAFS  7.06 7.06 24.00 24.00 24.00 24.00 9.90 14.88 
11 BCP 7.60 7.91 105.32 105.32 105.32 105.32 - - 

รวมเงินลงทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผ่ือขาย   441.32 441.32 441.32 441.32   

บวก คาเผื่อการปรับมูลคาของเงินลงทุน    1,107.99 1,046.37 1,107.99 1,046.37   
รวมเงินลงทุนซ่ึงบันทึกโดยมูลคา

ยุติธรรม 
  

1,549.31 1,487.69 1,549.31 1,487.69 
  

รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน   2,089.32 1,737.46 1,799.08 1,737.46 40.30 43.68 

 
 
12.4 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม 
 

 งบการเงิน 
เฉพาะบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 1,737.46  1,737.46 

 - กําไรท่ียังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผ่ือขาย 61.62  61.62 

 - ซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุฯ  35) 290.24  - 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 2,089.32  1,799.08 
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12.5 รายการสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 
 

PTT MART 
 
เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2548 บริษัทฯ ในฐานะเจาหน้ีไมมีประกันไดยื่นคําขอรับชําระหน้ีตอเจาพนักงาน
พิทักษทรัพย  และเจาพนักงานพิทักษทรัพยไดรับคําขอรับชําระหน้ีของ PTT MART ไวแลว เปนจํานวน
เงิน 133.45 ลานบาท 

 
BCP 
 
เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2548 BCPไดจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวใหมเปนจํานวน 687,481,908 หุน 
คิดเปนจํานวนเงิน 687.48 ลานบาท กับกระทรวงพาณิชย เน่ืองจากในระหวางป 2548 ไดมีผูถือหุนกูแปลง
สภาพใชสิทธิแปลงสภาพจํานวน 38,499 หนวย มูลคาตราไวหนวยละ 10,000 บาท ใชสิทธิแปลงสภาพ
เปนหุนสามัญจํานวน 26,922,373 หุน ท่ีราคาแปลงสภาพหนวยละ 14.30 บาท ภายหลังการใชสิทธิแปลง
สภาพ   ทําใหคงเหลือหุนกูแปลงสภาพจํานวน 222,596 หนวย  และจากการแปลงสภาพหุนกูเปนหุน
สามัญดังกลาวทําให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 สัดสวนการถือหุนของบริษัทฯใน BCP ลดลงจากรอยละ 
7.91 เปนรอยละ 7.60 

 
เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2548 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2548   ไดมีมติเห็นชอบให
บริษัทฯ เขาลงทุนใน BCP จํานวนประมาณ 100-120 ลานดอลลารสหรัฐ (ประมาณ 4,100 – 4,920 ลาน
บาท) เพื่อใชลงทุนในโครงการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ (Product Quality Improvement Project  หรือ 
PQI Project) ของ BCP โดยภายหลังการเขาลงทุนดังกลาวจะทําให บริษัทฯ มีสัดสวนการถือครองหุนใน 
BCP ไมตํ่ากวารอยละ 25 แตไมเกินรอยละ 30 ของหุนท้ังหมดท่ีจดทะเบียนและเรียกชําระแลว ท้ังน้ี 
บริษัทฯ และ BCP จะลงนามในสัญญาจองซ้ือหุนสามัญและหุนกูแปลงสภาพ (Share Subscription 
Agreement : SSA) และชําระเงินคาหุนดังกลาวภายในเดือนมิถุนายน 2549 
 
 
เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2548 ท่ีประชุมผูถือหุนวิสามัญครั้งท่ี 1/2548 ของ BCP ไดอนุมัติการออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ ในจํานวนไมเกิน 85,500,000 หนวย ใหแกผูถือหุน BCP ใน
อัตรา 10 หุนเดิมตอ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ ในราคาเสนอขายไมเกิน 2.50 บาทตอหนวย โดยสามารถใช
สิทธิซ้ือหุนสามัญของ BCP ไดในราคา 18 บาทตอหุน ท้ังน้ี BCP จะพิจารณาดําเนินการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ดังกลาวภายหลังจากท่ีไดรับอนุญาตใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และทราบมูลคาโครงการปรับปรุงคุณภาพ
นํ้ามันท่ีชัดเจน 
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TIP 
 
เม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2548 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของ TIP  มีมติอนุมัติให TIP จายเงินปนผลแกผูถือหุน
ในอัตราหุนละ 1.20 บาท โดยแบงจายเปนเงินสด ในอัตราหุนละ 0.95 บาท และจายเปนหุนปนผล ใน
อัตรา 4 หุนเดิม ตอ 1 หุนสามัญใหม ในราคาตามมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนการจายหุนปนผล
อัตราหุนละ 0.25 บาท ซ่ึงคิดเปนเงินปนผลในสัดสวนของบริษัทฯ เปนจํานวนท้ังส้ิน 38.40 ลานบาท โดย
แบงเปนเงินสดจํานวน 30.40 ลานบาท เปนหุนสามัญจํานวน 8 ลานหุน คิดเปนเงิน 8  ลานบาท 

 
ในวันเดียวกัน ท่ีประชุมฯ ยังไดมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 240 ลานบาท เปน 300 ลานบาท 
โดยออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 60 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เปนทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น 60   
ลานบาท  เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล  จากเหตุการณดังกลาวทําให บริษัทฯ ยังคงสัดสวนการถือหุนเดิม
คือ  รอยละ 13.33 

 
BAFS 
 
เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2548       ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของ BAFS มีมติอนุมัติให BAFS จายเงินปนผลแก
ผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.35 บาท โดยแบงจายเปนเงินสด ในอัตราหุนละ 0.10 บาท และจายเปนหุนปนผล 
ในอัตรา 4 หุนเดิม ตอ 1 หุนสามัญใหมในราคาตามมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนการจายหุนปนผล
ในอัตราหุนละ 0.25 บาท  ซ่ึงคิดเปนเงินปนผลในสัดสวนของบริษัทฯ เปนจํานวนท้ังส้ิน 8.40 ลานบาท 
โดยแบงเปนเงินสดจํานวน 2.40 ลานบาท เปนหุนสามัญจํานวน 6 ลานหุน คิดเปนเงิน 6  ลานบาท  
 
ในวันเดียวกันท่ีประชุมฯ ยังไดมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 340 ลานบาท เปน 425 ลานบาท 
โดยออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 85 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เปนทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น 85   
ลานบาท เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล จากเหตุการณดังกลาวทําให บริษัทฯ ยังคงสัดสวนการถือหุนเดิม
คือรอยละ 7.06 
  
เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2548 ในการประชุมคณะกรรมการ BAFS ครั้งท่ี 3/2548 อนุมัติการจายเงินปนผล
ระหวางกาลของผลการดําเนินงานหกเดือนแรกของป 2548 ในอตัราหุนละ 0.25 บาท เปนเงินปนผลใน
สัดสวนของบริษัทฯ คิดเปนจํานวนเงิน 7.50 ลานบาท 
 
บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนในบริษัทรวม ดวยวิธีราคาทุนและปรับปรุงดวยคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 
ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีวัตถุประสงคท่ีจะจําหนายออกไป ซ่ึงไดแก PTT Mart  และ   PA (Huizhou)    
 
คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทรวม และบริษัทอ่ืน มีจํานวนรวม 198.40 ลานบาท   ประกอบดวย 
คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนใน  PTT Mart    PA (Huizhou)      FPT    และ PA (Shantou)  เปนจํานวน
เงิน 78.40   15.16   44.00   และ 60.84  ลานบาท ตามลําดับ 
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13. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 
 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 มรีายละเอียดดังน้ี 
 หนวย : ลานบาท 
 งบการเงินรวม 
 ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร สินทรัพยเพ่ือ สินทรัพย งานระหวาง รวม 
  และสวน และ การสํารวจ อ่ืน ๆ กอสราง  
  ปรับปรุง อุปกรณ และผลิต    
  อาคาร  ปโตรเลียม    
ราคาทุน        
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 3,106.08 15,841.29 150,530.03 107,894.59 7,601.06 31,597.57 316,570.62 
- ซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุฯ 35) 1,105.03 856.89 36,884.43 - 2,773.56 13,428.20 55,048.11 
- ซ้ือสินทรัพย 661.51 432.29 1,380.26 54,847.48 513.67 42,217.48 100,052.69 
- ตนทุนการกูยืม - - - - - 1,362.05 1,362.05 
- โอนเปลี่ยนประเภท 24.58 720.54 13,211.47 - (100.94) (14,011.36) (155.71) 
- ขายและจําหนาย - (50.96) (148.68) (379.20) (122.62) (53.99) (755.45) 
- ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - (0.33) 2.27 398.33 0.80 25.96 427.03 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 4,897.20 17,799.72 201,859.78 162,761.20 10,665.53 74,565.91 472,549.34 
        
คาเส่ือมราคาสะสม        
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 - (7,687.14) (66,907.57) (46,156.28) (4,927.70) - (125,678.69) 
- ซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุฯ 35) - (270.95) (11,142.36) - (1,643.74) - (13,057.05) 
- ซ้ือสินทรัพย - (16.12) (0.41) (10,430.85) (0.87) - (10,448.25) 
- คาเส่ือมราคาสําหรับป - (719.10) (6,925.21) (9,104.39) (730.39) - (17,479.09) 
- โอนเปลี่ยนประเภท - 5.24 (18.25) - 15.65 - 2.64 
- ขายและจําหนาย - 55.67 249.69 107.30 55.11 - 467.77 
- ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน  - (0.36) (3.02) (84.10) (21.34) - (108.82) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 - (8,632.76) (84,747.13) (65,668.32) (7,253.28) - (166,301.49) 

       
คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย       
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 (42.87) (373.13) (288.72) - - - (704.72) 
กลับรายการขาดทุนจากการดอยคา - - 43.76 - - - 43.76 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 (42.87) (373.13) (244.96) - - - (660.96) 
        
ราคาตามบัญชี        
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 3,063.21 7,781.02 83,333.74 61,738.31 2,673.36 31,597.57 190,187.21 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 4,854.33 8,793.83 116,867.69 97,092.88 3,412.25 74,565.91 305,586.89 
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 หนวย : ลานบาท 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร สินทรัพย งานระหวาง รวม 
  และสวน และ อ่ืนๆ กอสราง  

  ปรับปรุง อุปกรณ    

  อาคาร     

ราคาทุน       

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 2,659.86 11,462.45 94,240.51 7,148.38 20,606.70 136,117.90 

- ซ้ือสินทรัพย - 126.73 1,214.02 282.24 38,127.21 39,750.20 

- ตนทุนการกูยืม - - - - 1,346.02 1,346.02 

- โอนเปล่ียนประเภท 24.58 732.04 13,059.59 111.67 (14,021.14) (93.26) 

- ขายและจําหนาย - (50.77) (59.40) (92.28) - (202.45) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 2,684.44 12,270.45 108,454.72 7,450.01 46,058.79 176,918.41 

คาเส่ือมราคาสะสม       

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 - (6,190.20) (49,203.74) (4,784.03) - (60,177.97) 

- คาเส่ือมราคาสําหรับป - (525.38) (5,109.49) (669.65) - (6,304.52) 

- โอนเปล่ียนประเภท - - (25.13) 25.13 - - 

- ขายและจําหนาย - 30.90 55.41 87.58 - 173.89 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 - (6,684.68) (54,282.95) (5,340.97) - (66,308.60) 

คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย       

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 (42.87) (373.13) (244.96) - - (660.96) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 (42.87) (373.13) (244.96) - - (660.96) 

       
ราคาตามบัญชี       

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 2,616.99 4,899.12 44,791.81 2,364.35 20,606.70 75,278.97 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 2,641.57 5,212.64 53,926.81 2,109.04 46,058.79 109,948.85 
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ตนทุนการกูยืมท่ีไดบันทึกเปนสวนหน่ึงของราคาทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ มีจํานวน 1,346.02 ลาน
บาท  (2547 : 658.53 ลานบาท) บริษัทฯใชอัตราการต้ังขึ้นเปนทุนรอยละ 5.91 ( 2547 : รอยละ 6.11) 

 
 อาคาร โรงงาน เครื่องจักร และอุปกรณ ในงบการเงินรวม จํานวน 12,000 ลานบาท  ไดใชเปนหลักประกัน

สําหรับสัญญา Working Capital Facilities Agreement สัญญาเงินกูและหุนกู  
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 สินทรัพยตามสัญญาเชาการเงิน ซ่ึงรวมอยูในสินทรัพยอ่ืนๆ ไดแก 
สินทรัพยประเภทยานพาหนะ ในงบการเงินรวมมีจํานวน 117.24 ลานบาท (2547 : 56.91 ลานบาท) ในงบ
การเงินเฉพาะบริษัทมีจํานวน 114.61 ลานบาท (2547 : 56.27 ลานบาท) มีรายละเอียดดังน้ี 
 
     หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2548  2547  2548  2547 

ราคาทุน 163.20  83.98  162.21  82.99 

หัก คาเส่ือมราคาสะสม 45.96  27.07  45.42  26.72 

ราคาตามบัญชี 117.24  56.91  116.79  56.27 

 
14. สินทรัพยไมมีตัวตน 
 
 สินทรัพยไมมีตัวตน  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

   หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สิทธิบัตร สิทธิการเชา/
สิทธิการใช 

สิทธิในการ 
ดําเนินงาน

อ่ืน 

คาความนยิม รวม  สิทธิบัตร สิทธิการเชา/
สิทธิการใช 

สิทธิในการ 
ดําเนินงาน

อ่ืน 

รวม 

ราคาทุน           

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 2,245.52 6,278.63 87.56 (939.83) 7,671.88  530.28 5,832.67 51.55 6,414.50 

 - ซื้อธุรกิจ (หมายเหตุฯ 35) 178.13 34.02 572.84 - 784.99  - - - - 

 -  เพ่ิมขึน้ 245.46 230.84 556.27 6,145.49 7,178.06  82.09 207.15 - 289.24 

 -  โอนเปลีย่นประเภท (992.44) 1,148.12 - - 155.68  12.43 79.21 - 91.64 

 -   จําหนายสินทรัพย (28.14) (32.59) - 3.72 (57.01)  - (15.22) - (15.22) 

 -   ผลตางจากการแปลงคา 
          งบการเงิน 

 
   - (3.83) 

 
0.70 (0.02) (3.15)  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 1,648.53 7,655.19 1,217.37 5,209.36 15,730.45  624.80 6,103.81 51.55 6,780.16 
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   หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สิทธิบัตร สิทธิการเชา/
สิทธิการใช 

สิทธิในการ 
ดําเนินงาน

อ่ืน 

คาความนยิม รวม  สิทธิบัตร สิทธิการเชา/
สิทธิการใช 

สิทธิในการ 
ดําเนินงาน

อ่ืน 

รวม 

           

คาตัดจําหนายสะสม           

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 (958.79) (1,928.71) (40.28) (237.26) (3,165.04)  (369.86) (1,799.82) (28.70) (2,198.38) 

-   ซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุฯ 35) (71.07) (5.56) (73.09) - (149.72)  - - - - 

 -  คาตัดจําหนายสําหรับป (155.48) (279.29) (25.38) 460.92 0.77  (86.50) (223.41) (5.17) (315.08) 

 -  โอนเปลี่ยนประเภท 292.35 (293.95) - - (1.60)  - - - - 

 -  จําหนายสนิทรัพย (72.20) 17.23 - (3.72) (58.69)  - 5.35 - 5.35

 -  ผลตางจากการแปลงคา 
       งบการเงิน 0.71 (1.93) (0.32) 

 
61.54 60.00 

  
- 

 
- 

 
- -

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 (964.48) (2,492.21) (139.07) 281.48 (3,314.28)  (456.36) (2,017.88) (33.87) (2,508.11) 

           

คาเผ่ือการดอยคาของสินทรพัย          

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 - (1,096.09) - - (1,096.09)  - (1,096.09) - (1,096.09) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 - (1,096.09) - -  (1,096.09)  - (1,096.09) - (1,096.09) 
           

ราคาตามบัญชี           

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 1,286.73 3,253.83 47.28 (1,177.09) 3,410.75  160.42 2,936.76 22.85 3,120.03 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 684.05 4,066.89 1,078.30 5,490.84 11,320.08  168.44 2,989.84 17.68 3,175.96 
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15. ภาษีเงินได และภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 
 กลุมบริษัทเสียภาษีเงินไดตามรายละเอียดดังน้ี 
 

 อัตรารอยละ 

ภาษีเงินไดจากการประกอบธุรกิจปโตรเลียมในประเทศไทย  
        ตามพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ.2514 50 

ภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร 30 

             - ยกเวนกําไรสุทธิท้ังจํานวนของบริษัทฯ เปนเวลาหารอบ  

                ระยะเวลาบัญชีต้ังแตป 2545 – 2549 25 
          
             - ยกเวนกําไรสุทธิของ PTTEP เฉพาะสวนท่ีไมเกิน 300 ลานบาท   

                เปนเวลาหารอบระยะเวลาบัญชี ต้ังแตป 2545 - 2549 25 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศสหภาพพมา 30 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต                                  20 - 32 
 

 
ภาษีเงินไดในงบกําไรขาดทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2548 และ 2547 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

   หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2548  2547  2548  2547 

ภาษีเงินไดธุรกิจปโตรเลียม     

       ภาษีเงินไดท่ีตองชําระ  13,496.11  9,412.12  -  40.10 

       ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (220.44)  253.98  -  - 

             รวมภาษีเงินไดธุรกิจปโตรเลียม 13,275.67  9,666.10  -  40.10 
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   หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2548  2547  2548  2547 

ภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร       
      ภาษีเงินไดท่ีตองชําระ 10,609.33  7,695.02  8,092.77  7,302.18 

      ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (257.28)  (16.66)  412.40  (13.49) 

              รวมภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร 10,352.05  7,678.36  8,505.17  7,288.69 

        
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศสหภาพพมา         

       ภาษีเงินไดท่ีตองชําระ 1,667.73  1,109.88  -  - 

 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 230.65  221.20  -  - 

             รวมภาษีเงินไดนิติบุคคลใน 
              ประเทศสหภาพพมา 

 
1,898.38 

  
1,331.08 

  
- 

  
- 

        
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต        

       ภาษีเงินไดท่ีตองชําระ 25.50  16.30  -  - 

       ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 14.01  (15.27)  -  - 

           รวมภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศอ่ืนๆ         
                ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต   39.51  1.03  -  - 

รวมภาษีเงินไดท้ังส้ิน 25,565.61  18,676.57  8,505.17  7,328.79 
 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในงบดุลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 
และ 2547     มีรายละเอียดดังน้ี 

  หนวย : ลานบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะบริษัท 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีดานสินทรัพย     

     ภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร    

             ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 1,607.24  1,597.18 

             ภาษีเงินไดงวดปจจุบัน 255.01  (412.40) 

             ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 1,862.25  1,184.78 

     ภาษีเงินไดธุรกิจปโตรเลียม    

             ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 12.23  - 

             ภาษีเงินไดงวดปจจุบัน (21.31)  - 

             ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 (9.08)  - 
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  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 
เฉพาะบริษัท 

     ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศฟลิปปนส    
             ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 33.58  - 
             ภาษีเงินไดท่ีตองชําระ MCIT 3.84  - 
             ภาษีเงินไดงวดปจจุบัน 7.82  - 
             ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 45.24  - 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศสิงคโปร    
             ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 2.60  - 
             ภาษีเงินไดงวดปจจุบัน (2.56)  - 
             ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 0.04  - 
     รวมภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีดานสินทรัพย 1,898.45  1,184.78 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีดานหน้ีสิน    
     ภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร    
             ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 -  - 
             ภาษีเงินไดงวดปจจุบัน 274.50  277.00 
             ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 274.50  277.00 

     ภาษีเงินไดธุรกิจปโตรเลียม    
             ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 8,963.29  - 
             ภาษีเงินไดงวดปจจุบัน 1,853.02  - 
             ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 10,816.31  - 
    
     ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศสหภาพพมา    
             ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 1,293.73  - 
             ภาษีเงินไดงวดปจจุบัน 300.70  - 
             ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 1,594.43  - 
     รวมภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีดานหน้ีสิน 12,685.24  277.00 

 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีดานสินทรัพย สวนใหญประกอบดวยรายการคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ คาเส่ือม
ราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ และการตัดจําหนายตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิต ดานหน้ีสินสวน
ใหญประกอบดวย รายการคาเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ 
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16. เงินจายลวงหนาคาซ้ือกาซ 
 

เงินจายลวงหนาคาซ้ือกาซ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 มีรายละเอียดดังน้ี 
 หนวย : ลานบาท 
  

งบการเงินรวม 
 งบการเงิน
เฉพาะบริษัท 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 22,745.52  28,276.78 
หัก Make – up ระหวางงวด 2,998.90  3,702.11 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 19,746.62  24,574.67 

 
บริษัทฯ ไดจายเงินคาซ้ือกาซลวงหนาจากแหลงยาดานาและเยตากุน ในประเทศสหภาพพมาสําหรับ
ปริมาณกาซที่ยังไมสามารถรับมอบไดในป 2542 - 2544 ตามปริมาณขั้นตํ่าท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายกาซ  
(Take-or-Pay)   ซ่ึงบริษัทฯ มีสิทธิท่ีจะรับกาซที่ไดชําระเงินลวงหนาไปแลวในปสัญญาตอๆไป   (Make – 
up) โดยไมมีกําหนดเวลา    
 

17. สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 
 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 มีรายละเอียดดังน้ี 
     หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2548  2547  2548  2547 

เงินประกันและมัดจํา 143.15  42.87  31.74  25.42 

เงินจายลวงหนา 862.22  472.66  25.08  - 

คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชี 10.70  20.27  -  - 

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกผัน 5.00  -  -  - 

เงินทดรองจาย 84.82  80.76  -  - 

สินคาคงเหลือ-สํารองตามกฎหมาย 12,800.76  8,898.49  7,921.22  5,422.25 

อ่ืน ๆ 674.61  11.32  509.14  - 

รวม 14,581.26  9,526.37  8,487.18  5,447.67 

  
 พระราชบัญญัติการคานํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 ไดจัดบริษัทฯเปนผูคานํ้ามันตามมาตรา 7 แหง

พระราชบัญญัติน้ี และเพื่อปองกันและแกไขการขาดแคลนนํ้ามันเช้ือเพลิง พระราชบัญญัติฯฉบับน้ีได
กําหนดใหผูคานํ้ามันตามมาตรา 7 ตองสํารองนํ้ามันเช้ือเพลิงตามชนิดและปริมาณตามท่ีอธิบดีกรมธุรกิจ
พลังงานเปนผูกําหนด ซ่ึงปจจุบันไดสํารองใชตามอัตรารอยละ 5 ของปริมาณกําหนดคา ซ่ึงไดแจงไวกับ
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
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18. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

 
กลุมบริษัท มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 
2547 เปนเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.00 – 3.64 ตอป และ รอยละ 2.46 – 
2.68 ตอป ตามลําดับ  
 

19. หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 
 

 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

     หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2548  2547  2548  2547 

เจาหน้ีอ่ืน 7,316.47  3,274.52  4,360.55  1,619.15 
เจาหน้ีตามสัญญาซ้ือเงินตรา 
     ตางประเทศลวงหนา – สุทธิ 

 
39.31 

  
116.36 

 
24.39  116.36 

เงินรับลวงหนา 185.64          99.60  121.24  52.08 

ภาษีขายท่ียังไมถึงกําหนดชําระ 232.29  1,429.37  22.10  1,286.55 
เงินประกันสัญญา  
   (ครบกําหนดจายคืนไมเกิน 1 ป) 656.57 

  
329.77 

 
15.83  10.84 

อ่ืน ๆ 3,586.00  1,135.13  2,026.36  294.72 

รวม 12,016.28  6,384.75  6,570.47  3,379.70 

 
เจาหน้ีตามสัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนา เปนเจาหน้ีที่เกิดขึ้นจากการทําสัญญาเพ่ือปองกันความ
เส่ียงจากความผันผวนของคาเงินดอลลารสหรัฐ เพื่อการชําระคืนเงินกูตางประเทศและการจัดหาวัตถุดิบ
จากตางประเทศ 

 



 70

 
20. เงินกูยืมระยะยาว 
 

เงินกูยืมระยะยาว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 
      หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2548  2547  2548  2547 

เงินกูยืม - สกุลบาท 10,556.35  7,598.28  8,000.00  7,530.00 

เงินกูยืม - สกุลตางประเทศ 671.13  53,059.72  431.56  399.00 

หุนกู - สกุลบาท 4,257.14  -  -  - 

หุนกู - สกุลตางประเทศ 8,234.09  -  -  - 

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 108.03  30.65  52.94  30.44 

รวม 23,826.74  60,688.65  8,484.50  7,959.44 

 
เงินกูยืมระยะยาว 
      หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2548  2547  2548  2547 

เงินกูยืม - สกุลบาท 68,569.63  64,828.02  55,400.00  63,400.00 

เงินกูยืม - สกุลตางประเทศ 22,259.54  8,579.94  10,895.95  2,944.47 

หุนกู - สกุลบาท 53,814.29  36,500.00  50,000.00  34,000.00 

หุนกู - สกุลตางประเทศ 53,119.79  30,959.14  30,366.98  15,543.63 

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 220.09  37.21  80.14  37.00 

รวม 197,983.34  140,904.31  146,743.07  115,925.10 

 
เงินกูยืม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 ในงบการเงินรวมจํานวน 6,571.43 ลานบาท ซ่ึงเปนเงินกูยืมของ 
PTTCH  ค้ําประกันโดยเครื่องจักร อาคาร โรงงาน และโรงเรือน การโอนสิทธิเรียกรองตามสัญญาเชาท่ีดิน
ท่ีทําไวกับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และการโอนสิทธิเรียกรองในการรับเงิน
ประกัน นอกจากน้ี  
PTTCH  มีภาระผูกพันที่จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ ท่ีกําหนดไว 
 
เงินกูยืม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 ในงบการเงินเฉพาะบริษัทจํานวน  55,492.59 ลานบาท   (2547 :  
63,273.47 ลานบาท) ค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง  



 71

 
 
เงินกูยืมระยะยาว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 จําแนกตามประเภทของอัตราดอกเบี้ยไดดังน้ี 
 
     หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2548  2547  2548  2547 

อัตราดอกเบ้ียลอยตัว 30,700.36  62,886.11  3,092.59  3,343.47 

อัตราดอกเบ้ียคงท่ี 191,109.72  138,706.85  152,134.98  120,541.07 

รวม 221,810.08  201,592.96  155,227.57  123,884.54 

 
 
อัตราดอกเบี้ยของเงินกูยืมระยะยาว ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 มีรายละเอียด ดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2548  2547  2548  2547 

พันธบัตร ปตท. 3.49%-8.91%  3.49% - 13.75%  3.49% - 8.91%  3.49% - 13.75% 

เงินกู - สกุลบาท 3.38%-9.06%  3.25% - 9.06%  8.83% - 9.06%  8.83% - 9.06% 

เงินกู - สกุลตางประเทศ        

   - ดอลลารสหรัฐ 3.00%-6.29%  2.74% -  6.50 %  3.00% - 6.29%  2.74% - 6.50% 

หุนกู - สกุลบาท 2.70%-5.95%  4.25% - 5.90%  4.25% - 5.95%  4.25% - 5.90% 

หุนกู - สกุลตางประเทศ 3.85%-7.86%  5.75% - 7.86%  5.75% - 5.88%  5.75% 

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 1.75%-10.00%  3.50% - 9.81%  5.50% - 8.10%  5.50% - 9.81% 
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20.1 เงินกูยืม 
 

รายละเอียดการเปล่ียนแปลงในเงินกูยืม - สกุลบาท และตางประเทศ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 
มีดังน้ี 

 
     หนวย : ลาน 

 งบการเงินรวม 
 สกุลเงิน   
 บาท  ดอลลาร

สหรัฐ 
 รวม 
เทียบเทาบาท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 71,549.02  1,594.75  134,065.96 

- ซ้ือบริษัทยอย (หมายเหตุฯ 35) 1,342.80  -  1,342.80 

- กูเพิ่ม 13,832.43  308.00  26,537.53 

- ชําระคืน (7,598.28)  (1,353.48)  (60,658.00) 

- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน -  -  768.36 

- สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป (10,337.06)  (16.30)  (11,227.48) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 68,788.91  532.97  90,829.17 

 
 

     หนวย : ลาน 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 สกุลเงิน   

 บาท  ดอลลาร
สหรัฐ 

 รวม 
เทียบเทาบาท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 70,930.00  85.29  74,273.47 

- กูเพิ่ม -  200.00  8,158.00 

- ชําระคืน (7,530.00)  (10.18)  (7,929.00) 

- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน -  -  225.04 

- สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป (8,000.00)  (10.48)  (8,431.56) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 55,400.00  264.63  66,295.95 
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20.2 หุนกู 
 

หุนกู ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 มีรายละเอียดดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม 

 2548  2547 

 ลานดอลลาร 
สหรัฐ 

 ลานบาท  
ลานดอลลาร 

สหรัฐ 
 ลานบาท 

หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ        
      - สกุลดอลลารสหรัฐ 1,491.62  61,353.87  789.78  30,959.14 
      - สกุลบาท -  58,071.43  -  36,500.00 

หัก สวนท่ีครบกําหนดชําระใน 1 ป -  (12,491.23)  -  - 

รวม 1,491.62  106,934.07  789.78  67,459.14 

 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2548  2547 

 ลานดอลลาร 
สหรัฐ 

 ลานบาท  
ลานดอลลาร 

สหรัฐ 
 ลานบาท 

หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ        

      - สกุลดอลลารสหรัฐ 737.52  30,366.98  396.50  15,543.63 

      - สกุลบาท -  50,000.00  -  34,000.00 

รวม 737.52  80,366.98  396.50  49,543.63 

 
หุนกูของบริษัทฯ 
ในเดือนพฤษภาคม 2547 บริษัทฯ ไดออกและเสนอขายหุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ จํานวน 19 ลาน
หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท รวมเปนมูลคา 19,000 ลานบาท แบงเปน 3 ชุด คือ ชุดที่ 1 จํานวน    
15 ลานหนวย กําหนดไถถอน 8 ป ครบกําหนดไถถอนป 2555  โดยในปท่ี 1 - 4 อัตราดอกเบี้ยคงท่ีรอยละ 
4.25 ตอป และปท่ี 5 – 8 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.75 ตอป ชุดท่ี 2 จํานวน 3 ลานหนวย   กําหนดไถถอน 
12 ป ครบกําหนดไถถอนป 2559  โดยในปที ่ 1 – 6 อัตราดอกเบี้ยคงท่ีรอยละ 5.00 ตอป และปท่ี 7 – 12 
อัตราดอกเบี้ยคงท่ีรอยละ 5.95 ตอป และชุดที่ 3 จํานวน 1 ลานหนวย กําหนดไถถอน 15 ป    ครบกําหนด
ไถถอนป 2562 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.90 ตอป หุนกูท้ัง 3 ชุด มีกําหนดจายดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 
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ในเดือนกรกฎาคม 2547 บริษัทฯ ไดออกหุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิจํานวน 400,000 หนวย มูล
คาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 ดอลลารสหรัฐ  มูลคาท้ังส้ิน 400 ลานดอลลารสหรัฐ โดยขายแบบมีสวนลดใน
ราคารอยละ 99.12 ของมูลคาท่ีตราไว รวมเปนมูลคาท้ังส้ิน 396.48 ลานดอลลารสหรัฐ  อัตราดอกเบี้ยคงที่
รอยละ 5.75 ตอป โดยมีกําหนดจายดอกเบ้ียทุก 6 เดือน มีระยะเวลาไถถอน 10 ป ครบกําหนดไถถอน วันท่ี 
1 สิงหาคม 2557 

 
ในเดือนมิถุนายน 2548 บริษัทฯไดออกหุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ เสนอขายแกนักลงทุนสถาบัน
การเงิน วงเงิน 4,040 ลานบาท อายุ 10 ป อัตราดอกเบ้ียคงที่รอยละ 4.75 ตอป อยางไรก็ตาม   บริษัทฯ ได
ทําสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Cross Currency Swap)  หุนกูบาทดังกลาวเปนเงินดอลลารสหรัฐ จํานวน 
100 ลานดอลลารสหรัฐ ท่ีอัตราดอกเบ้ียคงที่รอยละ 4.55 ตอป  

 
ในเดือนสิงหาคม 2548 บริษัทฯ ไดออกหุนกูไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิเสนอขายใหกับนักลงทุน
สถาบัน จํานวน 350 ลานดอลลารสหรัฐ โดยขายแบบมีสวนลดในราคารอยละ 97.28 ของมูลคาท่ีตราไว 
รวมเปนมูลคาท้ังส้ิน 340.48 ลานดอลลารสหรัฐ  ที่อัตราดอกเบ้ียคงที่รอยละ 5.875 ตอป โดยมีกําหนดจาย
ดอกเบ้ียทุก 6 เดือน มีระยะเวลาไถถอน 30 ป ครบกําหนดไถถอนวันท่ี 3 สิงหาคม 2578  และในเดือน
เดียวกัน บริษัทฯ ไดออกหุนกูสกุลเงินบาทประเภทไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิ        เสนอขายใหกับ
นักลงทุนสถาบัน วงเงิน 4,118 ลานบาท อายุ 15 ป อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.95 ตอป อยางไรก็ตาม   
บริษัทฯ ไดทําสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน (Cross Currency Swap)  เปนเงินดอลลารสหรัฐ จํานวน 100 
ลานดอลลารสหรัฐ ท่ีอัตราดอกเบ้ียคงที่รอยละ 5.48  ตอป 

 
ในเดือนพฤศจิกายน 2548 บริษัทฯ ไดออกหุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ เสนอขายแกนักลงทุน
สถาบันการเงินวงเงิน 5,000 ลานบาท อายุ 10 ป อัตราดอกเบี้ยคงท่ีรอยละ 7.40 ตอป โดยมีกําหนดจาย
ดอกเบ้ียทุก 6 เดือน ครบกําหนดไถถอน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558  
 
ในเดือนธันวาคม 2548 บริษัทฯ ไดออกหุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ เสนอขายแกผูลงทุนท่ัวไปและ
นักลงทุนสถาบัน จํานวน 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 วงเงิน 7,000 ลานบาท และ ครั้งท่ี 2 วงเงิน 4,000 ลานบาท หุนกู
ดังกลาวมีอายุ 6 ป อัตราดอกเบ้ียคงที่รอยละ 6.70 ตอป กําหนดจายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ครบกําหนดไถ
ถอน วันท่ี 2 ธันวาคม 2554 และวันท่ี  9 ธันวาคม 2554 ตามลําดับ  
 
หุนกูของ PTTEP 
 
PTTEP ไดออกหุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิจํานวน 2,500,000 หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 
บาท รวมเปนมูลคาท้ังส้ินจํานวน 2,500 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.625 ตอป โดยมีกําหนดจาย
ดอกเบ้ียทุก 6 เดือน หุนกูมีอายุ 15 ป กําหนดไถถอนวันท่ี 27 มีนาคม 2561 โดย ณ วันท่ี 27 กันยายน 2548 
PTTEP ไดดําเนินการแปลงหนี้หุนกูสกุลเงินบาทดังกลาวกับธนาคารแหงหน่ึง ใหเปนหน้ีสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐ (Cross Currency Swap) เปนจํานวน 60.82 ลานดอลลารสหรัฐ ท่ีอัตราดอกเบ้ีย 3.85 ตอป ตลอดอายุ
ของหุนกูท่ีคงเหลือ 
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PTTEP ไดออกหุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ จํานวน 230 หุน มูลคาตราไวหุนละ 100 ลานเยน รวม
เปนมูลคาท้ังส้ิน 23 พันลานเยน อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.35 ตอป  มีระยะเวลาไถถอน 10 ป กําหนดไถถอน 
ณ วันที่ 19 กันยายน 2550 และในวันเดียวกันกับท่ีออกหุนกู ไดทําสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตรา
ดอกเบ้ีย (Currency & Interest Rate Swap)  ดังกลาวกับสถาบันการเงินแหงหน่ึงในประเทศญี่ปุน เปนสกุล
เงินดอลลารสหรัฐ จํานวน 193.28  ลานดอลลารสหรัฐ ท่ีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 7.86 ตอป โดยมีกําหนดจาย
ดอกเบ้ียทุก 6 เดือน   

 
PTTEP ไดเปนผูค้ําประกันหุนกูมีหลักประกันไมดอยสิทธิ (Guaranteed Unsubordinated  Bond) จํานวน 
200,000 หุน ซ่ึงออกโดย บริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  (บริษัทยอยของ PTTEP) โดยมีมูลคา
ตราไวหุนละ 1,000 ดอลลารสหรัฐ รวมเปนมูลคาท้ังส้ิน 200 ลานดอลลารสหรัฐ อัตราดอกเบ้ียรอยละ 
7.625 ตอป โดยมีกําหนดการจายดอกเบ้ียทุก 6 เดือน มีระยะเวลาไถถอน 10 ป กําหนดไถถอนในวันท่ี 1 
ตุลาคม 2549 

  
 หุนกูของ  PTTCH 

 
หุนกูของ PTTCH เปนหุนกูของ NPC และ TOC ซ่ึงควบรวมกิจการเม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2548 ตามหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ 11.7 
 
PTTCH ไดออกหุนกูมีหลักประกันชนิดทยอยชําระคืนเงินตน จํานวน 3 ชุด คิดเปนจํานวน 10 ลานหนวย 
หนวยละ 1,000 บาท รวมเปนมูลคา 10,000 ลานบาท ชุดที่ 1 จํานวน 5,000 ลานบาท ชุดที่ 2 จํานวน 3,000 
ลานบาท และชุดที่ 3 จํานวน 2,000 ลานบาท  มีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 2.70 ตอป   3.30 ตอป และ อัตรา
ดอกเบ้ียถัวเฉล่ียของอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของเงินฝากประเภทฝากประจํา 6 เดือนบวกดวยอัตรารอยละ 2.50 
ตอป ตามลําดับ กําหนดจายดอกเบ้ียทุก 6 เดือน  ครบกําหนดไถถอน 24 กันยายน 2549    24 กันยายน 
2551 และ 24 กันยายน 2553 ตามลําดับ  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 มียอดเงินกูคงเหลือจํานวน 6,571  ลาน
บาท 

  
PTTCH ไดออกหุนกูไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินตนจํานวน 3 ลานหนวย หนวยละ 
1,000 บาท เปนจํานวนเงินรวม 3,000 ลานบาท มีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 5.15 ตอป นับต้ังแตวันท่ี 7 
ธันวาคม 2548 ซ่ึงเปนวันควบรวมกิจการ กําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน มีระยะเวลาไถถอน 5 ป นับจาก
ป 2545 โดยมีระยะเวลาปลอดการชําระคืน 2.5  ป  

 
 เม่ือเดือนมิถุนายน 2548 PTTCH ไดออกหุนกูไมมีหลักประกัน ไมดอยสิทธิ จํานวน 30,000 หนวย มูลคาท่ี

ตราไวหุนละ 10,000 ดอลลารสหรัฐ โดยขายแบบมีสวนลดในราคารอยละ 99.469 ของมูลคาที่ตราไว รวม
เปนมูลคาท้ังส้ิน 298.41 ลานดอลลารสหรัฐ อัตราดอกเบี้ยคงท่ีรอยละ 5.50 ตอป โดยมีกําหนดจายดอกเบ้ีย
ทุก 6 เดือน มีระยะเวลาไถถอน 10 ป ครบกําหนดไถถอนวันท่ี 24 มิถุนายน 2558 
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20.3 หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 
 

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 มีรายละเอียดดังน้ี 
   หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2548  2547  2548  2547 

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน         

- ภายใน 1 ป 119.78  34.23  60.28  34.02 

- เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป 241.14  38.40  87.51  38.13 

คาใชจายทางการเงินในอนาคต (32.80)  (4.77)  (14.70)  (4.71) 

มูลคาปจจุบันของหน้ีสินตามสัญญาเชา 328.12  67.86  133.09  67.44 

        

มูลคาปจจุบันของหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน       

- หน้ีสินหมุนเวียน (ภายใน 1 ป) 108.03  30.65  52.95  30.44 

-  หน้ีสินไมหมุนเวียน 
 (เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป) 

 
220.09 

  
37.21 

  
80.14 

  
37.00 

รวม 328.12  67.86  133.09  67.44 

 
 

กําหนดชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 มีรายละเอยีดดังน้ี 
 

 หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม 

 2548  2547 

 เงินกู 
สกุลเงิน

ตางประเทศ 

 เงินกู 
สกุลเงิน 
บาท 

 หุนกู  หนี้สนิตาม
สัญญาเชา
การเงิน 

 รวม  เงินกู 
สกุลเงิน

ตางประเทศ 

 เงินกู 
สกุลเงิน 
บาท 

 หุนกู  หนี้สนิตาม
สัญญาเชา
การเงิน 

 รวม 

ภายใน 1 ป 671.13  10,556.35  12,491.23  108.03  23,826.74  53,059.72  7,598.28  -  30.65  60,688.65 

เกิน 1  – 2 ป 1,085.59  11,904.73  9,715.25  91.07  22,796.64  638.98  8,137.06  7,838.56  37.21  16,651.81 

เกิน 2  -  5 ป 3,540.27  29,417.64  2,057.15  129.02  35,144.08  3,083.54  28,813.70  7,576.95  -  39,474.19 

เกิน 5 ป 17,633.69  27,247.25  95,161.68  -  140,042.62  5,734.68  27,000.00  52,043.63  -  84,778.31 

รวม 22,930.68  79,125.97  119,425.31  328.12  221,810.08  62,516.92  71,549.04  67,459.14  67.86  201,592.96 
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 หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2548  2547 

 เงินกู 
สกุลเงิน

ตางประเทศ 

 เงินกู 
สกุลเงิน 
บาท 

 หุนกู  หนี้สนิตาม
สัญญาเชา
การเงิน 

 รวม  เงินกู 
สกุลเงิน

ตางประเทศ 

 เงินกู 
สกุลเงิน 
บาท 

 หุนกู  หนี้สนิตาม
สัญญาเชา
การเงิน 

 รวม 

ภายใน 1 ป 431.56  8,000.00  -  52.94  8,484.50  399.00  7,530.00  -  30.44  7,959.44 

เกิน 1  – 2 ป 445.32  11,000.00  -  22.53  11,467.85  410.89  8,000.00  -  37.00  8,447.89 

เกิน 2  -  5 ป 1,433.41  26,400.00  -  57.61  27,891.02  1,316.81  28,400.00  -  -  29,716.81 

เกิน 5 ป 9,017.22  18,000.00  80,366.98  -  107,384.20  1,216.77  27,000.00  49,543.63  -  77,760.40 

รวม 11,327.51  63,400.00  80,366.98  133.08  155,227.57  3,343.47  70,930.00  49,543.63  67.44  123,884.54 

 
 21. ประมาณการหน้ีสินคาร้ือถอนอุปกรณการผลิต 
 

กลุมบริษัทไดรับรูประมาณการหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  สําหรับตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต (Decommissioning Costs) ประกอบดวย 

  หนวย : ลานบาท 

   งบการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547   5,229.67 

ผลตางจากอัตราแลกเปล่ียน   264.83 

ประมาณการหน้ีสินท่ีต้ังระหวางป   1,524.86 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548   7,019.36 

 
22. หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 

 
หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547  มีรายละเอียดดังน้ี 

     หนวย : ลานบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2548  2547  2548  2547 

เงินประกันสัญญา (ครบกําหนดจายคืนเกิน 1 ป) 477.67  1,334.71  327.17  1,304.91 
สํารองผลเสียหายจากคดีความ 12.60  1,386.12  12.60  1,386.12 

รายไดรอรับรู 328.81  61.10  240.21  61.10 

เงินรับลวงหนาอื่น 457.79  -  435.34  - 

กองทุนบําเหน็จพนักงาน 30.10  3.57  4.01  3.57 

อ่ืน ๆ 381.08  511.55  -  1.39 

รวม 1,688.05  3,297.05  1,019.33  2,757.09 
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23. ทุนเรือนหุน 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเปนหุนสามัญ จํานวน 2,850,000,000 หุน มูลคาตราไว
หุนละ 10 บาท หุนสามัญท่ีออกและชําระเต็มมูลคาแลวมีจํานวน 2,797,245,725 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท  

 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  บรษัิทฯ มีทุนจดทะเบียนเปนหุนสามัญ จํานวน 2,837,245,725 หุน มูลคาตรา
ไวหุนละ 10 บาท หุนสามัญที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลวมีจํานวน 2,797,245,725 หุน มูลคาหุนละ 10 
บาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

 
เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2548 บรษัิทฯ ไดดําเนินการจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย โดยการลดหุน
จดทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนาย จํานวน 52,754,275 หุน มูลคาตราไวหุนละ 10 บาท   คิดเปนจํานวน
เงิน 527.54 ลานบาท และในวันเดียวกันบริษัทฯไดดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนโดยการออกหุนสามัญ
ใหมอีกจํานวน 40 ลานหุน   มูลคาตราไวหุนละ 10 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 400 ลานบาท   ทําใหมีทุนจด
ทะเบียนใหมจํานวนเงิน 28,372.46 ลานบาท หรือคิดเปนจํานวน 2,837,245,725 หุน   มูลคาตราไวหุนละ 
10 บาท  

 
เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2548 บริษัทฯ ไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน ปตท. รุนท่ี 1/2548 จํานวน 
40,000,000 หนวย (PTT W-1) ใหแกกรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหาร พนักงานปตท. และพนักงานบริษัท
ในเครือ ปตท. ท่ีมาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของปตท.(ESOP Scheme) อัตราการใชสิทธิใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 1 หนวย ตอ 1 หุนสามัญ และกําหนดราคาใชสิทธิเทากับ 183 บาท ตอหุน โดยสามารถใชสิทธิ
ครั้งแรกในวันที่ 31 สิงหาคม 2549 และใหใชสิทธิไดในวันทําการสุดทายของทุกๆ 3 เดือนนับจากวันใช
สิทธิซ้ือหุนสามัญครั้งแรกตามท่ีระบุไวในใบสําคัญแสดงสิทธิฯ  โดยมีกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายใน
วันท่ี 31 สิงหาคม 2553 

 
24. เงินสํารอง 
 

24.1 สํารองตามกฎหมาย 
 

 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 กําหนดใหบริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป 
จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายน้ีไม
สามารถนําไปจัดสรรได 
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24.2 สํารองเพื่อกองทุนประกันวินาศภัย 

 
สํารองเพื่อกองทุนประกันวินาศภัย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 มีรายละเอียด ดังน้ี 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 
เฉพาะบริษัท 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 811.83  811.83 
จัดสรรกําไรสุทธิ สําหรับป 2548 29.57  29.57 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 841.40  841.40 

 
กองทุนประกันวินาศภัยจัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินการรับประกันภัยเฉพาะในธุรกิจ
ของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯจัดสรรกําไรสุทธิท่ีไดจากผลการดําเนินงาน และดอกผลของกองทุนฯใน
แตละปสมทบเขากับเงินกองทุน 

 
25. กําไรตอหุน 
 
 การคํานวณกําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุน

สามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหวางงวด 
 
 การคํานวณกําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2548 และ 2547 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

 2548 2547 

กําไรกอนรายการพิเศษ (บาท) 80,104,496,160 62,666,469,171 
รายการพิเศษ (บาท) 5,416,796,542 - 

กําไรสุทธิท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ (บาท) 85,521,292,702 62,666,469,171 
   
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักท่ีถือโดย 
    บุคคลภายนอกระหวางป (หุน) 

 
2,797,245,725 

 
2,797,245,725 

กําไรกอนรายการพิเศษ (บาท / หุน) 28.63 22.40 

รายการพิเศษ (บาท / หุน) 1.94 - 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท / หุน) 30.57 22.40 
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การคํานวณกําไรตอหุนปรับลด บริษัทฯ มีสมมติฐานวาสิทธิเลือกซ้ือหุนสามัญของกลุมบริษัทท่ีใหแก
กรรมการ ผูบริหารและพนักงานทั้งส้ินไดแปลงเปนหุนสามัญ เปนผลใหกําไรสุทธิของกลุมบริษัท ที่รับรู
ในงบการเงินของบริษัทฯ ไดปรับปรุงดวยอัตราสวนในการถือหุนท่ีลดลงเน่ืองจากการใชสิทธิดังกลาว 
และคํานวณจํานวนหุนเทียบเทาปรับลดโดยพิจารณาจากราคาตลาด (ราคาเฉล่ียของหุนสามัญของบริษัทฯ 
ในระหวางป) และราคาตามสิทธิของสิทธิเลือกซ้ือหุนน้ัน การคํานวณน้ีทําขึ้นเพ่ือกําหนดจํานวนหุน
สามัญที่ตองบวกเพิ่มกับหุนสามัญท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด 

 
การคํานวณกําไรตอหุนปรับลดในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2548 และ 2547 มีรายละเอียดดังน้ี 

 
 2548 2547 

กําไรสุทธิท่ีเปนของผูถือหุนสามัญกอน 
     รายการพิเศษ (บาท) 

 
80,104,496,160 

 
62,666,469,171 

ปรับปรุงกําไรสุทธิ (บาท) (46,419,088) (37,817,452) 

กําไรกอนรายการพิเศษท่ีใชในการคํานวณ  
    กําไรตอหุนปรับลด (บาท) 

 
80,058,077,072 

 
62,628,651,719 

รายการพิเศษ (บาท) 5,416,796,542 - 

กําไรสุทธิท่ีใชในการคํานวณ  
    กําไรตอหุนปรับลด (บาท) 85,474,873,614 62,628,651,719 
   
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักท่ีใช 
   คํานวณกําไรตอหุนปรับลด (หุน) 

 
2,799,953,629 

 
2,797,245,725 

   
กําไรกอนรายการพิเศษ (บาท / หุน) 28.59 22.39 
รายการพิเศษ (บาท / หุน) 1.94 - 

กําไรตอหุนปรับลด (บาท / หุน) 30.53 22.39 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 PTTEP ไดใหใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญแกพนักงาน ดังน้ี 
 

การใชสิทธิจากใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญซ่ึง PTTEP ไดจัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหารและ
พนักงาน เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2541 จํานวน 1.20 ลานหนวย จํานวนหุน 2.4 ลานหุน (ใบสําคัญแสดง
สิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซ้ือหุนสามัญได 2 หุน)  กําหนดราคาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน
สามัญเทากับ 150 บาทตอหุน  มีอายุครบเม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2546   แตไมมีพนักงานใชสิทธิซ้ือหุน
สามัญ อยางไรก็ตาม ท่ีประชุมผูถือหุนไดอนุมัติใหนําหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 2.4 ลานหุนน้ีมาสํารองไว 
เพ่ือรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ PTTEP จะขอใหมในป 2547-2549 
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การใชสิทธิในโครงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญใหพนักงานมีสวนรวมเปน
เจาของบริษัท (Employee Stock Ownership Plan หรือ ESOP) เปนระยะเวลาตอเน่ืองกันทุกป เปนเวลา 5 
ป รวมท้ังส้ินเปนจํานวน 10 ลานหุน โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 มีผูใชสิทธิซ้ือหุนสามัญรวม 2.93 ลาน
หุน จึงทําใหมียอดคงเหลือของหุนเพื่อรองรับการใชสิทธิเหลือจํานวน 7.07 ลานหุน ประกอบดวยหุนท่ียัง
ไมไดออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จํานวน 0.40 ลานหุน และหุนท่ีออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ แลว 6.67 ลานหุน ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
 

วันท่ีออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

ราคาใชสิทธิ  
(บาทตอหุน) 

อัตราการใชสิทธิ 
ใบสําคัญแสดง
สิทธิตอหุนสามัญ 

จํานวนหุนท่ีถูก
ใชสิทธิ 

 (ลานหุน) 

จํานวนหุนคงเหลือ 
เพื่อรองรับการใช
สิทธิ (ลานหุน) 

1 สิงหาคม 2545 111 1 : 1 1.41 0.59 
1 สิงหาคม 2546 117 1 : 1 0.93 1.07 
1 สิงหาคม 2547 183 1 : 1 0.59 2.21 
1 สิงหาคม 2548 278 1 : 1 - 2.80 

   2.93 6.67 

 
26. รายไดจากการขาย 
 

รายไดจากการขาย สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

     หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2548  2547  2548  2547 

ผลิตภัณฑนํ้ามัน 655,338.87  423,718.79  707,362.69  394,339.04 
ผลิตภัณฑกาซ 215,567.82  183,868.93  213,724.45  178,763.10 

ผลิตภัณฑปโตรเคมี 67,791.35  42,773.81  52,678.02  41,176.75 

หัก   คาภาคหลวง  และคา 
ตอบแทนสําหรับปโตรเลียม 

 
8,981.95 

  
5,667.98 

  
- 

  
- 

รวม 929,716.09  644,693.55  973,765.16  614,278.89 

 
รายไดจากการขายสําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 ไดรวมรายไดจากการขายใหสวน
ราชการและรัฐวิสาหกิจในงบการเงินรวมจํานวน 103,804.87 ลานบาท ( 2547 : 83,174.44  ลานบาท) ใน
งบการเงินเฉพาะบริษัท จํานวน 102,809.92 ลานบาท (2547 : 82,247.44 ลานบาท) 
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27. รายไดอื่น 
 

รายไดอ่ืน สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

     หนวย : ลานบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2548  2547  2548  2547 

ดอกเบ้ียรับ 1,497.85  1,605.84  2,303.26  1,417.17 

รายไดคาปรับ 271.33  353.38  247.14  339.05 

รายไดคาขนสง 3,276.31  3,345.42  5,273.87  3,785.09 

เงินปนผลรับ 40.30  43.68  40.30  43.68 

เงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกูของเงินจาย 
       ลวงหนาคาซ้ือกาซ 2,221.33 

 

1,676.80 

 

2,221.33 

  
1,676.80 

กําไรจากการขายเงินลงทุน -  338.25  -  15.21 
กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 0.68  425.65  -  - 

อ่ืน ๆ 2,127.87  1,425.49  2,659.13  1,301.03 

รวม 9,435.67  9,214.51  12,745.03  8,578.03 

 
ในงบการเงินเฉพาะบริษัท สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547  มีขาดทุนจากอัตรา
แลกเปล่ียนจํานวน 234.52 ลานบาท และ 458.22 ลานบาท ตามลําดับ  ซ่ึงแสดงไวเปนสวนหน่ึงของ
คาใชจายในการขายและบริหาร 

 
รายไดอ่ืนๆ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ไดรวมรายไดจากการประนีประนอมยอมความเพื่อยุติ
ขอพิพาทระหวางบริษัทฯกับผูรับเหมาตางประเทศรายหน่ึง จากการผิดสัญญาจางเหมาวางทอ
กาซธรรมชาติคูขนานระหวางระยอง-บางปะกง-วังนอย จากการประนีประนอมยอมความทําใหคาเสียหาย
ของบริษัทฯ ท่ีเคยบันทึกไวลดลงเปนจํานวนเงิน  826.07 ลานบาท  

 
เงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกูของเงินจายลวงหนาคาซ้ือกาซ(Take-or-Pay) เปนเงินรับชดเชยท่ีบริษัทฯ ไดรับ
จาก บริษัท กฟผ.จํากัด (มหาชน) และกลุมลูกคาผลิตไฟฟาอิสระ (IPP) เพื่อลดภาระดอกเบี้ยเงินกูยืมท่ี
บริษัทฯไดกูเพื่อจายเงินลวงหนาคาซ้ือกาซ  
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28. สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  
 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ2547 ไดรวม
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน ดังน้ี 
 

     หนวย : ลานบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2548  2547  2548  2547 

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน (1,073.83)  1,116.50  (852.13)  1,763.66 
 
 
29. รายการพิเศษ 
 

เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2547 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให บริษัทฯ ใหเงินกูยืมระยะส้ันแก RRC 
จํานวน 1,134.75 ลานดอลลารสหรัฐ (44,255.25 ลานบาท) มีอัตราดอกเบ้ีย LIBOR + 2.5% ตอป เพ่ือใชใน
การชําระคืนหน้ีเดิม (Refinance) ของ RRC  โดยเม่ือวันที่ 17 มกราคม 2548 เจาหน้ีเงินกูยินยอมลดหน้ีให 
RRC จํานวน 200.25 ลานดอลลารสหรัฐ (7,738.28 ลานบาท) หรือคิดเปนรอยละ 15 ของยอดหนี้เดิม
จํานวน 1,335 ลานดอลลารสหรัฐ ทําใหยอดหน้ีเงินกูลดลงคงเหลือ 1,134.75 ลานดอลลารสหรัฐ 
(44,255.25 ลานบาท)  

 
กําไรจากการปรับโครงสรางหน้ีดังกลาวจํานวน 7,738.28  ลานบาท (200.25 ลานดอลลารสหรัฐ) ไดแสดง
ไวเปนรายการพิเศษในงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 จํานวน 5,416.80 ลาน
บาท  ซ่ึงเปนยอดสุทธิจากภาษีเงินไดจํานวน 2,321.48 ลานบาท 
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30. กําไรจากการดําเนินงาน 

 
รายการบางรายการที่รวมอยูในการคํานวณกําไรจากการดําเนินงาน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2548 และ 2547 สามารถนํามาแยกตามลักษณะไดดังน้ี 

  
   หนวย : ลานบาท 
   
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2548 2547 2548  2547 

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน 0.68 425.65 (234.52) (458.22) 

     
คาเส่ือมราคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ     

- สินทรัพยของกิจการ 17,440.88 13,960.44 6,266.53 5,567.28 

- สินทรัพยตามสัญญาเชาการเงิน 38.20 40.62 37.99 40.42 

     
การตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตน    

- คาความนิยมติดลบ (460.92) (106.54) - - 

- สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืน 460.15 376.50 315.08 290.38 

     
กลับรายการขาดทุนจากการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ   

- การดําเนินงานที่ยังดําเนินอยู (43.76) - - - 

     
คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 6,647.02 5,668.79 4,088.02 4,062.93 
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31. ดอกเบ้ียจาย 
 

ดอกเบ้ียจาย สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

 
 
 
32. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

บริษัทฯ นําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานทางธุรกิจ โดยมิไดนําเสนอขอมูลทางการเงิน
จําแนกตามสวนงานทางภูมิศาสตร   เน่ืองจากสวนงานอื่น ยกเวนสวนงานในประเทศไทย มีรายได ผลการ
ดําเนินงานและสินทรัพยของสวนงานตํ่ากวารอยละ 10 ของรายไดรวม ผลการดําเนินงานรวมและ
สินทรัพยรวมของทุกสวนงานรวมกัน 

 
ขอมูลทางการเงินจําแนกตามประเภทสวนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวม สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2548 และ 2547  มีดังน้ี 

 

     หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2548  2547  2548  2547 

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 4,925.37  5,360.61  4,512.35  5,337.85 

หุนกู 3,541.49  2,725.49  2,123.51  1,368.35 

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 6.36  4.13  5.88  4.10 

อ่ืนๆ 338.44  374.79  145.60  175.10 

รวม 8,811.66  8,465.02  6,787.34  6,885.40 
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งบการเงินรวม 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 
       หนวย : ลานบาท 
  

 
นํ้ามัน 

 
กาซ

ธรรมชาติ 

สํารวจ 
และผลิต 
ปโตรเลียม 

 
 

การกลั่น 

 
 

ปโตรเคมี 

 
 

อื่นๆ 

 
ปรับปรุงบัญชี
ระหวางกัน 

 
 

รวม 

ขาย  - นอกกิจการ 701,692.18 181,124.07 12,333.29 28,435.17 15,113.33 - - 938,698.04 
         - ขายระหวางกัน 110,236.17 27,805.72 56,021.76 116,058.80    409.94 - (310,532.39) - 
คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับ

ปโตรเลียม 
  

 - 
  

  - 
 

(8,981.95) 
  

       - 
  

   - 
 

- 
 

- 
 

(8,981.95) 

ขายสุทธิ 811,928.35 208,929.79 59,373.10 144,493.97 15,523.27 - (310,532.39) 929,716.09 
         
กําไรขั้นตน 12,481.92 41,290.95 44,804.48 13,158.20 2,117.98 - 2,017.93 115,871.46 
         
EBITDA  7,252.65 42,109.57 50,051.48 13,205.20 1,739.86 (375.52) 61.39 114,044.63 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 2,088.53 4,813.42 9,429.93 1,337.35 426.68 16.47 (633.79) 17,478.59 

EBIT  5,164.12 37,296.15 40,621.55 11,867.85 1,313.18 (391.99) 695.18 96,566.04 

สวนแบงกําไร(ขาดทุน)ในบริษัทรวม 0.02 68.39 206.60  -  (5.67) 21,381.92              - 21,651.26 

ดอกเบ้ีย – สุทธิ        (7,302.27) 

รายไดอื่น        3,352.13 

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน        0.69 

ภาษีเงินได        (25,565.62) 

รายการพิเศษ        5,416.80 

สวนของผูถือหุนสวนนอย        (8,597.74) 

กําไรสุทธิ        85,521.29 

         
สินทรัพยของสวนงาน 108,789.70 166,541.98 137,868.86 56,763.23 73,068.23 38,299.05 - 581,331.05 

สินทรัพยระหวางกัน 17,093.69 13,311.18 5,023.35 7,987.58 447.84 12,114.24 (55,977.88)   - 

เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 0.93 177.47 397.86     - 6,523.48 59,477.41 - 66,577.15 

รวมสินทรัพยตามสวนงาน 125,884.32 180,030.63 143,290.07 64,750.81 80,039.55 109,890.70 (55,977.88) 647,908.20 

สินทรัพยท่ีไมไดปนสวน        1,898.46 

สินทรัพยรวม        649,806.66 

หน้ีสินของสวนงาน 56,414.31 39,234.99 54,241.51 16,559.15 26,967.07 165,271.45 - 358,688.48 

หน้ีสินระหวางกัน 10,251.61 2,801.49 4,970.27 22,600.16 4,206.98 11,147.37 (55,977.88) - 

รวมหนี้สินตามสวนงาน 66,665.92 42,036.48 59,211.78 39,159.31 31,174.05 176,418.82 (55,977.88) 358,688.48 

หน้ีสินท่ีไมไดปนสวน        12,685.24 

หน้ีสินรวม        371,373.72 

รายจายฝายทุน 2,141.74 40,443.33 55,528.82 285.04 1,763.49 722.97 - 100,885.39 
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สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 
       หนวย : ลานบาท 
  

 
นํ้ามัน 

 
กาซ

ธรรมชาติ 

สํารวจ 
และผลิต 
ปโตรเลียม 

 
 

การกล่ัน 

 
 

ปโตรเคมี 

 
 

อื่นๆ 

ปรับปรุง
บัญชี

ระหวางกัน 

 
 

รวม 

ขาย  - นอกกิจการ 466,161.33 155,194.15 4,636.76 22,772.23 1,597.06 - - 650,361.53 
         - ขายระหวางกัน 2,972.29 19,786.57 43,158.00 3,027.64    - - (68,944.50) - 
คาภาคหลวง      -      - (5,667.98)         -     - - - (5,667.98) 

ขายสุทธิ 469,133.62 174,980.72 42,126.78 25,799.87 1,597.06 - (68,944.50) 644,693.55 
         
กําไรขั้นตน 10,901.33 36,297.40 30,607.53 626.42 148.90 - 285.15 78,866.73 
         
EBITDA  5,640.94 36,857.33 36,102.08 636.31 99.78 (275.30) 235.28 79,296.42 

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 2,012.97 3,981.01 8,095.64 194.99 86.88 3.33 (103.52) 14,271.30 

EBIT  3,627.97 32,876.32 28,006.44 441.32 12.90 (278.63) 338.80 65,025.12 

สวนแบงกําไรในบริษัทรวม 0.08 26.49 209.03  -  - 26,506.37              - 26,741.97 

ดอกเบ้ีย – สุทธิ        (6,906.15) 

รายไดอื่น        1,997.59 

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน        425.67 

ภาษีเงินได        (18,676.57) 

สวนของผูถือหุนสวนนอย        (5,941.16) 

กําไรสุทธิ        62,666.47 

         

สินทรัพยของสวนงาน 69,626.22 124,767.95 96,369.41 65,739.93 5,065.86 69,091.13 - 430,660.50 

สินทรัพยระหวางกัน 8,168.34 14,498.29 4,185.18 2,155.58 - 711.79 (29,719.18)   - 

เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 0.86 109.08 11,367.65     - - 43,432.49 - 54,910.08 

รวมสินทรัพยตามสวนงาน 77,795.42 139,375.32 111,922.24 67,895.51 5,065.86 113,235.41 (29,719.18) 485,570.58 

สินทรัพยท่ีไมไดปนสวน        1,655.65 

สินทรัพยรวม        487,226.23 

         
หน้ีสินของสวนงาน 28,641.41 24,848.74 39,047.15 53,854.23 2,986.05 142,676.67 - 292,054.25 

หน้ีสินระหวางกัน 3,703.31 3,341.06 5,541.42 2,957.51 0.41 14,175.47 (29,719.18) - 

รวมหน้ีสินตามสวนงาน 32,344.72 28,189.80 44,588.57 56,811.74 2,986.46 156,852.14 (29,719.18) 292,054.25 

หน้ีสินท่ีไมไดปนสวน        10,257.02 

หน้ีสินรวม        302,311.27 

         
รายจายฝายทุน 1,561.42 20,740.89 32,715.51 146.09 83.16 532.98 - 55,780.05 
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ราคาระหวางกลุมธุรกิจใชราคาตลาดตามปกติ   ยกเวนราคาระหวางกลุมธุรกิจภายในบริษัทฯ ใชราคาตลาดสุทธิ
จากคาบริหารคลังปโตรเลียมและคาดําเนินการ 
 
EBITDA หมายถึง  กําไรกอนดอกเบ้ียจาย คาใชจายทางการเงิน ภาษีเงินได คาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย   

รวมท้ังคาใชจายอ่ืนและรายไดอ่ืนท่ีไมเกี่ยวของกับการดําเนินงาน 
 
EBIT หมายถึง กําไรกอนดอกเบ้ียจาย คาใชจายทางการเงิน และภาษีเงินได รวมทั้งคาใชจายอื่นและ

รายไดอ่ืนที่ไมเก่ียวของกับการดําเนินงาน 
 
 
 
กลุมบริษัทจําแนกสวนงานตามธุรกิจหลักไดดังน้ี 
 
ธุรกิจนํ้ามัน  
กลุมบริษัทประกอบธุรกิจนํ้ามันท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยจําแนกตามลักษณะการกอใหเกิดรายไดเปน 2 
กิจกรรม ไดแก 
1. การจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม (Oil Marketing) ดําเนินธุรกิจการจัดจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามัน

เช้ือเพลิง และผลิตภัณฑนํ้ามันหลอล่ืน โดยจําหนายในลักษณะของการตลาดคาปลีก (Retail Marketing) 
การตลาดพาณิชย (Commercial Marketing) และการตลาดตางประเทศ (International Marketing)  

2. การคาสากล และการนําเขาสงออกนํ้ามันดิบ ผลิตภัณฑนํ้ามันเช้ือเพลิง วัตถุดิบและผลิตภัณฑปโตรเคมี 
(Oil Trading) ดําเนินธุรกิจการคาสากล การนําเขาสงออกนํ้ามัน ผลิตภัณฑนํ้ามัน  และผลิตภัณฑปโตรเคมี  

 
ธุรกิจกาซธรรมชาติ 
กลุมบริษัทเปนผูประกอบธุรกิจกาซธรรมชาติเก่ียวกับ การจัดหา การขนสงกาซธรรมชาติทางทอ การแยกกาซ
ธรรมชาติ และการจัดจําหนาย ท้ังในประเทศและตางประเทศ 
 
ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม 
กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยเปนผูดําเนินการและรวม
ลงทุนกับบริษัทสํารวจและผลิตปโตรเลียมช้ันนํา ทั้งน้ี  โครงการในประเทศสวนใหญต้ังอยูในบริเวณอาวไทย  
โครงการในตางประเทศครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟค และตะวันออกกลาง 
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ธุรกิจปโตรเคมี 
กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจปโตรเคมีท้ังในดานการจัดหาวัตถุดิบสําหรับโรงงานปโตรเคมี รวมท้ัง เปนผูผลิตและ
จําหนายผลิตภัณฑปโตรเคมีหลัก (Main Petrochemical Products)  และผลิตภัณฑพลอยได (By Products) โดย
ครอบคลุมตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ  
 
ธุรกิจการกล่ัน 
กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจการกลั่นนํ้ามัน เพื่อผลิตและจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปใหแกลูกคาท้ังในประเทศ
และตางประเทศ  
 
การดําเนินงานอ่ืนของกลุมบริษัท สวนใหญประกอบดวย สวนงานอื่นๆ ซ่ึงไมมีสวนงานใดเปนสวนงานที่ตอง
รายงานแยกตางหาก 
 
33. การเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

บริษัทฯ ตองเผชิญกับความเส่ียงทางการเงินท่ีสําคัญไดแก ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปล่ียน อัตราดอกเบี้ย  ราคานํ้ามันและราคาผลิตภัณฑกาซในตลาดโลก บริษัทฯมีรายการซ้ือขาย และ
กูยืมเงินบางสวนที่เปนเงินตราตางประเทศ รวมท้ังการกูยืมเงินเพื่อใชในการดําเนินงานซ่ึงตองจายอัตรา
ดอกเบ้ียทั้งแบบคงท่ีและแบบลอยตัว  ดังน้ันฝายบริหารของบริษัทฯจึงทํารายการตราสารอนุพันธ เพื่อ
ปองกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น กลยุทธที่ใชในการปองกันความเส่ียงไดแก การทําสัญญาซ้ือและขาย
เงินตราตางประเทศลวงหนาและสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบ้ีย  สวนความเสี่ยงจากราคา
นํ้ามันในตลาดโลกไดมีการปองกันโดยการทําสัญญาซ้ือขายราคานํ้ามันลวงหนา   

 
หนวยงานที่รับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ราคานํ้ามันและผลิตภัณฑกาซใน
ตลาดโลกตองรายงานตอผูบริหารเก่ียวกับรายละเอียดของตนทุน ราคาตลาดของเคร่ืองมือทางการเงินทุก
ประเภทรวมถึงสัญญาซ้ือและขายเงินตราตางประเทศลวงหนา และสัญญาซ้ือขายราคานํ้ามันลวงหนาท่ี
ยังคงคางอยู โดยครอบคลุมถึงในเรื่องดังตอไปน้ี 

 
- ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
- ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 
- ความเส่ียงจากความผันผวนของราคานํ้ามันและผลิตภัณฑกาซ 
-  ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ 
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33.1 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
 
 บริษัทฯ ไดทําสัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนา     เพื่อการจัดหาวัตถุดิบจํานวน  251.41 ลานดอลลาร

สหรัฐ หรือเทียบเทาประมาณ  10,286.72  ลานบาท  ครบกําหนดชําระคืนภายในเดือนมกราคม 2549 
 
 PTTCH  ไดทําสัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนา  จํานวน  0.21 ลานยูโรหรือเทียบเทาประมาณ    

10.15ลานบาท ครบกําหนดชําระคืนภายในเดือนกุมภาพันธ 2549 และ สัญญาขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหนา  จํานวน 8.50 ลานดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทาประมาณ 334.05 ลานบาท   ครบกําหนดชําระคืน
ภายในเดือนมกราคม 2549 

 
 จํานวนเงินท่ีไดรับและอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2548 และ 2547 มีดังน้ี 
 

   หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2548  2547  2548  2547 

สัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนา        

อัตรา 38.9966 – 44.0560 บาท = 1 USD 10,286.72  7,785.81  10,286.72  6,163.64 

              
อัตรา 49.5100 – 49.5130 บาท = 1 EUR 10.15  -  -  - 

รวม 10,296.87  7,785.81  10,286.72  6,163.64 

        
สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา        

อัตรา 39.2500-39.3500 บาท = 1 USD 334.05  -  -  - 
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33.2 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 
  

กลุมบริษัทไดมีการทําสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบ้ีย โดยมีเง่ือนไขตามสัญญาแลกเปล่ียน
สกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547  ดังตอไปน้ี 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2548  2547  2548  2547 

- 4,040 ลานบาท  
     ตอ 100 ลานดอลลารสหรัฐ 4,117.46  -  4,117.46  - 
- 4,118 ลานบาท  
    ตอ 100 ลานดอลลารสหรัฐ 4,117.46  -  4,117.46  - 
-   60.82 ลานดอลลารสหรัฐ  
    ตอ 2,500  ลานบาท 2,500.00 - - - 
-  193.28 ลานดอลลารสหรัฐ  
   ตอ 23,000 ลานเยน 8,074.96 7,576.95 - - 

รวม 18,809.88 7,576.95 8,234.92 - 

 
ซ่ึงสามารถวิเคราะหอายุของสัญญาไดดังน้ี 
     หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2548  2547  2548  2547 

เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป 8,074.96  7,576.95  -  - 

เกิน 5 ป 10,734.92  -  8,234.92  - 

รวม 18,809.88  7,576.95  8,234.92  - 

 
33.3 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคานํ้ามันและผลิตภัณฑกาซ 
 บริษัทฯ ไดทําสัญญาซ้ือขายราคานํ้ามันและผลิตภัณฑกาซลวงหนา โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548   มี

สัญญาซ้ือขายราคาน้ํามันลวงหนาซ่ึงยังคงคางอยูและจะครบกําหนดภายในระยะเวลา 1 – 6 เดือน  ปริมาณ
นํ้ามันตามสัญญาฯ มีจํานวน 1.136 ลานบารเรล   

  
RRC ไดทําสัญญาปองกันความเส่ียงคาการกลั่นดวยวิธีการแลกเปลี่ยนคาการกล่ันลอยตัวกับคาการกล่ัน
คงท่ีซ่ึงจะครบกําหนดภายในระยะเวลา 1 – 6 เดือนรวมปริมาณนํ้ามันเทากับ 3.84 ลานบารเรล   
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33.4 ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ 
 
 ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ เปนความเส่ียงที่เกิดจากการท่ีลูกคาไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอกําหนดใน

การใหสินเช่ือ ซ่ึงจะทําใหเกิดความเสียหายทางการเงินแกบริษัทฯ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ทําธุรกิจการคา
กับลูกคาท้ังท่ีเปนบริษัทขนาดใหญในกลุมธุรกิจไฟฟา กลุมอุตสาหกรรมขนาดใหญ อีกท้ังกําหนดใหมี
การวางหลักประกันสําหรับลูกคาอ่ืนๆ ดวย ทําใหบริษัทฯ ไมมีความเสี่ยงท่ีเปนสาระสําคัญดานสินเช่ือ  

 
33.5 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
 
 ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินของกลุมบริษัท   สวนใหญจัดอยูในประเภทระยะส้ัน 

จะมีมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินดังกลาวใกลเคียงกับราคาตามบัญชี  
 

มูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะยาวและอนุพันธทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2548 และ 2547 มีดังน้ี  
 

     หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม 

 2548  2547 

 ราคาตามสัญญา  มูลคายุติธรรม  ราคาตามสัญญา  มูลคายุติธรรม 

เงินกูยืมระยะยาว –  สกุลบาท 68,296.43  69,842.21  64,828.02  70,025.93 

เงินกูยืมระยะยาว – สกุลตางประเทศ 21,158.57  20,426.62  8,579.94  8,579.94 

หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ  
  – สกุลบาท 53,814.29  52,662.40  36,500.00  35,636.22 
หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ 
  – สกุลตางประเทศ 53,119.78  54,741.24  32,096.76  33,973.60 
สัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนา 10,296.87  10,294.72  7,785.81  7,662.28 

สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 334.05  348.83  -  - 

สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบ้ีย 18,732.96  19,409.78  7,576.95  6,572.83 

สัญญาซ้ือขายราคานํ้ามันลวงหนา -  76.35  -  333.18 
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     หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2548  2547 

 ราคาตามสัญญา  มูลคายุติธรรม  ราคาตามสัญญา  มูลคายุติธรรม 

เงินกูยืมระยะยาว –  สกุลบาท 55,400.00  56,946.75  63,400.00  68,597.91 

เงินกูยืมระยะยาว – สกุลตางประเทศ 10,895.95  10,164.00  2,944.47  2,944.47 

หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ 
 - สกุลบาท 
 

 
50,000.00 

  
48,967.48 

  
34,000.00 

  
33,376.76 

หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ 
- สกุลตางประเทศ 

 
30,366.98 

  
30,754.24 

  
15,543.63 

  
16,281.31 

สัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนา 10,286.72  10,284.71  6,163.64  6,054.98 

สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา -  -  -  - 

สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบ้ีย 8,158.00  8,479.36  -  - 

สัญญาซ้ือขายราคานํ้ามันลวงหนา -  23.96  -  333.18 
 

กลุมบริษัทจะคํานวณมูลคายุติธรรมของเงินกูระยะยาวและหุนกู ท่ีมี อัตราดอกเบี้ยคงท่ีโดยใช
วิธีสวนลดกระแสเงินสดซ่ึงใชอัตราคิดลดที่ มี เ ง่ือนไขการกูยืมใกลเคียงกัน  สัญญาซ้ือขาย
เงินตราตางประเทศลวงหนา  สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบ้ีย และสัญญาซ้ือขายราคา
นํ้ามันลวงหนาแสดงมูลคายุติธรรมตามราคาอางอิงตลาด  

 

 
34. เงินปนผลจาย 
 

เม่ือวันท่ี 12 เมษายน 2548 ท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําปของบริษัทฯ ไดอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 
2547 ในอัตราหุนละ 6.75 บาท จํานวน 2,797,245,725 หุน เปนจํานวนเงิน 18,881.41 ลานบาท ซ่ึงบริษัทฯ 
ไดจายแลวเม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2548 
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35. การซ้ือธุรกิจ     
 

ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม 2548  ไดมีการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนจากบริษัทรวมเปน
บริษัทยอย ดังน้ี PTTCH  PPCL และ PTTUT ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11.7   
 
รายละเอียดของสินทรัพยสุทธิท่ีซ ื้อมาและคาความนิยมมีดังตอไปน้ี 

หนวย : ลานบาท 

 PTTCH PPCL PTTUT รวม 

ส่ิงตอบแทนท่ีใชในการซื้อ - - - - 

หัก   มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดรับ (4,480.34) - - (4,480.34) 

คาความนิยม   4,480.34 - - 4,480.34 

 
สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการมีดังน้ี 

หนวย : ลานบาท 

 PTTCH PPCL PTTUT รวม 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 13,504.29 100.69 104.51 13,709.49 

เงินลงทุนช่ัวคราว 298.61 - - 298.61 

ลูกหน้ี 7,299.65 - 4.63 7,304.28 

สินคาคงเหลือและพัสดุคงเหลือ 3,332.13 - - 3,332.13 

สินทรัพยหมุนเวียนอ ่ืน 1,073.12 19.97 79.94 1,173.03 

เงินลงทุนซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 6,327.68 - - 6,327.68 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น (หมายเหตุฯ 12.4) 290.24 - - 290.24 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (หมายเหตุฯ 13) 39,034.78 661.80 2,294.48 41,991.06 

สินทรัพยไมมีตัวตน (หมายเหตุฯ 14) 635.11 0.16 - 635.27 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 577.65 0.12 43.94 621.71 

เจาหน้ี (5,465.85) (18.31) (1.71) (5,485.87) 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (2,055.55) (0.14) (419.13) (2,474.82) 

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน (187.43) - - (187.43) 

เงินกูยืมระยะยาว (หมายเหตุฯ 20.1) (723.43) - (619.38) (1,342.81) 

หุนกู  (20,447.79) - - (20,447.79) 

หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน (155.13) (0.13) (97.78) (253.04) 

สวนของผูถือหุนสวนนอย (1,315.00) - - (1,315.00) 

สวนของผูถือหุนสุทธิ 42,023.08 764.16 1,389.50 44,176.74 
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หนวย : ลานบาท 

 PTTCH PPCL PTTUT รวม 

     

สวนของผูถือหุนสุทธิ 42,023.08 764.16 1,389.50 44,176.74 

หัก สวนของผูถือหุนสวนนอย ณ วันซ้ือธุรกิจ 20,998.16 - - 20,998.16 

หัก เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันซื้อธุรกิจ 25,505.26 764.16 1,389.50 27,658.92 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิ (4,480.34) - - (4,480.34) 

คาความนิยม  4,480.34 - - 4,480.34 

รวมส่ิงตอบแทนในการซ้ือท้ังส้ิน - - - - 

 
 
ในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548  บริษัทฯ ไดซ้ือหุนสามัญของ PTTEP ซ่ึงเปนบริษัทยอย
เพ่ิมขึ้นอีกจํานวน 3.26 ลานหุน ซ่ึงเปนการซ้ือจากบุคคลภายนอก  มีผลทําใหสัดสวนการลงทุนในหุน
สามัญของ PTTEP   เพิ่มขึ้นจากรอยละ 65.98  เปนรอยละ 66.32 ส่ิงตอบแทนท่ีใชในการซ้ือมีจํานวน  
956.65 ลานบาท     มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิ ณ วันท่ีซ้ือหุนจํานวน 285.26 ลานบาท ถือเปน
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยรวมสุทธิท่ีไดรับ คาความนิยมท่ีเกิดขึ้นจํานวน  671.39 ลานบาท ตัดจําหนาย
ดวยวิธีเสนตรงตามอายุปริมาณสํารองปโตรเลียมที่พิสูจนแลว (Reserve Life Index) ของ PTTEP 

 
อน่ึง PTTEP มีการใชสิทธิในโครงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญใหพนักงานมีสวนรวม
เปนเจาของบริษัท (Employee Stock Ownership Plan หรือ ESOP) เปนระยะเวลาตอเน่ืองกันทุกป  เปน
เวลา 5 ป  รวมท้ังส้ินเปนจํานวน 10 ลานหุน  โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548  มีผูใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ 
(Exercise Warrants) จํานวนรวมทั้งส้ิน 2.93 ลานหุน  ทําใหมียอดคงเหลือของหุนเพ่ือรองรับการใชสิทธิ
ดังกลาวจํานวน 7.07 ลานหุน เกิดกําไรจากการลดสัดสวนการถือหุนจํานวน 81.99 ลานบาท ซ่ึงบันทึกไว
เปนสวนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ในสวนของผูถือหุน 
 

36. การจัดประเภทรายการใหม 
   

กลุมบริษัทไดจัดประเภทบัญชีบางรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สําหรับปส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 ใหม เพ่ือใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
บริษัทสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548  ท้ังน้ี โดยไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิตามที่ไดรายงานไป
แลว    
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37. สิทธิประโยชนตามบัตรสงเสริมการลงทุน 
 

บริษัทฯ ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนภายใตพระราชบัญญัติสงเสริม
การลงทุน  พ.ศ. 2520 สําหรับกิจการโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยท่ี 5  กิจการขนสงทางทอสายประธานทอ
เสนท่ี 3   กิจการขนสงทางทอไทรนอยถึงโรงไฟฟาพระนครใต และโครงการทอสงกาซ เอ็นจีวี – สุวรรณ
ภูมิ – พญาไท  รวมทั้งกิจการทอยอยสงกาซฯ ไปสวนอุตสาหกรรมโรจนะ โดยไดรับสิทธิประโยชน
โดยสังเขปดังน้ี ไดรับยกเวนภาษีอากรขาเขาที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริมเปนระยะเวลา 8 ป นับแตวันท่ี
เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ ในฐานะเปนกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน บริษัทฯจะตอง
ปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอกําหนดตางๆ ที่ไดระบุไวในบัตรสงเสริมการลงทุน  
 

 
38. ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนภายหนา 
 

38.1 ภาระผูกพันตอบริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคา และบริษัทอ่ืนท่ีเกี่ยวของกัน มีรายละเอียดดังน้ี 
 

 บริษัทฯ ไดทําสัญญาใหการสนับสนุนทางการคา (Shareholder’s Commercial Support 
Arrangement) กับบริษัทรวม 2 แหง ตามเง่ือนไขท่ีใหไวกับสถาบันการเงินแหงหน่ึง ในวงเงิน 100 
ลานดอลลารสหรัฐ และ 90 ลานดอลลารสหรัฐ โดยบริษัทฯ  มีภาระผูกพันในการใหสินเช่ือ
ทางการคา (Commercial Trade Credit) ในรูปของการขยายระยะเวลาการชําระหน้ีคาวัตถุดิบ 
(Extend Credit) และ/หรือ เงินจายลวงหนาคาผลิตภัณฑ (Advance Product Payment)   ทั้งน้ี ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 บริษัทรวมท้ังสองแหง ยังมิไดใชวงเงินสินเช่ือผานธุรกรรมทางการคา
ดังกลาว 

 
 บริษัทฯ มีภาระผูกพันในรูปของการขยายระยะเวลาการชําระหน้ีคาวัตถุดิบ (Extend Credit) กับ 

บริษัทยอยในตางประเทศ จํานวน 100 ลานดอลลารสหรัฐ บริษัทยอยดังกลาวไดใชวงเงินสินเช่ือ
ทางการคาไปแลว 79.86 ลานดอลลารสหรัฐ   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 มีวงเงินคงเหลือ 20.14 
ลานดอลลารสหรัฐ 

  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548  บริษัทฯ คงเหลือภาระผูกพันตามสัญญาระหวางผูถือหุน (Shareholder 
Agreement) ท่ีจะตองจายชําระคาหุนตามสัดสวนการถือหุนในงบการเงินรวมเปนจํานวนเงิน 
6,007.75 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะบริษัท เปนจํานวนเงิน  2,781.25  ลานบาท  
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38.2 เม่ือวันที่ 19 กรกฎาคม 2548 กลุมผูรวมทุนในโครงการภูฮอมไดลงนามสัญญาซ้ือขายกาซ
ธรรมชาติ (Gas Sales Agreement)   กับบริษัทฯ ซ่ึงเมื่อเริ่มมีการขายกาซธรรมชาติใหกับบริษัทฯ 
กลุมผูรวมทุนมีภาระผูกพันท่ีจะตองชําระคาใชจายในอดีตใหกับ บริษัท อเมราดา เฮสส   (ไทย
แลนด) จํากัด ซ่ึงเปนผูดําเนินการ โดยจะชําระเปนงวดจากรอยละ 50 ของยอดขายตามสัดสวนท่ี
กลุมผูรวมทุน รวมทุนอยูจนกวาจะครบจํานวนเงินท่ีผูกพันกัน  โดย PTTEP มีภาระผูกพันใน 
แปลง E5-North เปนจํานวนเงิน 3.20 ลานดอลลารสหรัฐ และตามเง่ือนไขของ Deed of 
Assignment Agreement  ของแปลง EU-1 บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด (บริษัทยอยของ PTTEP) มี
ภาระผูกพันรวมเปนจํานวนเงิน 7.76 ลานดอลลารสหรัฐ 

 
38.3 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548  ภาระหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นซ่ึงเปนหนังสือค้ําประกัน (Letter of 

Guarantee) เปนจํานวน 742.93 ลานบาท ในงบการเงินรวม และจํานวน 35.76 ลานบาท ในงบ
การเงินเฉพาะบริษัท 

 
39. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล 
 

39.1 เม่ือวันที่ 17 มกราคม 2549 PTTEP Siam ไดลงนามในสัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติกับ บริษัท 
ราชบุรี พลังงาน จํากัด สําหรับแหลงนํ้ามันประดูเฒา-เอ ของโครงการ S-1 

 
39.2 เม่ือวันที่ 25 มกราคม 2549 PTTEP T ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ใหเปนผูดําเนินการในแปลง

สัมปทาน G9/48 ในสัดสวนรอยละ 84 และเปนผูดําเนินการในแปลงสัมปทาน G12/48 ในสัดสวน
รอยละ 44.4445 ท้ังน้ี การไดรับสัมปทานดังกลาวจะมีผลหลังจากที่กระทรวงพลังงานไดแจงยืนยัน
อยางเปนทางการ 

 
39.3 เม่ือวันที่ 30 มกราคม 2549 คณะกรรมการ PTTEP มีมติอนุมัติให PTTEP เปล่ียนแปลงมูลคาหุนท่ี

ตราไว (Par Split) จากหุนละ 5 บาท เปนหุนละ 1 บาท ซ่ึงจะมีผลทําใหจํานวนหุนสามัญท่ีไดจด
ทะเบียนไวเพิ่มขึ้นจาก 664.40 ลานหุน เปน 3,322 ลานหุน รวมถึงจะมีผลทําใหจํานวนหุนสามัญ
ซ่ึงสํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญเปลี่ยนจากจํานวน 
9.47 ลานหุน เปน 47.34 ลานหุน ทั้งน้ี การดําเนินการดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือ
หุน PTTEP 

 
39.4 เม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ 2549 ศาลลมละลายกลางมีคําส่ังใหเล่ือนการพิจารณาคํารองขอออกจากแผน

ฟนฟูกิจการของ TPI ออกไปเปนวันท่ี 18 เมษายน 2549  
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39.5 เม่ือวันที่ 8 กุมภาพันธ 2549 RRC และ SPRC ไดลงนามในสัญญายกเลิกการรวมดําเนินการกลั่นใน

รูปแบบพันธมิตร (Operating Alliance) เพื่อเปนการเพิ่มความคลองตัวในการขยายงานในอนาคต
ของแตละบริษัท โดยสัญญาดังกลาวจะมีผลให Operating Alliance ส้ินสุดลงในวันท่ี 8 กุมภาพันธ 
2552  เวนแตท้ังสองฝายจะตกลงใหการยกเลิกมีผลกอนวันดังกลาว 

 
39.6 เม่ือวันที่ 9 กุมภาพันธ 2549 RRC และ ATC ไดรวมลงนามในขอตกลงในหลักการ (Heads of 

Agreement) สําหรับการรวมลงทุนในโครงการ Reforming Complex, Aromatics Complex และ 
Upgrading Complex  

 
39.7 คณะกรรมการบริษัทฯ จะประชุมในวันท่ี  23 กุมภาพันธ 2549 เพื่ออนุมัติใหเผยแพรงบการเงิน 

 
  
 
 
 

__________________________ 
 

 


