
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน 
 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบรษิัทยอย 
 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
 

หมายเหตุ หัวขอเร่ือง  
   

1 ขอมูลทั่วไป  
2 นโยบายการบัญชี  
3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  
4 เงินลงทุนช่ัวคราว  
5 ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ – กิจการอื่นสุทธิ  
6 รายการระหวางกิจการที่เก่ียวของกัน  
7 สินคาคงเหลือ  
8 พัสดุคงเหลือ  
9 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  
10 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย  
11 เงินลงทุนระยะยาวอื่น  
12 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ  
13 สินทรัพยไมมีตัวตน  
14 ภาษีเงินได และภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  
15 เงินจายลวงหนาคาซื้อกาซ  
16 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  
17 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  
18 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น  
19 เงินกูยืมระยะยาว  
20 ประมาณการหน้ีสินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต  
21 หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น  
22 ทุนเรือนหุน  
23 เงินสํารอง  
24 กําไรตอหุน  
25 รายไดจากการขายและการใหบริการ  
26 รายไดอื่น  
27 สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  
28 รายการพิเศษ  
29 กําไรจากการดําเนินงาน  
30 ดอกเบี้ยจาย  
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
 

หมายเหตุ หัวขอเร่ือง (ตอ)  
31 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน  
32 การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน  
33 เงินปนผลจาย  
34 การซื้อธุรกิจ  
35 การจําหนายธุรกิจ  
36 การจัดประเภทรายการใหม  
37 สิทธิประโยชนตามบัตรสงเสริมการลงทุน  
38 ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นภายหนา  
39 เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล  
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
 
1. ขอมูลท่ัวไป 
 

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”) ซึ่งประกอบธุรกิจเก่ียวกับการสํารวจและผลิตปโตรเลียมและกาซ
ธรรมชาติ การกล่ันนํ้ามัน  การตลาดและการคาสากลนํ้ามัน  ธุรกิจปโตรเคมี  และธุรกิจอื่นๆ ที่เก่ียวเน่ือง 
ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 31  เรื่องขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548  กลุมบริษัทมีการดําเนินงานใน 13 ประเทศ  มีพนักงานจํานวน 8,553 
คน  (2548 : 7,843 คน) และคาใชจายเก่ียวกับพนักงานของกลุมบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2549  มีจํานวน 9,626.18 ลานบาท  (2548 :  6,647.02  ลานบาท) 

 
2. นโยบายการบัญชี 
 

นโยบายการบัญชีที่สําคัญที่ใชในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีดังตอไปน้ี 
 
2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวา
ดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน ภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 

 
การจัดรายการในงบการเงินเปนไปตามประกาศกรมทะเบียนการคา เรื่อง  “กําหนดรายการยอที่ตองมีใน
งบการเงิน  พ.ศ. 2544”  ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2544 ออกตามความในมาตรา 11 วรรคสามแหง
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
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2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน (ตอ) 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นดวยขอสมมุติฐานที่วาผูใชงบการเงินมีความเขาใจ
หลักการและวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย หลักการบัญชีที่ใชอาจแตกตางไปจากหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งใชในประเทศอ่ืน  ดังน้ันงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นโดย
มิไดมีจุดประสงคที่จะแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด ใหสอดคลองกับหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปท่ีกําหนดไวในประเทศอ่ืน           

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาของ
องคประกอบของงบการเงิน ยกเวนบัญชีบางประเภทซึ่งใชมูลคายุติธรรมตามที่อธิบายในนโยบายการบัญชี 

 

เพ่ือความสะดวกของผูใชงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท จึงไดมีการแปลงบการเงินเปน
ภาษาอังกฤษจากงบการเงินที่จัดทําเปนภาษาไทย 

 

ในระหวางป 2549  บริษัทไดมีการเปล่ียนแปลงการลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา ซึ่งมี
ผลตอการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

บริษัทฯ ไดจําหนายเงินลงทุนในหุนสามัญทั้งหมดของ บริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด และ บริษัท 
บางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 50 เทากัน ใหแก บริษัท 
ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  ทั้งหมด 

 

บริษัทฯ เริ่มนําบริษัทยอยดังตอไปน้ี บริษัท พีทีที ไอซีที จํากัด และบริษัท  พีทีที โพลีเมอร โลจสิติกส จํากัด   
มาจัดทํางบการเงินรวม  
 
บริษัทฯ เริ่มนํากิจการรวมคาดังตอไปน้ี บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด และบริษัท  เอ็ชเอ็มซี  โปลิเมอส จํากัด   
มาจัดทํางบการเงินรวม  
 
บริษัทฯ ไดเขาซื้อเงินลงทุนในหุนสามัญเพ่ิมทุนใน บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)   ทําให
สัดสวนการลงทุนของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 7.60 เปนรอยละ 29.75 และเปลี่ยนสถานะจากบริษัทอื่น 
เปนบริษัทรวม 
 

บริษัทฯไดขายหุนสามัญของ บริษัทโรงกลั่นนํ้ามันระยอง จํากัด (มหาชน) ทําใหสัดสวนการลงทุนของ
บริษัทฯ ลดลงจากรอยละ 100 เปนรอยละ 48.75 และเปล่ียนสถานะจากบริษัทยอยเปนบริษัทรวม  
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2.2  การประมาณการ 
 

ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กําหนดใหมีการจัดทําประมาณ
การและขอสมมุติฐานโดยฝายบริหารซึ่งจะมีผลกระทบตอการแสดงจํานวนรายได คาใชจาย สินทรัพยและ
หน้ีสิน รวมท้ังการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสินทรัพยและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงินที่เสนอ
รายงาน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกตางไปจากประมาณการเหลาน้ันได 

 
2.3 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

บริษัทยอย หมายถึง กิจการที่บริษัทใหญในกลุมบริษัทมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการ
ดําเนินงาน บริษัทยอยดังกลาวนํามารวมในการจัดทํางบการเงินรวม  พิจารณาจากเนื้อหาในการใชอํานาจ
ควบคุมมากกวารูปแบบตามสัญญาทางกฎหมาย  

 

กลุมบริษัทจะรวมบริษัทยอยในงบการเงินรวมต้ังแตวันที่บริษัทใหญมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอย และจะ
ไมนํามารวมต้ังแตวันที่อํานาจควบคุมน้ันหมดไป กลุมบริษัทใชวิธีการบัญชีสําหรับการซื้อธุรกิจสําหรับ
การซื้อบริษัทยอย   ตนทุนการซื้อบริษัทยอยวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนซึ่งกลุมบริษัท
มอบให รวมถึงตนทุนที่เก่ียวของโดยตรงกับการซื้อธุรกิจน้ัน ตนทุนการซื้อบริษัทยอยที่สูงกวามูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินที่ระบุไดของบริษัทยอยเฉพาะสวนที่เปนของกลุมบริษัท จะบันทึกเปน
คาความนิยม  นโยบายการบัญชีเก่ียวกับคาความนิยมไดอธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2.15 
รายการบัญชี ยอดคงเหลือ และรายการกําไรหรือรายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นซึ่งเปนผลจากรายการ
ระหวางกันของกิจการที่อยูภายในกลุมบริษัท จะตัดบัญชีออกไปเต็มจํานวน เวนแตรายการขาดทุนที่ยังไม
เกิดขึ้นจริงซึ่งกลุมบริษัทจะไมสามารถไดรับคืนตนทุนที่เสียไป ในกรณีที่มีความจําเปนนโยบายการบัญชี
ของบริษัทยอยจะมีการปรับเปล่ียนเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายการบัญชีที่ใชโดยกลุมบริษัท สําหรับสวน
ของผูถือหุนสวนนอยไดแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบดุลรวมและงบกําไรขาดทุนรวม 
 
เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยใชวิธีสวนไดเสีย 

 
รายช่ือของบริษัทยอยของกลุมบริษัทไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 10  

 



 16

2.4 เงินลงทุนในบริษัทรวม 
 

เงินลงทุนในบริษัทรวมแสดงในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยใชวิธีสวนไดเสียซึ่งวิธี
ดังกลาว จะทําใหสวนแบงกําไรหรือขาดทุนภายหลังการไดมาที่เปนสวนของกลุมบริษัทจะบันทึกไวใน
งบกําไรขาดทุน ผลสะสมของการเคล่ือนไหวในสวนของผูถือหุนของบริษัทรวมภายหลังการซื้อบริษัทรวม
จะปรับปรุงกับเงินลงทุนในบริษัทรวม บริษัทรวมเปนกิจการที่กลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ  
แตไมสามารถควบคุมได รายการกําไรหรือรายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นระหวางกลุมบริษัทกับบริษัทรวม
จะถูกตัดบัญชีเทาที่กลุมบริษัทมสีวนไดเสียในบริษัทรวมน้ัน เวนแตมีหลักฐานวาสินทรัพยที่โอนระหวาง
กันดังกลาวเกิดการดอยคา  
 
เงินลงทุนในบริษัทรวม รวมถึงคาความนิยมที่เกิดจากการซื้อธุรกิจ (สุทธิจากคาตัดจําหนายสะสม) กลุม
บริษัทจะไมรับรูสวนแบงขาดทุนจากบริษัทรวมอีกตอไปเมื่อสวนแบงขาดทุนของกลุมบริษัทในบริษัทรวม
มีมูลคาเทากับหรือเกินกวามูลคาสวนไดเสียของกลุมบริษัทในบริษัทรวม เวนแตกลุมบริษัทจะมีภาระผูกพัน
ในหน้ีสินหรือตองจายชําระหน้ีแทนบริษัทรวม ในกรณีที่มีความจําเปนนโยบายการบัญชีของบริษัทรวมจะ
มีการปรับเปล่ียนเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายการบัญชีที่ใชโดยกลุมบริษัท 

  
 รายช่ือของบริษัทรวมของกลุมบริษัทไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 10  
 
2.5 เงินลงทุนในกิจการรวมคา 
 

เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกันแสดงในงบการเงินรวมโดยวิธีรวมตามสัดสวน ซึ่งเปนวิธีที่กลุม
บริษัทรวมสวนแบงรายได คาใชจาย สินทรัพย หน้ีสินและกระแสเงินสดของกิจการรวมคาไวในแตละ
รายการในงบการเงิน กลุมบริษัทรับรูสวนไดเสียของกลุมบริษัทที่อยูในรายการกําไรหรือรายการขาดทุน
จากการขายสินทรัพยจากกลุมบริษัทใหกับกิจการรวมคาเฉพาะสวนที่เปนสวนไดเสียของผูรวมคาอื่น กลุม
บริษัทจะไมรับรูสวนแบงของตนที่อยูในรายการซื้อสินทรัพยจากกิจการรวมคาจนกวาผูรวมคาจะ
ขายสินทรัพยน้ันใหกับบุคคลอื่น อยางไรก็ดี รายการขาดทุนจากการซื้อสินทรัพยจากกิจการรวมคาตอง
รับรูทันทีเมื่อมีหลักฐานแสดงวามูลคาสุทธิที่จะไดรับของสินทรัพยลดลงหรือมีการดอยคาเกิดขึ้น ในกรณี
ที่มีความจําเปนนโยบายการบัญชีของกิจการรวมคาจะมีการปรับเปล่ียนเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย
การบัญชีของกลุมบริษัท สวนไดเสียในกิจการรวมคาแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษทัโดยใชวิธีสวนไดเสีย  

 
เงินลงทุนในสินทรัพยที่ควบคุมรวมกันแสดงในงบการเงินรวมโดยวิธีรวมตามสัดสวน ซึ่งเปนวิธีที่กลุม
บริษัทรวมสวนแบงคาใชจาย สินทรัพย และหน้ีสินของการรวมคาตามสัญญา Joint Operation Agreement 
ในแตละรายการในงบการเงิน  

 
รายช่ือกิจการรวมคาของกลุมบริษัทไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 10 
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2.6 เงินลงทุนอ่ืน 
 

กลุมบริษัทไดจัดประเภทเงินลงทุนซึ่งมิไดจัดประเภทเปนเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการ
รวมคา เปนหลักทรัพยเพ่ือคา หลักทรัพยเผ่ือขาย เงินลงทุนในตราสารหน้ี และเงินลงทุนทั่วไป 
 
เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาดจะถูกจัดประเภทเปนหลักทรัพยเผ่ือขาย  แสดงในงบดุล
ดวยมูลคายุติธรรมและรับรูผลตางที่เปล่ียนแปลงไปเปนรายการกําไร(ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นและแสดง
แยกตางหากภายใตสวนของผูถือหุน มูลคายุติธรรมในที่นี้ถือตามราคาเสนอซื้อปจจุบันของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันที่ในงบดุล 

 
เงินลงทุนในหลักทรัพยที่ไมอยูในความตองการของตลาดจะถูกจัดประเภทเปนเงินลงทุนทั่วไป แสดงใน
งบดุลดวยราคาทุน และปรับปรุงดวยคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนเพ่ือรับรูผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นใน
กรณีที่มีการลดลงของมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนอยางเปนสาระสําคัญ โดยกลุมบริษัทจะทดสอบการ
ดอยคาของเงินลงทุนเมื่อมีขอบงช้ีวาเงินลงทุนน้ันอาจมีการดอยคาเกิดขึ้น   ถาราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
สูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน รายการขาดทุนจากการดอยคาจะบันทึกอยูในงบกําไรขาดทุนทันที 

 
ในการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางเงินสดสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายกับราคาตามบัญชีของ        
เงินลงทุนน้ันจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน 

 
เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุนในตราสารหน้ีหรือตราสารทุนชนิดเดียวกันเพียงบางสวน ราคาตามบัญชีของ
เงินลงทุนที่จําหนายคํานวณโดยใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักจากจํานวนทั้งหมดที่ถือไว 

 
2.7     บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
 
 บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูก

ควบคุมโดยบริษัทฯ ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 
รวมถึงบริษัทที่ทําหนาที่ถือหุน  บริษัทยอย  และกิจการที่เปนบริษัทยอยในเครือเดียวกัน   นอกจากน้ี
บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวม และบุคคลซึ่งถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงไมวา
ทางตรงหรือทางออมและมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือ
พนักงานของบริษัทฯ 

 
 ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันกับบริษัทฯ แตละรายการ บริษัทฯ 

คํานึงถึงเน้ือหาของความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย 
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2.8 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 
 

กลุมบริษัทแปลงคารายการที่เปนเงินตราตางประเทศท่ีเกิดขึ้นใหเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ 
วันที่เกิดรายการ และแปลงคาสินทรัพยและหน้ีสินที่เปนตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบดุล
ใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันน้ัน กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจายชําระที่เปน
เงินตราตางประเทศ และที่เกิดจากการแปลงคาสินทรัพยและหน้ีสินที่เปนตัวเงินดังกลาว จะถูกบันทึกใน
งบกําไรขาดทุนทันที 
 

 สินทรัพยและหน้ีสินที่จัดเปนรายการท่ีเปนตัวเงินของหนวยงานในตางประเทศท่ีเปนสวนการดําเนินงาน
หน่ึงของกิจการที่เสนอรายงาน แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราปด ณ วันที่ในงบการเงิน รายการ
สินทรัพยและหน้ีสินที่ไมเปนรายการที่เปนตัวเงินแปลงคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนในอดีต รายไดและ
คาใชจายแปลงคาโดยใชอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียในระหวางงวด ผลตางที่เกิดขึ้นจากการแปลงคางบการเงิน
ที่เปนเงินตราตางประเทศจะถูกบันทึกเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

 
กลุมบริษัทแปลงคางบการเงินของกิจการที่ควบคุมรวมกันในตางประเทศเปนเงินบาทโดยแปลงคา
สินทรัพยและหน้ีสินดวยอัตราปด ณ วันที่ในงบการเงิน และแปลงคางบกําไรขาดทุนโดยใชอัตรา
แลกเปล่ียนถัวเฉล่ียระหวางงวด ผลตางจากการแปลงคารายการดังกลาว แสดงภายใตหัวขอผลตางจากการ
แปลงคางบการเงินในสวนของผูถือหุน 

 
รายการสินทรัพยและหน้ีสินของหนวยงานอิสระในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราปด ณ 
วันที่ในงบการเงิน รายไดและคาใชจายแปลงคาโดยใชอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียในระหวางป ผลตางที่
เกิดขึ้นจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ แสดงเปนรายการหนึ่งภายใตสวนของผูถือหุน 

 
เมื่อกลุมบริษัทจําหนายหนวยงานอิสระในตางประเทศ จึงจะบันทึกผลตางซึ่งแสดงภายใตสวนของผูถือหุน
เปนสวนหน่ึงของกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายหนวยงานอิสระในตางประเทศน้ัน  

   
2.9      เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดแสดงในราคาทุน ประกอบดวยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภท
จายคืนเมื่อทวงถาม และเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคลองในการเปล่ียนมือ ซึ่งมีระยะเวลาครบกําหนด
ภายในสามเดือน  สวนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ไดแสดงเปนหน้ีสินหมุนเวียน
ในงบดุล 
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2.10     ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ 
  
 ลูกหน้ีการคาแสดงดวยมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญพิจารณาจากอัตรารอยละตาม

อายุหน้ีของยอดลูกหน้ีการคา ณ วันสิ้นงวด และพิจารณาจากลูกหน้ีที่คาดวาจะเรียกเก็บเงินไมได 
โดยประมาณจากจํานวนหน้ีที่คงเหลืออยู ณ วันสิ้นงวดตามประวัติการชําระเงิน และสถานะทางการเงิน
ของลูกหน้ีในปจจุบัน  

    
 2.11 เงินจายลวงหนาคาซื้อกาซตามสัญญา Take – or – Pay 
 

บริษัทฯ ไดมีการทําสัญญาซื้อกาซธรรมชาติกับผูขาย ซึ่งมีการกําหนดปริมาณการรับกาซธรรมชาติ (กาซฯ)
ขั้นตํ่าในแตละป (Annual Minimum Quantity) หากในปสัญญาใด บริษัทฯ ไมสามารถรับกาซฯไดครบ
ตามปริมาณขั้นตํ่าที่กําหนดไวในสัญญา บริษัทฯ จะตองชําระคาซื้อกาซฯลวงหนาสําหรับปริมาณกาซใน
สวนที่ไมสามารถรับได (Take-or-Pay) ในปสัญญาถัดไป โดยหลังจากสิ้นปสัญญาในแตละป บริษัทฯ และ
ผูขายจะตองทําการตกลง และยอมรับในปริมาณกาซฯที่จะนํามาใชในการคํานวณคา Take-or-Pay สําหรับ
ปสัญญาน้ัน ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนดไวในสัญญา ทั้งน้ี บริษัทฯ มีสิทธิที่จะรับกาซฯที่ได
ชําระเงินลวงหนาไปแลวน้ันในปสัญญาตอๆไป (Make-up) โดยตองรับกาซฯใหครบตามปริมาณรับกาซฯ
ขั้นตํ่าสําหรับปสัญญาน้ันๆกอน บริษัทฯ บันทึกรายการชําระคาซื้อกาซฯภายใตสัญญาน้ีเปนเงินจาย
ลวงหนาคาซื้อกาซ 
 

2.12    สินคาคงเหลือ 
 
 สินคาคงเหลือแสดงมูลคาดวยราคาทุนที่ไดมาหรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ แลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 

โดยราคาทุนคํานวณตามเกณฑถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก บริษัทรวมบางบริษัทใชเกณฑเขากอน-ออกกอนหรือ
เขาหลัง-ออกกอนเปนเกณฑในการคํานวณราคาทุนของสินคาคงเหลือ ซึ่งผลกระทบจากการใชนโยบาย
การบัญชีสําหรับสินคาที่แตกตางกันภายใตกลุมบริษัทไมมีสาระสําคัญ ตนทุนของสินคาที่นําเขาจาก
ตางประเทศประกอบดวย คาใชจายในการนําเขาตางๆ คาตรวจสอบคุณภาพและปริมาณ ตลอดจนเงิน
นําสงหรือเงินรับชดเชยจากกองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิง ราคาที่คาดวาจะขายไดสุทธิคํานวณจากประมาณราคา
ขายตามปกติของธุรกิจหักดวยคาใชจายที่จําเปนเพ่ือใหสินคาน้ันสําเร็จรูป และคาใชจายในการขายที่
เก่ียวของ กลุมบริษัทจะรับรูคาเผ่ือการลดมูลคาของสินคาเมื่อสินคาเกา ลาสมัย หรือเสื่อมคุณภาพ 

 
2.13 พัสดุคงเหลือ 
 
 พัสดุคงเหลือแสดงดวยราคาทุน ซึ่งคํานวณตามเกณฑถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก พัสดุคงเหลือที่ลาสมัยหรือ

เสื่อมสภาพและไมไดใชงานจะต้ังสํารองพัสดุเสื่อมสภาพทั้งจํานวน 
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2.14 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ รับรูเริ่มแรกดวยราคาทุน หักดวยคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคา 
 

คาซอมแซมและคาบํารุงรักษาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนในระหวางงวดบัญชีที่เกิดรายการข้ึน ตนทุนของ
การปรับปรุงสินทรัพยใหดีขึ้นอยางสําคัญจะรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพย เมื่อมีความเปนไปได
คอนขางแนนอนที่ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่กลุมบริษัท จะไดรับมีมูลคาสูงเกินกวามาตรฐานการ
ใชประโยชนเดิมของสินทรัพยน้ัน การปรับปรุงใหดีขึ้นที่สําคัญจะตัดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการให
ประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพยที่เก่ียวของ  

 
สินทรัพยถาวรท่ัวไป 

 
คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยแตละประเภท
ดังตอไปน้ี  

 
อาคาร และสวนปรับปรุงอาคาร 10 – 30  ป 
เครื่องจักร และอุปกรณ 10 – 30  ป 
สินทรัพยอื่นๆ  5  – 10  ป 

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ซึ่งคํานวณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่
คาดวาจะเกิดในอนาคตจากการใชสินทรัพยอยางตอเน่ือง หรือจํานวนที่จะไดรับจากการขายสินทรัพยหัก
ดวยตนทุนจากการจําหนายสินทรัพยน้ันแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา ราคาตามบัญชีจะปรับลดใหเทากับ
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน และสวนปรับลดจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน 

 
กําไรขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณกําหนดขึ้น โดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนที่ไดรับจากการขาย
กับมูลคาคงเหลือตามบัญชี ณ วันจําหนาย และไดรวมอยูในการคํานวณกําไรขาดทุนจากการดําเนินงาน 

 
อัตราการตั้งขึ้นเปนทุนที่ใชคํานวณตนทุนการกูยืมที่รวมเปนราคาทุนของสินทรัพย คือ อัตราดอกเบี้ย 
ถัวเฉล่ียของยอดเงินกูในระหวางป ในกรณีที่เงินกูยืมเกิดขึ้นโดยเฉพาะเพ่ือกอสราง หรือผลิตสินทรัพย  
จํานวนตนทุนการกูยืมที่รวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจะเปนตนทุนการกูยืมที่เกิดจริงในระหวางปของ
เงินกูน้ันหักดวยรายไดที่เกิดจากการนําเงินกูดังกลาวไปลงทุนเปนการช่ัวคราว 

 
สินทรัพยเพ่ือการสํารวจและการผลิตปโตรเลียม 

 
กลุมธุรกิจประเภทที่ดําเนินการสํารวจและผลิตปโตรเลียม บันทึกบัญชีเก่ียวกับสินทรัพยที่ใชเพ่ือการ
สํารวจและการผลิตปโตรเลียมโดยใชวิธีผลสําเร็จของงาน (The Successful Efforts Method)  ซึ่งมีนโยบาย
การบัญชีดังน้ี 
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2.14 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (ตอ) 
 
ตนทุนสินทรัพย 

ตนทุนของสินทรัพยประกอบดวย  ตนทุนทั้งหมดเพื่อการไดมาซึ่งสิทธิในสัมปทานหรือตนทุนในการ
ไดมาในสัดสวนของสินทรัพย รวมถึงตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิต  
 

ตนทุนเพ่ือการขุดเจาะปโตรเลียมของหลุมสํารวจจะถูกบันทึกเปนสินทรัพยและจะเปล่ียนเปนทรัพยสิน
ของโครงการที่พบปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว   เมื่อมีการสํารวจพบปริมาณสํารองที่เพียงพอในเชิงพาณิชย  
แตจะถูกตัดจําหนายเปนคาใชจายทั้งจํานวนในงบกําไรขาดทุนในงวดที่มีการพิสูจนวาไมพบปริมาณ
สํารองหรือพบแตไมเพียงพอในเชิงพาณิชย 
 

รายจายสํารวจเพื่องานธรณีวิทยาและธรณีฟสิกส ตลอดจนคาสงวนพ้ืนที่ในชวงการสํารวจบันทึกเปน
คาใชจายในงวดที่เกิดในงบกําไรขาดทุน 
        

รายจายเพ่ือการพัฒนา ทั้งในสวนของสินทรัพยที่พบปริมาณสํารองที่พิสูจนแลวรวมถึงตนทุนของหลุม

พัฒนาที่ไมประสบความสําเร็จจะถูกบันทึกไวเปนสินทรัพย 
 
 คาเสื่อมราคา 

คาเสื่อมราคาของตนทุนการไดมาซึ่งสิทธิในสัมปทานคํานวณโดยวิธีสัดสวนของผลผลิต (Unit of Production) 
ตลอดอายุของปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว  (Proved Reserves) คาเสื่อมราคาของตนทุนหลุมสํารวจ และ
รายจายเพ่ือการพัฒนา รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณตางๆ และตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิต ยกเวน
ตนทุนของโครงการท่ียังไมสําเร็จคํานวณโดยวิธีสัดสวนของผลผลิต ตลอดอายุของปริมาณสํารองที่พิสูจน
และพัฒนาสําเร็จ กิจการรับรูผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงประมาณการของปริมาณสํารองโดยวิธีเปล่ียน
ทันทีเปนตนไป 

 
ปริมาณสํารองที่พิสูจนแลวและพัฒนาสําเร็จคํานวณโดยวิศวกรของกลุมบริษัท และจากขอมูลที่ไดรับจาก
กิจการรวมคา  

 
คาเสื่อมราคาทอขนสงกาซของโครงการยาดานาและโครงการเยตากุน คํานวณโดยวิธีเสนตรง 
(Straight - line Method) ตามอายุการใชงานโดยประมาณเปนเวลา 30 ป  

 
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวา  มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ราคาตามบัญชีจะปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาด
วาจะไดรับคืนและสวนปรับลดจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน 
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2.15 สินทรัพยไมมีตัวตน 
 

สินทรัพยไมมีตัวตนประกอบดวย คาใชจายเพ่ือใหไดมาซึ่งสิทธิการเชาที่ดินและ/หรืออาคาร  สิทธิในการ
ใชที่ดิน สิทธิในการใชคอมพิวเตอรซอฟแวร สิทธิในการดําเนินงานอื่น สิทธิบัตร และคาความนิยม 
 การตัดจําหนายคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามกําหนดอายุสัญญาซึ่งอยูระหวาง 5 ป ถึง 30 ป 

 
คาความนิยม เกิดจากสวนของตนทุนการซื้อธุรกิจที่สูงกวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนที่กลุมบริษัทมีสวน
แบงในสินทรัพยและหน้ีสินที่ระบุไดของบริษัทยอย บริษัทรวม หรือกิจการรวมคา ณ วันที่ซื้อธุรกิจ      
คาความนิยมที่เกิดจากการซ้ือบริษัทยอยและกิจการรวมคาแสดงเปนสินทรัพยไมมีตัวตนในงบดุล และ
ตัดจําหนายโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจโดยประมาณซึ่งไมเกิน 20 ป 

 
กลุมบริษัทจะมีการพิจารณาทบทวนราคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนที่แสดงในงบดุล  เมื่อมีขอบงช้ี
ที่ทําใหเช่ือไดวาอาจเกิดการดอยคา กลุมบริษัทจะประเมินและปรับลดมูลคาของสินทรัพยดังกลาว เพ่ือ
ไมใหเกินมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 

 
2.16    สัญญาเชาการเงิน – กลุมบริษัทเปนผูเชา 
 

สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญ   ไดโอน
ไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนตามมูลคาปจจุบัน
สุทธิของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายตามสัญญาเชา หรือราคายุติธรรมของสินทรพัยที่เชา แลวแตราคาใดจะ
ตํ่ากวา โดยจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายจะปนสวนระหวางหน้ีสินและคาใชจายทางการเงินเพ่ือใหไดอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ตอหน้ีสินคงคางอยู ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะแสดงรวมอยูใน
เงินกูระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาจาก
สัญญาเชาการเงินจะคดิคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยน้ัน หรือตามอายุของ
สัญญาเชาแลวแตระยะเวลาใดจะสั้นกวา อยางไรก็ตามหากแนใจไดตามสมควรวาผูเชาจะเปนเจาของ
อาคารและอุปกรณ ณ วันสิ้นสุดแหงสัญญาเชา คาเสื่อมราคาจะคิดจากอายุการใชงานโดยประมาณของ
สินทรัพยน้ัน 

 
2.17    สัญญาเชาดําเนินการ – กลุมบริษัทเปนผูเชา 
 

สัญญาเชาสินทรัพยที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญตกอยูกับผูใหเชา  
จะจัดเปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน  
โดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น 

 
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เบี้ยปรับที่ตองจายใหแก
ผูใหเชาจะบันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกน้ันเกิดขึ้น 
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2.18 ประมาณการหน้ีสินคาร้ือถอนอุปกรณการผลิต 
 

กลุมบริษัทบันทึกประมาณการหน้ีสินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต (Decommissioning Costs) เมื่อมีความ
เปนไปไดคอนขางแนที่จะเกิดภาระผูกพันอันเปนผลเน่ืองมาจากเหตุการณในอดีต และสามารถประมาณ
การจํานวนเงินที่ตองจายไดอยางสมเหตุสมผล 

 
กลุมบริษัทรับรูประมาณการหน้ีสินดวยจํานวนประมาณการของตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิตที่สราง
เสร็จพรอมใชงาน  ตนทุนดังกลาวไดรวมเปนสวนหน่ึงของสินทรัพยเพ่ือการสํารวจและผลิตปโตรเลียม 
และตัดจําหนายโดยวิธีสัดสวนของผลผลิต (Unit of Production) ของปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว (Proved 
Reserves) ประมาณการหน้ีสินคารื้อถอนอุปกรณการผลิตไดรับการสอบทานและประเมินขึ้นโดยวิศวกร
ของกลุมบริษัทและดุลยพินิจของฝายบริหาร 

 
2.19 กองทุนบําเหน็จพนักงาน และกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
 

บริษัทฯ จายเงินสมทบเพ่ือกองทุนบําเหน็จพนักงานเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 10 ของเงินเดือน
พนักงานและจายสมทบเพ่ิมเพ่ือกองทุนฯ มีเงินสํารองเพียงพอในอัตรารอยละ 100 ของเงินบําเหน็จที่พึง
ตองจาย ณ วันสิ้นงวดบัญชี  โดยรวมไวเปนหน้ีสินไมหมุนเวียนอื่นในงบดุล สวนรายไดจากดอกผลของ
สินทรัพยเงินกองทุนรับรูเปนรายไดและเงินจายสมทบรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน  

 
บริษัทฯไดจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ช่ือ “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทรวมทุน ซึ่งจดทะเบียนแลว” โดยกําหนดใหพนักงานที่บรรจุต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม  2536 เปน
สมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพทุกคน สวนพนักงานที่บรรจุกอนวันที่ 1 ตุลาคม 2536   ใหสิทธิเลือกที่จะเขา
เปนสมาชิกของกองทุนบําเหน็จพนักงานหรือกองทุนสํารองเล้ียงชีพ   โดยบริษัทฯ จายเงินสมทบเปนราย
เดือนในอัตรารอยละ 10  ของเงินเดือนพนักงาน และรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

 
 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2548 บริษัทฯ ไดจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เพ่ิมอีก 1 กองทุน ช่ือ  “กองทุนสํารอง

เล้ียงชีพ พนักงานบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) และบริษัทรวมทุน (PTT GROUP) ซึ่งจดทะเบียนแลว” 
(PTT GROUP) พรอมทั้งเปล่ียนช่ือกองทุนฯ เดิม เปน “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท ปตท.จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทรวมทุน (กองทุน 1) ซึ่งจดทะเบียนแลว” (กองทุน 1)  เพ่ือเปดโอกาสใหพนักงานมี
สิทธิเลือกรูปแบบการลงทุนไดตามความตองการของตนเอง (Employees’ Choices) โดยกองทุน 1 มี
นโยบายการลงทุนแบบผสมที่เนนการลงทุนทั้งตราสารหน้ีและตราสารทุน (โดยลงทุนในตราสารทุนได
สูงสุดไมเกิน 25% ของเงินลงทุน) ในขณะที่ PTT GROUP  มีนโยบายการลงทุนตราสารหน้ีระยะสั้นที่เนน
ลงทนุเฉพาะตราสารหน้ีของรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินเทาน้ัน  โดยมีผลบังคับใชต้ังแตเดือน
มกราคม 2549 
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2.19 กองทุนบําเหน็จพนักงาน และกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (ตอ) 
 
 กลุมบริษัทจัดใหมีกองทุนสํารองเล้ียงชีพที่บริหารโดยผูจัดการกองทุนที่เปนบุคคลภายนอกและจายเงิน

สมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพเปนรายเดือนในอัตราที่กําหนด   ซึ่งบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ 

 
2.20 ภาษีเงินได 
 

กลุมบริษัทคํานวณภาษีเงินไดสําหรับกิจการที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุนตามเกณฑที่กําหนดไว
ในประมวลรัษฎากร  พระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม  พ.ศ. 2514 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2532 
และภาษีเงินไดนิติบุคคลของประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่กลุมบริษัทไดไปลงทุน 
 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีต้ังเต็มจํานวนตามวิธีบันทึกหน้ีสินในงบดุล ซึ่งเกิดจากผลตางช่ัวคราวระหวาง
ฐานภาษีของสินทรัพยและหน้ีสิน กับมูลคาที่แสดงอยูในงบการเงิน  ผลตางช่ัวคราวสวนใหญเกิดจากคา
เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ คาเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ และการตัดจําหนายตนทุนคารื้อถอน
อุปกรณการผลิต รวมถึงยอดยกมาของผลขาดทุนทางภาษีและผลแตกตางระหวางมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยที่ไดมาและฐานภาษี 

 
อัตราภาษีที่ประกาศใช ณ วันที่ในงบดุลใชเปนอัตราในการคํานวณภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะรับรูเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษี
เพียงพอตอการนําจํานวนผลแตกตางช่ัวคราวนั้นมาใชประโยชน 

 
2.21 การรับรูรายได 
 

กลุมบริษัทรับรูรายไดจากการขายเมื่อสงมอบสินคา 
 

รายไดอื่นรับรูตามเกณฑดังตอไปน้ี 
ดอกเบี้ยรับ    -  รับรูตามสัดสวนของระยะเวลาโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริงของสินทรัพย 

 คาสิทธิ          -  รับรูตามเกณฑที่ไดตกลงหรือสัญญาที่ไดทําไว 
 เงินปนผล      -  รับรูเมื่อผูถือหุนมีสิทธิไดรับเงินปนผล 
 
 รายไดนอกเหนือจากที่กลาวขางตน รับรูตามเกณฑคงคาง 
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2.22    กําไรตอหุน 
 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่ เปนของผู ถือหุนสามัญดวยจํานวนหุน
สามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหวางป 

 
สําหรับกําไรตอหุนปรับลด กลุมบริษัทปรับปรุงกําไรสุทธิสําหรับปที่เปนของหุนสามัญ    และจํานวนหุน
สามัญถัวเฉล่ียที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหวางปไดปรับปรุงดวยจํานวนหุนสามัญเทียบเทาปรับลด โดย
สมมุติวาหุนสามัญเทียบเทาปรับลดไดแปลงเปนหุนสามัญทั้งหมด 

  
2.23    เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
 สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  เงินลงทุนช่ัวคราว  

ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ ลูกหน้ีการคา-กิจการที่เก่ียวของกัน ลูกหน้ีอื่น เงินจายลวงหนา เงินใหกูยืม
ระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน หน้ีสินทางการเงินที่แสดง
อยูในงบดุลประกอบดวย   เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจาหน้ีการคา-กิจการอื่น 
เจาหน้ีการคา-กิจการที่เก่ียวของกัน เจาหน้ีอื่น-กิจการที่เก่ียวของกัน และเงินกูยืมระยะยาว นโยบายการ
บัญชีเฉพาะสําหรับแตละรายการไดแสดงเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เก่ียวของ 

   

 กลุมบริษัทไดใชเครื่องมือทางการเงิน เพ่ือลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ตางประเทศ    อัตราดอกเบี้ยและราคาตลาดของนํ้ามัน โดยเครื่องมือทางการเงินที่สําคัญมีดังน้ี 

   

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 
 
 สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเปนเคร่ืองมือทางการเงินที่ใชในการปองกันความเสี่ยงที่เกิดจาก

ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน โดยกําหนดอัตราแลกเปล่ียนในอนาคตท่ีสินทรัพยหรือหน้ีสินที่เปน
เงินตราตางประเทศท่ีจะไดรับ หรือตองจายชําระ สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจะรับรูใน 

 งบการเงิน ณ วันทําสัญญา คาธรรมเนียมหรือสวนลดที่เกิดขึ้นจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหนาจะตัดจําหนายตลอดอายุของสัญญา 

   

 สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบ้ีย 
 
 สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยเปนเครื่องมือทางการเงินที่ใชในการปองกันความเสี่ยงที่เกิด

จากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย สัญญาแลกเปล่ียนน้ีจะไม
รับรูในงบการเงิน ณ วันทําสัญญา สินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ 
ณ วันที่ในงบดุลที่มีการปองกันความเสี่ยงโดยสัญญาแลกเปล่ียนน้ีไดแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศท่ีกําหนดไวในสัญญาแลกเปล่ียนน้ันๆ  กําไรหรือขาดทุนจากการยกเลิก
สัญญา หรือจากการชําระคืนเงินกูยืมกอนกําหนดบันทึกไวในงบกําไรขาดทุน 
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2.23    เคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ) 
 
 สัญญาซื้อขายราคานํ้ามันและผลิตภัณฑกาซลวงหนา 
 
 สัญญาซื้อขายราคานํ้ามันและผลิตภัณฑกาซลวงหนาของบริษัทฯเปนสัญญาที่ทําขึ้นเพ่ือปองกันความเสี่ยง

จากความผันผวนของราคานํ้ามันและผลิตภัณฑกาซในตลาดโลกตามสัญญาซื้อขายนํ้ามันและผลิตภัณฑ
กาซที่ไดตกลงไว โดยมีการกําหนดราคาที่จะซื้อขายในอนาคตและจะรับรูผลตางที่เกิดขึ้นในงบกําไร
ขาดทุนเมื่อครบกําหนดสัญญา 

 

 นโยบายการบริหารความเสี่ยง ไดอธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 32 เรื่องการเปดเผยขอมูล
สําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

    
2.24    ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 
 บริษัทฯ นําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานทางธุรกิจ โดยมิไดนําเสนอขอมูลทางการเงิน

จําแนกตามสวนงานทางภูมิศาสตร   เน่ืองจากสวนงานอื่น ยกเวนสวนงานในประเทศไทย มีรายได ผลการ
ดําเนินงานและสินทรัพยของสวนงานตํ่ากวารอยละ 10 ของรายไดรวม ผลการดําเนินงานรวมและ
สินทรัพยรวมของทุกสวนงานรวมกัน 

 
2.25    การนํามาตรฐานการบัญชีท่ีประกาศใหมมาถือปฏิบัติ 
 

ในเดือนตุลาคม 2549 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 26/2549 เรื่อง มาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 44 เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย (แกไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 1) 
โดยใหแกไขการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษทัยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน และบริษัทรวม ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสียมาเปนวิธีราคาทุน (โดยกิจการที่ไมประสงคจะใชวิธีราคาทุน ในป 2549 ก็
ใหใชวิธีสวนไดเสียตามเดิมจนถึงสิ้นป 2549 และใหใชวิธีราคาทุนเริ่มต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2550) ทั้งน้ี
บริษัทฯ เลือกที่จะเปล่ียนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีในป 2550 แตอยางไรก็ตาม หากบริษัทฯ เปล่ียนแปลง
วิธีการบันทึกบัญชีในป 2549 ในงบการเงินเฉพาะบริษัท บัญชีเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุนจะลดลง
จากวิธีสวนไดเสีย 95,769.09 ลานบาท บัญชีสํารองผลขาดทุนเกินกวาเงินลงทุนจะลดลง 22.87 ลานบาท 
กําไรสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 จะลดลง 30,706.59 ลานบาท คงเหลือ 64,554.01 ลานบาท 
(กําไรตอหุนปรับลด 22.99 บาทตอหุน) และสวนของผูถือหุนในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จะลดลง 
95,746.22 ลานบาท คงเหลือ 192,085.95 ลานบาท 
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 3. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 มีรายละเอียดดังน้ี 
 
     หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549  2548  2549  2548 

เงินสด  279.45  509.21  240.64  229.68 
เงินฝากธนาคาร 
   ประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม 26,488.86  25,978.08  11,268.47  4,798.32 

เงินฝากประจํา      19,587.96  11,976.80  9,300.00  6,500.00 

ต๋ัวเงินคลัง 6,531.87  19,577.43  1,029.73  113.57 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน  29,247.22  6,887.39  -  730.99 

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย  4,670.89  8,511.91  4,670.89  8,511.91 

รวม 86,806.25  73,440.82  26,509.73  20,884.47 

 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  สวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ       
0.10 – 5.00 ตอป  ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 :  อัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ  0.25 – 5.75  ตอป)  

 
4. เงินลงทุนชั่วคราว 
 
 เงินลงทุนช่ัวคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ  2548  มีรายละเอียดดังน้ี 
 

   หนวย : ลานบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549  2548  2549  2548 

เงินฝากประจํา 68.45  88.32  68.45  88.32 
ต๋ัวเงินคลัง 391.54  -  -  - 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน  939.55  320.00  889.55  - 

เงินลงทุนทั่วไป 13.41  7.35  13.41  7.35 

หนวยลงทุน -  299.19  -  - 

รวม 1,412.95  714.86  971.41  95.67 
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4. เงินลงทุนชั่วคราว (ตอ) 
 
เงินฝากธนาคารและต๋ัวสัญญาใชเงินของกลุมบริษัท เปนเงินฝากธนาคารและต๋ัวสัญญาใชเงินซึ่งออกโดย
สถาบันการเงินในประเทศโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 3.50 – 5.38 ตอป 
(2548 : อัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ  1.00 – 4.00 ตอป ) 
 
ต๋ัวเงินคลังของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 4.78 – 5.22 ตอป 

 
เงินลงทุนทั่วไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  จํานวน 13.41 ลานบาท (2548 : 7.35 ลานบาท) เปนเงินลงทุน
ในหุนสามัญของบริษัท ปโตรเอเซีย (Sanshui) จํากัด จํานวน 6.06 ลานบาท และ   บริษัท ปโตรเอเซีย 
(Maoming) จํากัด จํานวน 7.35 ลานบาท ซึ่งแสดงสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนและอยูใน
ระหวางขั้นตอนการขาย  

 
5. ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ – กิจการอ่ืนสุทธิ 
 

ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ – กิจการอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

     หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549  2548  2549  2548 

ลูกหน้ีการคา 83,709.20  66,694.60  69,993.48  53,921.88 

ต๋ัวเงินรับ 2,390.97  3,206.47  2,390.97  3,206.47 

รวม 86,100.17  69,901.07  72,384.45  57,128.35 

หัก   คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 2,449.12  2,382.37  1,670.24  1,510.05 

ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ 
    -  กิจการอื่นสุทธิ 83,651.05  67,518.70  70,714.21  55,618.30 
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5. ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ – กิจการอ่ืนสุทธิ (ตอ) 
 
ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ – กิจการอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 แยกตามอายุหน้ีไดดังน้ี 
     หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549  2548  2549  2548 

ยังไมครบกําหนดชําระ 70,936.30  57,732.30  59,324.27  46,451.30 

ครบกําหนดชําระ        

   -  ไมเกิน 3 เดือน 2,683.07  2,534.70  1,583.28  2,079.64 

   -  เกิน  3 – 6 เดือน 959.95  1,444.45  912.32  1,380.87 

   -  เกิน  6 – 12 เดือน 2,257.02  1,519.06  2,157.81  1,476.47 

   -  เกิน  12 เดือน 9,263.83  6,670.56  8,406.77  5,740.07 

รวม 86,100.17  69,901.07  72,384.45  57,128.35 

หัก   คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 2,449.12  2,382.37  1,670.24  1,510.05 

ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ 
   - กิจการอื่นสุทธิ 83,651.05  67,518.70  70,714.21  55,618.30 

 
ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ – กิจการอื่นสุทธิ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ไดรวมลูกหน้ีสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ  ในงบการเงินรวมจํานวน 27,733.79 ลานบาท (2548  : 19,046.78 ลานบาท) และในงบการเงิน
เฉพาะบริษัท จํานวน 27,614.68 ลานบาท (2548 : 18,881.51  ลานบาท) 
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6. รายการระหวางกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
 

รายการระหวางกิจการที่เก่ียวของกันที่มีสาระสําคัญ มีรายละเอียดสรุปไดดังน้ี 
 
6.1 ลูกหน้ีการคา – กิจการที่เก่ียวของกัน   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548   
 

      หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549  2548  2549  2548 

บริษัทยอย -  -  10,415.53  20,077.16 

บริษัทรวม 32,013.50  19,822.83  30,462.38  18,154.13 

บริษัทอื่นที่เก่ียวของกัน 474.45  2,244.18  367.09  2,244.18 

กิจการรวมคา -  -  94.43  0.84 

 32,487.95  22,067.01  41,339.43  40,476.31 

หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 254.70  268.14  262.55  276.42 
    ลูกหน้ีการคา – กิจการที่ 
           เก่ียวของกันสุทธิ 32,233.25  21,798.87  41,076.88  40,199.89 

 
ลูกหน้ีการคา – กิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 แยกตามอายุหน้ีไดดังน้ี 

 
     หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 

ยังไมครบกําหนดชําระ 32,139.61  21,899.84  37,551.51  35,492.97 

ครบกําหนดชําระ        

   -  ไมเกิน 3 เดือน 107.39  -  334.70  231.32 

   -  เกิน  3 – 6 เดือน 99.46  99.45  96.15  709.47 

   -  เกิน  6 – 12 เดือน 140.21  58.26  2,050.77  60.37 

   -  เกิน  12 เดือน 1.28  9.46  1,306.30  3,982.18 

รวม 32,487.95  22,067.01  41,339.43  40,476.31 

หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 254.70  268.14  262.55  276.42 
ลูกหน้ีการคา – กิจการที่ 
          เก่ียวของกันสุทธิ 32,233.25  21,798.87  41,076.88  40,199.89 
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6. รายการระหวางกิจการท่ีเก่ียวของกัน  (ตอ) 
 
6.2 ลูกหน้ีอื่น เงินจายลวงหนาและเงินใหกูยืมระยะสั้น – กิจการที่เก่ียวของกัน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548  
  

     หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549  2548  2549  2548 

ลูกหน้ีอื่น        

    บริษัทยอย -  -  185.35  577.58 
    บริษัทรวม 1,364.60  1,173.15  1,363.00  1,170.44 
    บริษัทอื่นที่เก่ียวของกัน 0.39  20.62  -  12.24 
     กิจการรวมคา -  -  132.05  130.86 

 1,364.99  1,193.77  1,680.40  1,891.12 

หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 142.60  141.71  146.88  142.02 

 1,222.39  1,052.06  1,533.52  1,749.10 

        
เงินจายลวงหนา        

     บริษัทยอย -  -  500.07  3.43 

     บริษัทรวม -  250.01  308.47  - 

     บริษัทอื่นที่เก่ียวของกัน 263.39  397.22  259.46  270.13 

 263.39  647.23  1,068.00  273.56 

หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ -  -  308.47  - 

 263.39  647.23  759.53  273.56 

        

เงินใหกูยืมระยะสั้น        

     บริษัทยอย -  -  -  12,000.25 

     บริษัทรวม -  3,487.14  -  3,487.14 

      กิจการรวมคา -  -  302.21  - 

 -  3,487.14  302.21  15,487.39 

รวม 1,485.78  5,186.43  2,595.26  17,510.05 
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6. รายการระหวางกิจการท่ีเก่ียวของกัน  (ตอ) 
 
การเปล่ียนแปลงเก่ียวกับเงินใหกูยืมระยะสั้น – กิจการที่เก่ียวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2549 มีดังน้ี 
 หนวย : ลานบาท 

   
งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 
เฉพาะบริษัท 

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

 -     จายเงินกู -  302.21 

         -   รับคืนเงินกู (3,487.14)  (15,487.39) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 -  302.21 

 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน เปนเงินใหกูยืมที่ไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน   อัตราดอกเบี้ย
ระหวางรอยละ  6.03 – 6.17  ตอป  

 

6.3 เงินจายลวงหนาและเงินใหกูยืมระยะยาว – กิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
     หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549  2548  2549  2548 

เงินจายลวงหนา        

    บริษัทยอย -  -  1.08  1.51 

      บริษัทรวม -  304.86  -  304.86 
 -  304.86  1.08  306.37 

      หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ -  304.86  -  304.86 

 -  -  1.08  1.51 

เงินใหกูยืมระยะยาว        
     บริษัทยอย -  -  240.00  25.00 

     บริษัทรวม 5,807.69  5,807.69  5,807.69  5,807.69 

    บริษัทอื่นที่เก่ียวของกัน -  185.18  -  185.18 
 5,807.69  5,992.87  6,047.69  6,017.87 

รวม 5,807.69  5,992.87  6,048.77  6,019.38 
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6. รายการระหวางกิจการท่ีเก่ียวของกัน  (ตอ) 
 

การเปล่ียนแปลงเก่ียวกับเงินใหกูยืมระยะยาว – กิจการที่เก่ียวของกัน  สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549  มีดังน้ี 
 

 
อัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน อยูระหวางรอยละ 3.13 – 7.69 ตอป    

   
6.4 เจาหน้ีการคา - กิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548  

     หนวย : ลานบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549  2548  2549  2548 

บริษัทยอย -  -  8,369.36  12,920.87 

บริษัทรวม 28,793.75  17,826.54  28,162.13  17,441.24 

บริษัทอื่นที่เก่ียวของกัน 374.29  800.09  267.00  800.09 

กิจการรวมคา -  -  705.89  559.94 

รวม 29,168.04  18,626.63  37,504.38  31,722.14 

  
6.5 เจาหน้ีอื่น - กิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548  

     หนวย : ลานบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549  2548  2549  2548 

บริษัทยอย -  -  233.01  29.53 

บริษัทรวม 449.93  309.70  89.17  103.16 

บริษัทอื่นที่เก่ียวของกัน 63.16  24.94  48.76  24.94 

กิจการรวมคา -  -  1.69  0.51 

รวม 513.09  334.64  372.63  158.14 

 

 หนวย : ลานบาท 
  

งบการเงินรวม 
 งบการเงิน 

เฉพาะบริษัท 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 5,992.87  6,017.87 
  - จายเงินกู -  215.00 

 - รับคืนเงินกู (185.18)  (185.18) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 5,807.69  6,047.69 
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6. รายการระหวางกิจการท่ีเก่ียวของกัน  (ตอ) 
 

6.6 เจาหน้ีอื่นระยะยาว – กิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548  
 

     หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549  2548  2549  2548 

บริษัทยอย -  -  232.18  360.81 

กิจการรวมคา -  -  16.77  - 
รวม -  -  248.95  360.81 

 
6.7 รายไดและคาใชจายที่เปนรายการกับกิจการที่เก่ียวของกัน   

 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
     หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549  2548  2549  2548 

รายได        

      คาขายสินคา        

     บริษัทยอย -  -  109,261.25  123,689.19 

      บริษัทรวม 379,337.65  248,005.77  367,759.86  246,712.79 

      บริษัทอื่นที่เก่ียวของกัน 19,608.64  30,752.07  15,876.28  30,752.07 

            กิจการรวมคา -  -  641.44  37.43 

       ดอกเบี้ยรับ        
     บริษัทยอย -  -  235.74  1,646.55 

      บริษัทรวม 441.30  399.23  440.45  399.23 

            บริษัทอื่นที่เก่ียวของกัน 1.53  11.01  0.99  11.01 

            กิจการรวมคา -  -  6.75  1.35 

       รายไดอื่น        

     บริษัทยอย -  -  1,862.82  3,077.19 

      บริษัทรวม 3,577.01  3,380.85  3,531.76  3,367.82 

      บริษัทอื่นที่เก่ียวของกัน 167.83  129.00  167.83  125.56 

            กิจการรวมคา -  -  30.04  79.60 
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6. รายการระหวางกิจการท่ีเก่ียวของกัน  (ตอ) 
 
6.7 รายไดและคาใชจายที่เปนรายการกับกิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ)   

 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
     หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549  2548  2549  2548 

คาใชจาย        

       คาซื้อสินคา        

      บริษัทยอย -  -  146,745.27  172,626.04 

      บริษัทรวม 390,076.92  232,981.66  380,898.52  232,053.37 

      บริษัทอื่นที่เก่ียวของกัน 5,754.91  12,708.23  5,395.67  12,708.23 

            กิจการรวมคา -  -  6,478.29  - 

       คาใชจายอื่น        

      บริษัทยอย -  -  398.96  215.15 

      บริษัทรวม 261.80  21.29  29.90  20.00 

      บริษัทอื่นที่เก่ียวของกัน 849.93  632.34  726.27  628.90 

 
รายการกับกิจการที่เก่ียวของกันดังกลาวขางตน มิไดรวมถึงสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ  

 
การกําหนดราคาระหวางบริษัทฯ กับกิจการที่เก่ียวของกัน เปนไปตามปกติของธุรกิจเชนเดียวกับที่กําหนด
กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเก่ียวของกัน ยกเวนราคาขายกาซธรรมชาติ (Natural Gas) ระหวางบริษัทฯ 
กับบริษัทรวมแหงหน่ึง กําหนดโดยมีสวนลดพิเศษ เปนระยะเวลา 5 ป ต้ังแตป 2545 – 2550  เพ่ือ
สนับสนุนโครงการขยายกําลังการผลิตของบริษัทรวมดังกลาว ทั้งน้ี ปริมาณการสั่งซื้อดังกลาวไมมีนัยสําคัญ 

  
สําหรับราคาสินคาที่ซื้อจากบริษัทยอยเปนไปตามราคาขายตามปกติของบริษัทยอยที่อางอิงจาก
ราคาตลาดโลก 
 

6.8 คาตอบแทนกรรมการ 
 

 คาตอบแทนกรรมการ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ในงบการเงินรวมมีจํานวน 160.59  ลานบาท 
(2548 : 79.75 ลานบาท) และในงบการเงินเฉพาะบริษัทมีจํานวน 40.33 ลานบาท (2548 : 28.49 ลานบาท) 
ประกอบดวยเบี้ยประชุมกรรมการและโบนัส 
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6. รายการระหวางกิจการท่ีเก่ียวของกัน  (ตอ) 
 
6.9 รายการซื้อขายนํ้ามันดิบที่ไมมีการสงมอบจริงกับกิจการที่เก่ียวของกัน โดยมีวัตถุประสงคในการรักษา

ระดับสํารองนํ้ามันดิบ ซึ่งไดกลับรายการในงบการเงินแลวประกอบดวย 
     หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549  2548  2549  2548 

คาขาย        
      บริษัทยอย -  -  239.94  3,218.59 

      บริษัทรวม 2,284.06  3,446.75  2,284.06  3,446.75 

      บริษัทอื่นที่เก่ียวของกัน 116.81  -  116.81  - 

คาซื้อ        

      บริษัทยอย -  -  239.94  3,218.59 

      บริษัทรวม 2,284.06  3,446.75  2,284.06  3,446.75 

      บริษัทอื่นที่เก่ียวของกัน 116.81  -  116.81  - 

 
7. สินคาคงเหลือ 

 
สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 มีรายละเอียดดังน้ี 
     หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549  2548  2549  2548 

ผลิตภัณฑนํ้ามัน 9,781.61  19,731.85  7,193.65  8,562.29 

ผลิตภัณฑกาซ 397.48  413.37  396.03  413.37 

ผลิตภัณฑปโตรเคมี 4,570.33  2,985.38  -  - 

อื่น ๆ 368.11  370.71  367.73  200.46 

รวม 15,117.53  23,501.31  7,957.41  9,176.12 

 
สินคาคงเหลือของบริษัทฯ ดังกลาวขางตน มิไดรวมสํารองตามกฎหมาย        ซึ่งไดแสดงไวภายใต
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 16 
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8. พัสดุคงเหลือ 
 

พัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 มีรายละเอียดดังน้ี 
     หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549  2548  2549  2548 

อะไหล อุปกรณ และอื่นๆ 7,679.12  5,855.95  1,742.00  1,617.64 
หัก  สํารองพัสดุเสื่อมสภาพ 126.65  323.09  58.78  54.13 

พัสดุคงเหลือ - สุทธ ิ 7,552.47  5,532.86  1,683.22  1,563.51 

9. สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 
 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 มีรายละเอียดดังน้ี 
 
      หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 
ลูกหน้ีอื่น 7,695.30  6,830.71  5,775.46  4,722.15 

หัก   คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ   1,559.98  599.44  1,557.68  595.19 

ลูกหน้ีอื่น- สุทธิ 6,135.32  6,231.27  4,217.78  4,126.96 

เงินจายลวงหนา  4,486.99  3,388.51  826.20  2,457.57 

เงินชดเชยจากกองทุนนํ้ามัน 
     เช้ือเพลิงคางรับ 9,719.74  10,182.96  9,719.74  9,204.20 
ดอกเบี้ยคางรับและเงินคางรับอื่น 1,352.87  1,893.62  901.76  1,650.17 

ภาษีซื้อที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 1,618.14  1,563.46  1,056.04  801.55 

อื่นๆ 1,857.31  1,060.34  134.01  145.41 

รวม 25,170.37  24,320.16  16,855.53  18,385.86 

  
ลูกหน้ีอื่นสวนใหญเปนลูกหน้ีคาภาษีสรรพสามิต และลูกหน้ีภาษีมูลคาเพ่ิม 

 
 
เงินชดเชยจากกองทุนเช้ือเพลิงคางรับ ประกอบดวย เงินชดเชยสําหรับนํ้ามันเช้ือเพลิงที่ผลิตหรือนําเขามา
ในประเทศ และรับคืนสําหรับนํ้ามันเช้ือเพลิงที่สงออกตางประเทศ หรือจําหนายใหแกเรือที่ใชเดินทาง
ออกนอกประเทศ  โดยจะไดรับเงินชดเชยและรับคืนตามอัตราท่ีคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
กําหนด 
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10. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 
  
10.1  ขอมูลบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคาของบริษัทฯ 

ชื่อบริษัท 
จัดต้ังขึ้น 
ในประเทศ ประเภทธุรกิจ 

สัดสวนเงินลงทุน 
(รอยละ) 

   2549 2548 

บริษัทยอย     

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน)  (PTTEP) 

ไทย สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม 

66.13 66.32 

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

Islands 
การตลาดนํ้ามัน 100.00 100.00 

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 

บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด (PTTPE) ไทย ปโตรเคมี - 50.00 

บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด (PPCL) ไทย ปโตรเคมี 40.00 40.00 

บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTCH) ไทย ปโตรเคมี 55.19 50.03 
บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตต้ิง จํากัด (PTTPM) ไทย การตลาดของ

ผลิตภัณฑ 
โพลีเมอร 

75.00 50.00 

บริษัท โรงกลั่นนํ้ามันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC) ไทย การกล่ันนํ้ามัน - 100.00 

บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด (PTTUT) ไทย ผลิตและจําหนาย
ไฟฟา ไอน้ํา และนํ้า
เพื่อการอุตสาหกรรม 

40.00 40.00 

บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด (EnCo) ไทย ธุรกิจการพาณิชย 50.00 50.00 
บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูช่ันส จํากัด (PTTICT) ไทย บริการงานสื่อสาร

และเทคโนโลยี 
20.00 - 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร โลจิสติกส จํากัด (PTTPL) ไทย บริการดานโลจิสติกส 100.00 - 
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10. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (ตอ) 
  
10.1  ขอมูลบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคาของบริษัทฯ(ตอ) 
 

ชื่อบริษัท 
จัดต้ังขึ้น 
ในประเทศ ประเภทธุรกิจ 

สัดสวนเงินลงทุน 
(รอยละ) 

   2549 2548 

บริษัทรวม     

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

บริษัท สตารปโตรเลียมรีไฟนน่ิง จํากัด  (SPRC) ไทย การกลั่นนํ้ามัน 36.00 36.00 
บริษัท โรงกลั่นนํ้ามันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC)  ไทย การกลั่นนํ้ามัน 48.75 - 
บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (BCP) ไทย การกลั่นนํ้ามัน 29.75 - 
บริษัท  ไทยลูบเบล็นด้ิง  จํากัด  (TLBC) ไทย ผสมและบรรจุ

นํ้ามันหลอล่ืน 
48.95 48.95 

บริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด (THAPPLINE) ไทย ทอขนสงนํ้ามัน 34.04 34.04 

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

ไทย การตลาดนํ้ามัน 35.00 35.00 

บริษัท ปโตรเอเซีย (Sanshui) จํากัด  (PA (Sanshui)) จีน การตลาดนํ้ามัน - 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 49.82 49.99 

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC) 
(เดิมช่ือ บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย  จํากัด (มหาชน) 
(TPI)) 

ไทย ปโตรเคมี 
และการกลั่น 

31.50 31.50 

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

ไฟฟา 
26.00 26.00 
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10. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (ตอ) 
  
10.1  ขอมูลบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคาของบริษัทฯ(ตอ) 
 

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 

บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด (PTTAC) ไทย ปโตรเคมี 47.50 - 
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด (HMC) ไทย ปโตรเคมี 41.44 - 

 
10.2 ขอมูลบริษัทยอย  บริษัทรวม และกิจการรวมคาของบริษัทยอย  
 

ชื่อบริษัท 
จัดต้ังขึ้น 
ในประเทศ ประเภทธุรกิจ 

สัดสวนเงินลงทุน 
(รอยละ) 

   2549 2548 

บริษัทยอย ของ PTTEP:     

บริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
 (PTTEPI) 

ไทย สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม 

100.00 100.00 

PTTEP Offshore Investment Company Limited 
(PTTEPO)  

Cayman 
Islands 

ธุรกิจการพาณิชย 100.00 100.00 

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 
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10. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (ตอ) 
 
10.2 ขอมูลบริษัทยอย  บริษัทรวม และกิจการรวมคาของบริษัทยอย (ตอ) 
 

ชื่อบริษัท 
จัดต้ังขึ้น 
ในประเทศ ประเภทธุรกิจ 

สัดสวนเงินลงทุน 
(รอยละ) 

   2549 2548 

PTTEP Hoang – Long Company Limited  
(PTTEP HL) 

Cayman 
Islands 

สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม 

100.00 100.00 

PTTEP Oman Company Limited (PTTEP OM) 
 

Cayman 
Islands 

สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม 

100.00 100.00 

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 100.00 100.00 

Diamond Petroleum Company Limited (DPC) ไทย ปโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Merangin Company Limited (PTTEPM) อินโดนีเซีย ปโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Bahrain Company Limited (PTTEP BH)  Cayman 
Islands 

ปโตรเลียม 100.00 - 

PTTEP Holding  Company Limited (PTTEPH) Cayman 
Islands 

ปโตรเลียม 100.00 - 

PTTEP  Indonesia  Company Limited (PTTEP ID) Cayman 
Islands 

ปโตรเลียม 100.00 - 

PTTEP  Bengara  I Company Limited (PTTEPB) Cayman 
Islands 

ปโตรเลียม 100.00 - 

บริษัทยอย ของ SBECL:    

PTT Philippines Trading Corporation (PTTTC) 
(เดิมช่ือ Subic Bay Fuels Co., Inc. (SBFCI)) 

ฟลิปปนส การตลาดนํ้ามัน 100.00 100.00 

PTT Philippines Corporation (PTTPC) 
( เดิมช่ือ Subic Bay Distribution, Inc. (SBDI)) 

ฟลิปปนส การตลาดนํ้ามัน 100.00 100.00 
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10. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (ตอ) 
10.2 ขอมูลบริษัทยอย  บริษัทรวม และกิจการรวมคาของบริษัทยอย (ตอ) 
 
 

ชื่อบริษัท 
จัดต้ังขึ้น 
ในประเทศ ประเภทธุรกิจ 

สัดสวนเงินลงทุน 
(รอยละ) 

   2549 2548 

บริษัทยอย ของ PTTCL:     

Houakhong Trading  Company  Limited   
(Houakhong) 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

การตลาดนํ้ามัน 100.00 100.00 

บริษัทยอย ของ PTTCH:     

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จํากัด (TOCGC) ไทย ปโตรเคมี 100.00 100.00 
บริษัท ไทยเอทานอลเอมีน จํากัด (TEA) ไทย ปโตรเคมี 100.00 100.00 
บริษัท ไทยโคลีนคลอไรด จํากัด (TCC) ไทย ปโตรเคมี 100.00 100.00 
บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จํากัด (TOL) ไทย ปโตรเคมี 100.00 100.00 
บริษัท เอ็นพีซี เซฟต้ี แอนด  
เอ็นไวรอนเมนทอลเซอรวิส จํากัด  (NPC S&E) 

ไทย บริการดานความ
ปลอดภัยและ
สิ่งแวดลอม 

100.00 100.00 

บริษัท เอ็นพีทีซี เมนเทนแนนซ แอนด  
เอนจิเนียริง เซอรวิสเซส จํากัด (NPTC) 

ไทย บริการบํารุงรักษา
โรงงานและงาน

วิศวกรรม 

60.00 60.00 

บริษัท ไทยแทงคเทอรมินัล จํากัด (TTT) ไทย บริการจัดเก็บและ 
ขนถายเคมีภัณฑ

เหลว น้ํามันและกาซ 

51.00 51.00 

บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด (มหาชน) (BPE) ไทย ปโตรเคมี 100.00 - 

บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด (PTTPE) ไทย ปโตรเคมี 100.00 - 

  
บริษัทรวมของ PTTEP :     

บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด (EnCo) ไทย ธุรกิจการพาณิชย 50.00 50.00 

บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูช่ันส จํากัด (PTTICT) ไทย บริการงานสื่อสาร
และเทคโนโลยี 

20.00 - 

  
บริษัทรวมของ PTTNGD :     

บริษัท อมตะ จัดจําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด 
(AMATA NGD) 

ไทย กาซธรรมชาติ 50.00 50.00 
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10. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (ตอ) 
 
10.2 ขอมูลบริษัทยอย  บริษัทรวม และกิจการรวมคาของบริษัทยอย (ตอ) 
 

ชื่อบริษัท 
จัดต้ังขึ้น 
ในประเทศ ประเภทธุรกิจ 

สัดสวนเงินลงทุน 
(รอยละ) 

   2549 2548 

บริษัทรวมของ SBECL :     

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 30.00 40.00 
บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตต้ิง จํากัด (PTTPM) ไทย การตลาดของ

ผลิตภัณฑ 
โพลีเมอร 

25.00 25.00 

บริษัท พีทีที ยูทิลีต้ี จํากัด (PTTUT) ไทย ผลิตและจําหนายไฟฟา 
ไอน้ํา และนํ้าเพื่อการ

อุตสาหกรรม 

40.00 40.00 

บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) (VNT) ไทย ปโตรเคมี 24.98 23.02 

บริษัท อีสเทิรน ฟลูอิด ทรานสปอรต  จํากัด (EFT) ไทย ดูแลระบบทอขนสง
ผลิตภัณฑ 
ปโตรเคมี 

22.65 22.65 

บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูช่ันส จํากัด (PTTICT) ไทย บริการงานสื่อสารและ
เทคโนโลยี 

20.00 - 
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10. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (ตอ) 
 
10.2 ขอมูลบริษัทยอย  บริษัทรวม และกิจการรวมคาของบริษัทยอย (ตอ) 
 

ชื่อบริษัท 
จัดต้ังขึ้น 
ในประเทศ ประเภทธุรกิจ 

สัดสวนเงินลงทุน 
(รอยละ) 

   2549 2548 

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

มาเลเซีย 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 53.9496 

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

     
กิจการท่ีควบคุมรวมกันของ PTTCH :     

บริษัท ไทยอีทอกซีเลท จํากัด (TEX) ไทย ปโตรเคมี 50.00 50.00 
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10. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (ตอ) 
10.2 ขอมูลบริษัทยอย  บริษัทรวม และกิจการรวมคาของบริษัทยอย (ตอ) 
 
กิจการรวมคาของบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

โครงการ ประเทศ บริษัทผูดําเนินการ สัดสวนการรวมทุนรอยละ 
   2549 2548 

ยูโนแคล 3 ไทย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด 5.00 5.00 
อี 5 ไทย บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซโพลเรช่ัน แอนด โพรดักช่ัน 

โคราช อิงค 
20.00 20.00 

ภูฮอม(แปลง E 5  North) ไทย บริษัท เฮสส (ไทยแลนด) จํากัด 20.00 20.00 
เอส 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 
   2549 2548 

เยตากุน สหภาพพมา Petronas Carigali Myanmar (Hong Kong) Ltd. 19.3178 19.3178 

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-บ ี17  
(แปลง B–17  และ  B-17-01)  

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

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

กัมพูชา บี กัมพูชา บริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 30.00 30.00 
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10. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (ตอ) 
10.2 ขอมูลบริษัทยอย  บริษัทรวม และกิจการรวมคาของบริษัทยอย (ตอ) 
 

กิจการรวมคาของบริษัท พีทีทีอีพี ออฟชอร อินเวสทเมนต จํากัด (PTTEPO) 

โครงการ ประเทศ บริษัทผูดําเนินการ สัดสวนการรวมทุนรอยละ 

   2549 2548 

บี 8/32 และ 9 เอ 1) ไทย บริษัท เชฟรอน ออฟชอร (ประเทศไทย) จํากัด 25.0010 25.0010 

อินโดนีเซีย เมรางิน-1 2) อินโดนีเซีย PT Medco E&P Merangin - 39.00 
 

 
กิจการรวมคาของบริษัท พีทีทีอีพี คิมลอง เวียดนาม จํากัด  

โครงการ ประเทศ บริษัทผูดําเนินการ สัดสวนการรวมทุนรอยละ 

   2549 2548 

เวียดนาม บี และ48/95 
 

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

 
กิจการรวมคาของบริษัท พีทีทีอีพี เซาทเวสต เวียดนาม จํากัด   

โครงการ ประเทศ บริษัทผูดําเนินการ สัดสวนการรวมทุนรอยละ 

   2549 2548 

เวียดนาม 52/97 เวียดนาม Chevron Vietnam (Block 52), Ltd. 7.00 7.00 

 
กิจการรวมคาของบริษัท พีทีทีอีพี ฮอนวู จํากัด  

โครงการ ประเทศ บริษัทผูดําเนินการ สัดสวนการรวมทุนรอยละ 

   2549 2548 

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

 
กิจการรวมคาของบริษัท พีทีทีอีพี ฮองลอง จํากัด  

โครงการ ประเทศ บริษัทผูดําเนินการ สัดสวนการรวมทุนรอยละ 

   2549 2548 

เวียดนาม 16-1 เวียดนาม Hoang Long Joint Operating Company 28.50 28.50 
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10. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (ตอ) 
10.2 ขอมูลบริษัทยอย  บริษัทรวม และกิจการรวมคาของบริษัทยอย (ตอ) 
 
กิจการรวมคาของบริษัท พีทีทีอีพี อัลจีเรีย จํากัด  

โครงการ ประเทศ บริษัทผูดําเนินการ สัดสวนการรวมทุนรอยละ 

   2549 2548 

อัลจีเรีย 433 เอ และ 416บ ี อัลจีเรีย Petro Vietnam Investment and Development Company 35.00 35.00 

 
กิจการรวมคาของบริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด  

โครงการ ประเทศ บริษัทผูดําเนินการ สัดสวนการรวมทุนรอยละ 

   2549 2548 

 ภูฮอม  (แปลง EU-1) ไทย บริษัท เฮสส (ไทยแลนด) จํากัด 20.00 20.00 

เอส 1 ไทย บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด 75.00 75.00 

 
กิจการรวมคาของบริษัท ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จํากัด  

โครงการ ประเทศ บริษัทผูดําเนินการ สัดสวนการรวมทุนรอยละ 

   2549 2548 

บงกช (แปลง G 12/48) ไทย บริษัท ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จํากัด 44.4445 - 

อาทิตย (แปลง G  9/48) ไทย บริษัท ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จํากัด 84.00 - 

 
กิจการรวมคาของบริษัท พีทีทีอีพี เมรางิน จํากัด  

โครงการ ประเทศ บริษัทผูดําเนินการ สัดสวนการรวมทุนรอยละ 

   2549 2548 

อินโดนีเซีย เมรางิน-1 2) อินโดนีเซีย PT Medco E&P Merangin 39.00 - 

 
กิจการรวมคาของบริษัท  พีทีทีอีพี เบงการา วัน จํากัด  

โครงการ ประเทศ บริษัทผูดําเนินการ สัดสวนการรวมทุนรอยละ 

   2549 2548 

อินโดนีเซีย  เบงการา-1 อินโดนีเซีย PT Medco E&P Bengara 40.00 - 
 

1)  PTTEPO ถือหุนในบริษัท ออเรนจ เอ็นเนอรยี่ จํากัด และ บริษัท บี8/32 พารทเนอร ซึ่งเปนผูถือสัมปทานในโครงการ 
2) ในป 2549 PTTEPO โอนสัดสวนทั้งหมดในโครงการใหแกบริษัท พีทีทีอีพี เมรางิน จํากัด
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10. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (ตอ) 
 
10.3 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
 
งบการเงินรวม 

    หนวย : ลานบาท 
 สัดสวนเงินลงทุน 

(รอยละ) 
 2549 2548 เงินปนผล 

 

ช่ือบริษัท 2549 2548 
วิธี 

ราคาทุน 
วิธี 

สวนไดเสีย 

สํารองผล
ขาดทุนท่ี
เกินกวา 
เงินลงทุน 

วิธี 
ราคาทุน 

วิธี 
สวนไดเสีย 

สํารองผล
ขาดทุนท่ี
เกินกวา 
เงินลงทุน 2549 2548 

บริษัทรวม:           

กลุมธุรกิจการกล่ัน           
1 TOP 49.54 49.54 11,483.09 28,093.30 - 11,483.09 23,927.80 - 5,053.24 1,819.17 

2 SPRC 36.00 36.00 14,770.48 14,733.04 - 14,770.48 12,509.94 - - - 

3 RRC 48.75 - 8,515.39     19,095.76 - - - - - - 

4 BCP 29.75 - 4,060.18       4,511.24 - - - - 15.67 - 

กลุมธุรกิจนํ้ามัน           
5 THAPPLINE 34.04 34.04 2,682.35 - - 2,682.35 - - - - 
6 TLBC 48.95 48.95 140.00 120.38 - 140.00 97.75 - - - 
7 PA (Thailand) 35.00 35.00 131.25 - - 131.25 - - - - 
8 PA (Sanshui) - 25.00 - - - 7.17 6.07 - - - 
9 VLPG 45.00 45.00 87.35 96.40 - 87.35 114.00 - - - 
10 KPL 40.00 40.00 21.49 12.56 - 21.49 11.27 - - - 
11 FST  25.00 25.00 1.13 1.10 - 1.13 0.94 - - - 
กลุมธุรกิจปโตรเคมี           

12 ATC 49.83 49.99 4,423.12 5,539.21 - 4,423.12 3,851.99 - 966.05 1,331.54 

13 IRPC (TPI) 31.50 31.50 20,363.81 21,674.38 - 20,364.91 20,364.91 - - - 

14 VNT 24.98 23.02 3,297.39 3,273.54 - 3,070.87 3,127.28 - 171.70 - 

15 EFT 22.65 22.65 2.26 7.43 - 2.26 6.88 - 0.52 - 

กลุมธุรกิจกาซ          

16 IPT 20.00 20.00 400.19 915.58 - 400.19 556.84 - - - 

17 AMATA NGD 50.00 50.00 80.00 197.71 - 80.00 177.47 - 60.00 - 

18 TP 26.00 26.00 2,304.76 1,961.34 - 2,304.76 1,824.01 - 91.33 73.06 

รวม   72,764.24 100,232.97 - 59,970.42 66,577.15 - 6,358.51 3,223.77 
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10. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (ตอ) 
 
10.3 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 (ตอ) 
 

งบการเงินเฉพาะบริษัท 
         หนวย : ลานบาท 
 สัดสวนเงินลงทุน 

(รอยละ) 
 2549 2548 เงินปนผล 

 

ช่ือบริษัท 2549 2548 
วิธี 

ราคาทุน 
วิธี 

สวนไดเสีย 

สํารองผล
ขาดทุนท่ี
เกินกวา 
เงินลงทุน 

วิธี 
ราคาทุน 

วิธี 
สวนไดเสีย 

สํารองผล
ขาดทุนท่ี
เกินกวา 
เงินลงทุน 2549 2548 

บริษัทยอย :           

1 PTTEP 66.09 66.32 9,615.13 62,443.79 - 9,483.34 51,724.45 - 7,188.49 3,904.67 

2 PTTT 100.00 100.00 2.50 186.70 - 2.50 53.81 - - - 

3 PTTCL 100.00 100.00 0.23 - (22.87) 0.23 - (58.16) - - 

4 SBECL 100.00 100.00 1,154.81 514.29 - 0.41 - (1,016.57) - - 

5 PTTNGD 58.00 58.00 418.14 890.49 - 418.14 819.30 - 377.00 324.80 

6 PTTLNG 100.00 100.00 50.00 25.13 - 13.25 9.53 - - - 

7 BPE - 50.00 - - - 1,694.06 1,531.64 - - - 

8 PTTPE - 50.00 - - - 900.00 875.74 - - - 

9 PTTPM 75.00 50.00 30.00 46.51 - 20.00 24.79 - - - 

10 RRC - 100.00 - - - 13,862.35 20,406.00 - - - 

11 EnCo 50.00 50.00 400.00 389.54 - 400.00 397.86 - - - 

12 RBA 49.00 49.00 0.49 26.49 - 0.49 15.92 - - - 

13 PPCL 40.00 40.00 1,080.00 1,017.57 - 320.00 303.45 - - - 

14 PTTUT 40.00 40.00 1,017.00 946.98 - 563.00 552.63 - - - 

15 PTTCH 55.19 50.03 35,753.32 49,507.64 - 15,714.28 26,327.08 - 4,260.10 - 

16 PTTICT 20.00 - 30.00 29.66 - - - - - - 

17   PTTPL 100.00 - 300.00 298.48 - - - - - - 
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10. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (ตอ) 
 
10.3 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 (ตอ) 
 
งบการเงินเฉพาะบริษัท (ตอ) 

 
 

        
หนวย : ลานบาท 

 สัดสวนเงินลงทุน 
(รอยละ) 

 2549 2548 เงินปนผล 
 

ช่ือบริษัท 2549 2548 
วิธี 

ราคาทุน 
วิธี 

สวนไดเสีย 

สํารองผล
ขาดทุนท่ี
เกินกวา 
เงินลงทุน 

วิธี 
ราคาทุน 

วิธี 
สวนไดเสีย 

สํารองผล
ขาดทุนท่ี
เกินกวา 
เงินลงทุน 2549 2548 

บริษัทรวม :           
กลุมธุรกิจการกล่ัน           

18 TOP 49.54 49.54 11,483.09 28,107.99 - 11,483.09 23,927.80 - 5,053.24 1,819.17 
19 SPRC 36.00 36.00 14,770.48 14,733.04 - 14,770.48 12,509.94 - - - 

20 RRC 48.75 - 8,515.39 19,095.76 - - - - - - 

21 BCP 29.75 - 4,060.18 4,511.24 - - - - 15.67 - 
กลุมธุรกิจนํ้ามัน            

22 THAPPLINE 34.04 34.04 2,682.35 - - 2,682.35 - - - - 

23 TLBC 48.95 48.95 140.00 120.38 - 140.00 97.75 - - - 

24 PA (Thailand) 35.00 35.00 131.25 - - 131.25 - - - - 

25 PA (Sanshui) - 25.00 - - - 7.17 6.07 - - - 

26 VLPG 45.00 45.00 87.35 96.40 - 87.35 114.00 - - - 

27 KPL 40.00 40.00 21.49 12.56 - 21.49 11.27 - - - 

กลุมธุรกิจปโตรเคมี           

28 ATC 49.82 49.99 4,423.12 6,170.09 - 4,423.12 4,065.98 - 966.05 1,331.54 

29 IRPC (TPI) 31.50 31.50 20,363.81 22,061.26 - 20,364.91 20,364.91 - - - 

กลุมธุรกิจกาซ           

30   IPT 20.00 20.00 400.19 915.58 - 400.19 556.84 - - - 

31  TP 26.00 26.00 2,304.76 2,442.09 - 2,304.76 2,304.76 - 91.33 - 
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10. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (ตอ) 
 
10.3 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 (ตอ) 
 
งบการเงินเฉพาะบริษัท (ตอ) 

 
 

        
หนวย : ลานบาท 

 สัดสวนเงินลงทุน 
(รอยละ) 

 2549 2548 เงินปนผล 
 

ช่ือบริษัท 2549 2548 
วิธี 

ราคาทุน 
วิธี 

สวนไดเสีย 

สํารองผล
ขาดทุนท่ี
เกินกวา 
เงินลงทุน 

วิธี 
ราคาทุน 

วิธี 
สวนไดเสีย 

สํารองผล
ขาดทุนท่ี
เกินกวา 
เงินลงทุน 2549 2548 

กิจการรวมคา :           

กลุมธุรกิจกาซ           

32 TTM (T) 50.00 50.00 5,110.00 5,018.73 - 4,240.00 3,018.55 - - - 

33 TTM (M) 50.00 50.00 281.32 248.27 - 281.32 237.88 - - - 

34 DCAP 35.00 35.00 350.00 293.63 - 350.00 333.21 - - - 
กลุมธุรกิจปโตรเคมี          
35 PTTAC 47.50 - 66.50 66.18 - - - - - - 

36 HMC 41.44 - 9,117.12 9,712.64 - - - - - - 

            

รวม   134,160.02 229,929.11 (22.87) 105,079.53 170,591.16 (1,074.73) 17,951.88 7,380.18 
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10. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (ตอ) 
 
10.4 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 มี

รายละเอียดดังน้ี 
  หนวย : ลานบาท 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2548 66,577.15 170,591.16 

-  สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  19,139.45 52,537.61 

-  เงินปนผลรับ (6,358.51) (17,951.88) 

- โอนเปล่ียนประเภท 17,165.76 98.17 

-  ซื้อเงินลงทุน 4,181.38 28,057.33 

-  ซื้อธุรกิจ (หมายเหตุฯ 34) - 9,117.12 

-  จําหนายเงินลงทุน - (3,750.00) 

-  จําหนายธุรกิจ (หมายเหตุฯ 35) - (10,452.87) 

-  ตัดจําหนายคาความนิยมติดลบ (หมายเหตุฯ 35) - 2,132.71 

-  ผลขาดทุนที่เกินกวาเงินลงทุน - (1,051.86) 

-  กําไรท่ียังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผ่ือขาย (13.23) (12.85) 

-  สวนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดสวนการถือหุน 300.90 808.00 

-  ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (10.78) (193.53) 

   -  ปรับปรุงบัญชีระหวางกัน (749.15) - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 100,232.97 229,929.11 

 
10.5 การเปล่ียนแปลงของสํารองผลขาดทุนที่เกินกวาเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีรายละเอียดดังน้ี 

 
  หนวย : ลานบาท 

  
งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2548 - (1,074.73) 

-  สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  - 55.28 

-  แปลงหน้ีเปนทุน - 1,154.40 

-  ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - 356.46 

- โอนเปล่ียนประเภท - (514.28) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 - (22.87) 
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10. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (ตอ) 
 
10.6 รายการสวนแบงในสินทรัพยสุทธิตามสัดสวนของบริษัทฯ  และผลการดําเนินงานของกิจการรวมคาซึ่ง

นํามารวมในงบการเงินรวม  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

งบดุล : 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548  
 

  หนวย : ลานบาท 

 2549 2548 

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

สินทรัพยหมุนเวียน 1,535.65 89.12 200.63 13.03 4,149.17 941.24 128.29 58.36 - - 

สินทรัพยไมหมุนเวยีน 13,526.64 770.05 986.47 53.56 3,940.60 12,539.88 797.22 835.86 - - 

หนี้สินหมุนเวียน (1,166.22) (24.31) (123.48) (0.41) (1,060.29) (826.62) (18.69) (55.26) - - 

หนี้สินไมหมุนเวียน (8,877.34) (586.59) (770.00) - (708.55) (9,635.95) (668.94) (505.75) - - 

สินทรัพยสุทธิ 5,018.73 248.27 293.62 66.18 6,320.93 3,018.55 237.88 333.21 - - 

 
งบกําไรขาดทุน :   
 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
 

  หนวย : ลานบาท 

 2549 2548 

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

รายได 2,534.37 110.61 306.46 0.07 4,175.24 9.17 6.93 15.26 - - 

คาใชจาย (1,404.19) (84.32) (346.05) (0.39) (3,341.51) (883.10) (4.09) (21.19) - - 

กําไร(ขาดทุน)กอน           

      ภาษีเงินได 1,130.18 26.29 (39.59) (0.32) 833.73 (873.93) 2.84 (5.93) - - 

ภาษีเงินได - (0.59) - - (90.88) - (1.22) - - - 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,130.18 25.70 (39.59) (0.32) 742.85 (873.93) 1.62 (5.93) - - 
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10. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (ตอ) 
 
10.7 รายการสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 
 

PTTEP 
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 PTTEP มีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามโครงการ Employee 
Stock Ownership Program (ESOP) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 24  ผลกระทบจาก
การลดสัดสวนการลงทุนมีจํานวน 80.84 ลานบาท โดยบันทึกเปนสวนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลง
สัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยและบรษิัทรวม ซึ่งแสดงไวในสวนของผูถือหุนในงบดุล 
 
นอกจากน้ีภายหลังจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของ PTTEP ดังกลาว ในไตรมาส 4 ป 2549  บริษัทฯ ได
เขาซื้อหุนสามัญของ PTTEP จากบุคคลภายนอก เพ่ิมขึ้นอีกจํานวน 1.37 ลานหุน คิดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 
131.78  ลานบาท  สงผลใหสัดสวนการลงทุนของบริษัทฯ ใน PTTEP ณ 31 ธันวาคม 2549 เทากับรอยละ 
66.13 เกิดคาความนิยมจากการซื้อธุรกิจจํานวน  95.16  ลานบาท 
 
ATC  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 สัดสวนการลงทุนของบริษัทฯ ใน ATC ไดลดลงจากรอยละ  49.99   เปนรอยละ 
49.82 ซึ่งเปนผลมาจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของ ATC ตามโครงการ Employee Stock Ownership 
Program (ESOP) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 24 ผลกระทบจากการลดสัดสวน
การลงทุนมีจํานวน 6.65 ลานบาท โดยบันทึกเปนสวนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดสวนการถือหุนใน
บริษัทยอยและบริษัทรวม ซึ่งแสดงไวในสวนของผูถือหุนในงบดุล 
 
PTTLNG  
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2549 PTTLNG ไดเรียกชําระคาหุนในสวนที่เหลือทั้งหมดจากบริษัทฯ คิดเปน
จํานวนเงินทั้งสิ้น 36.75 ลานบาท โดยบริษัทฯ ไดชําระเงินคาหุนดังกลาวแลวเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2549  

 
PTTPE 
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2549 PTTPE ไดเรียกชําระคาหุนจากผูถือหุนในสวนที่เหลือทั้งหมดจํานวน 500 ลานบาท ซึ่ง
คิดเปนสดัสวนของบริษัทฯ จํานวน 250 ลานบาท โดยบริษัทฯ ไดจายชําระคาหุนจํานวนดังกลาวไปแลว
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2549 
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10. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (ตอ) 
 
10.7 รายการสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 (ตอ) 

 
PPCL 

 ตามมติการประชุมวิสามัญผูถือหุน PPCL ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2549  และการยืนยันมติ
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2549 อนุมัติใหผูถือหุนเพ่ิมทุนของ PPCL 
อีก 3,200 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 800 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 4,000 ลานบาท  
โดยออกหุนสามัญเพ่ิมทุน 32 ลานหุน มูลคาหุนละ 100 บาท และใหผูถือหุนชําระครั้งแรกจํานวน 1,200 
ลานบาท บริษัทฯ ไดชําระเงินคาหุนเพ่ิมทุนตามสัดสวนการลงทุนของบริษัทฯ รอยละ 40 เปนจํานวนเงิน 
480 ลานบาท  
 
ตามมติการประชุมวิสามัญผูถือหุน PPCL ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2549  และการยืนยันมติใน
การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2549 อนุมัติใหผูถือหุนเพ่ิมทุนของ PPCL 
อีกจํานวน 1,400 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 4,000 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 5,400 
ลานบาท  โดยออกหุนสามัญเพ่ิมทุน 14  ลานหุน มูลคาหุนละ 100 บาท และใหผูถือหุนชําระครั้งแรก
จํานวน 700 ลานบาท บริษัทฯ ไดชําระเงินคาหุนเพ่ิมทุนตามสัดสวนการลงทุนของบริษัทฯ รอยละ 40     
คิดเปนจํานวนเงิน 280 ลานบาท อยางไรก็ตามเน่ืองจาก PTTCH ไดซื้อหุนเพ่ิมทุน PPCL เพียงบางสวน 
และ ATC ไดซื้อหุนเพ่ิมทุนในสวนที่เหลือจาก PTTCH  ทําใหสัดสวนการถือหุนของ PTTCH ใน PPCL 
ลดลงจาก รอยละ 40 เปนรอยละ 30 และสัดสวนการถือหุนของ ATC ใน PPCL เพ่ิมขึ้นจาก รอยละ 20 
เปนรอยละ 30 
 
BCP 
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2549 สัดสวนการลงทุนของบริษัทฯ ใน BCP ไดลดลงจากรอยละ 7.60 เปนรอยละ 
7.56  เน่ืองจากผูถือหุนกูแปลงสภาพใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญจํานวน 3.50 ลานหุน ทําใหเกิดผล
กระทบจากการลดสัดสวนการลงทุนจํานวน 96.67 ลานบาท โดยบันทึกเปนสวนเกินทุนจากการ
เปล่ียนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมซึ่งแสดงไวในสวนของผูถือหุนในงบดุล 
 
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2549 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2549 ไดมีมติเห็นชอบใหบริษัทฯ เขา
ลงทุนซื้อหุนเพ่ิมทุนในหุนสามัญและหุนกูแปลงสภาพของ BCP ในวงเงิน 120 ลานดอลลารสหรัฐ  
 
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549 บริษัทฯ และ BCP  ไดรวมกันลงนามสัญญาจองซื้อขายหุนสามัญเพ่ิมทุนและ
หุนกูแปลงสภาพ (Share Subscription Agreement) ในการซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนของ BCP ที่ราคา 14 บาท
ตอหุน และหุนกูแปลงสภาพที่ราคาแปลงสภาพ 14 บาทตอหุน ภายในวงเงิน 120 ลานดอลลารสหรัฐ     
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10.  เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (ตอ) 
 
10.7 รายการสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 (ตอ) 

 
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 บริษัทฯ ไดเขาซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของ BCP จํานวน 280.68 ลานหุน ใน
ราคา 14 บาทตอหุน คิดเปนจํานวนเงิน 3,954.86 ลานบาท ซึ่งไดรวมคาใชจายที่เก่ียวของโดยตรงกับการ
ซื้อเงินลงทุนจํานวน 25.34 ลานบาท   มีผลทําใหสัดสวนการลงทุนของบริษัทฯ ใน BCP เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 
7.56 เปนรอยละ 29.75  เปล่ียนสถานะ BCP  จากบริษัทอื่นที่เก่ียวของกันเปนบริษัทรวมของบริษัทฯ  เกิด
คาความนิยมจากการซื้อธุรกิจจํานวน 257.08 ลานบาท  
 
นอกจากน้ี ในวันเดียวกัน บริษัทฯ ไดเขาซื้อหุนกูแปลงสภาพของ BCP จํานวน 58,560 หนวย  ในราคา 
10,000 บาทตอหนวย ที่ราคาแปลงสภาพ 14 บาทตอหุน ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ  11 
 
IRPC (TPI) 
ในไตรมาสท่ี 2 ป 2549 บริษัทฯ เริ่มบันทึกบัญชีเงินลงทุนใน TPI ตามวิธีสวนไดเสีย เน่ืองจากเมื่อวันที่   
26 เมษายน 2549 ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งใหยกเลิกการฟนฟูกิจการของ TPI และบริษัทยอย ภายใต 
แผนฟนฟูเดียวกัน และเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปครั้งที่ 1/2549 ของ TPI 
ไดมีมติแตงต้ังตัวแทนของบริษัทฯ เพ่ือเขาไปมีสวนรวมในการบริหารและกําหนดนโยบายทางการเงิน
และการดําเนินงานของ TPI  ผลของการเริ่มบันทึกบัญชีเงินลงทุน TPI ตามวิธีสวนไดเสีย  ทําใหเกิด 
ผลตางระหวางตนทุนการจายซื้อกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินที่ระบุไดของ TPI เฉพาะสวน
ที่เปนของบริษัทฯ มีจํานวน 4,589.55 ลานบาท  
 
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2549 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2549 ของTPI มีมติอนุมัติเปล่ียนช่ือบริษัทจาก 
บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน)  เปนบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)  และ
เปล่ียนแปลงตราสําคัญของบริษัท ทั้งน้ี TPI ไดดําเนินการจดทะเบียนตอนายทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย
เพ่ือเปล่ียนแปลงช่ือเสร็จสิ้นแลวเมื่อวันที่ 31  ตุลาคม 2549 และเปล่ียนแปลงช่ือยอในระบบการซื้อขาย
หลักทรัพยจาก TPI เปน IRPC 
 
PTTUT 
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 PTTUT ไดเรียกชําระคาหุนเพ่ิมทุนจํานวน 1,135.00 ลานบาท  
จากกลุมผูถือหุน   ซึ่งบริษัทฯ ไดชําระคาหุนในสวนที่เปนของบริษัทฯ รอยละ 40  คิดเปนจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 454.00 ลานบาท 
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10.7 รายการสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 (ตอ) 

 
ตามมติการประชุมวิสามัญผูถือหุน PTTUT ครัง้ที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549 และการยืนยันมติใน
การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 อนุมัติใหผูถือหุนเพ่ิมทุนของ PTTUT  อีก
จํานวน 3,384 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 3,475 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียนใหม  6,859 ลานบาท 
โดยออกหุนสามัญเพ่ิมทุน 33.84 ลานหุน  มูลคาหุนละ 100 บาท โดยใหมีการชําระคาหุนจํานวน 36.91 
บาทตอหุน คิดเปนสัดสวนของบริษัทฯ รอยละ 40 เปนจํานวนเงิน 499.64 ลานบาท อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2549 PTTUT ยังอยูในระหวางดําเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนกับกระทรวงพาณิชย ดังน้ัน 
บริษัทฯ จึงบันทึกจํานวนเงินดังกลาวเปนเงินจายลวงหนาคาหุน 
 
TTM ( T ) 
ในไตรมาส 2 ป 2549  TTM ( T ) ไดเรียกชําระคาหุนเพ่ิมทุนจํานวน 1,740 ลานบาท จากกลุมผูถือหุน ซึ่ง
บริษัทฯ ไดชําระคาหุนในสวนที่เปนของบริษัทฯ รอยละ 50 คิดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 870 ลานบาท  
 
RRC 
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2549 RRC ดําเนินการเสนอขายหุนสามัญของ RRC จํานวน 1,397.50 ลานหุน  ตอ
ประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO) โดยแบงเปนหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 520 ลานหุน และเปนหุนสามัญ
เดิมของ RRC  ที่ถือโดยบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ไดรวมเสนอขายดวยจํานวน 877.50 ลานหุน โดยราคาเสนอ
ขายครั้งแรกราคา 18 บาทตอหุน เกิดกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนจํานวน 7,130.48 ลานบาท ตาม
รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 35 ภายหลังการเสนอขายหุนดังกลาว ทําใหสัดสวนการ
ลงทุนของบริษัทฯ ใน RRC  ลดลงจากรอยละ 100 เปนรอยละ 49.99   เปล่ียนสถานะ RRC จากบริษัทยอย
เปนบริษัทรวมของบริษัทฯ และเกิดสวนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยและ
บริษัทรวมทั้งสิ้น  จํานวน 420.57  ลานบาท ซึ่งไดแสดงไวในสวนของผูถือหุนในงบดุล 
 
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2549 RRC ไดดําเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนที่ออกและเรียกชําระแลว เพ่ิมขึ้นอีก
จํานวน 71.39 ลานหุน เน่ืองจากผูจัดหาหุนสวนเกิน (Over Allotment Agent) ไดใชสิทธิซื้อหุน (Exercise 
Greenshoe Option) จาก RRC   ผลจากการใชสิทธิดังกลาวทําใหสัดสวนการลงทุนของบริษัทฯ ใน RRC 
ลดลงจากรอยละ 49.99 เปนรอยละ 48.75  และเกิดสวนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดสวนการถือหุนใน
บริษัทยอยและบริษัทรวมเพ่ิมขึ้น  จํานวน  142.19  ลานบาท ซึ่งไดแสดงไวในสวนของผูถือหุนในงบดุล 
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PTTCH 
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ ไดเขาซื้อหุนสามัญของ PTTCH จากบุคคลภายนอก 
เพ่ิมอีกจํานวน 9.17 ลานหุน คิดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 747.60 ลานบาท นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 
2549 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2549 ของ PTTCH มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิม
ทุนของ PTTCH เพ่ือเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม จํานวน 358,974,300 หุน ในราคาหุนละ 78 บาท ทั้งน้ี 
PTTCH ขายหุนสามัญเพ่ิมทุนไดทั้งหมด โดยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549 บริษัทฯไดชําระเงินคาซื้อหุน 
PTTCH โดยเปนการซื้อหุนเพ่ิมทุน จํานวนรวมท้ังสิ้น 247.33 ลานหุน คิดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 19,291.43 
ลานบาท สงผลใหสัดสวนการลงทุนของบริษัทฯ ใน PTTCH เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 50.03 เปนรอยละ 55.19   
เกิดคาความนิยมจากการซื้อธุรกิจจํานวน 1,943.90 ลานบาท 

 
 PTTICT 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2549  บริษัทฯ รวมกับ PTTEP  PTTCH  TOP  และ  ATC  ไดรวมกันจัดต้ัง บริษัท 
พีทีที ไอซีที โซลูช่ันส จํากัด (PTTICT) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริการดานการสื่อสารและเทคโนโลยี 
(ICT) ทั้งหมด  ตลอดจนพัฒนาศักยภาพใหมๆ ทางดาน ICT เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจ 
โดยผูรับบริการในระยะแรกคือบริษัทผูถือหุนใน PTTICT อยู ณ ปจจุบัน รวมทั้งบริษัทในเครือของกลุม
บริษัท มีทุนจดทะเบียนเบื้องตน 150 ลานบาท แบงออกเปน 15 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท โดยแตละ
บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 20 เทากันทุกบริษัท  คิดเปนสัดสวนเงินลงทุนของบริษัทฯ จํานวน 30 ลานบาท 
และมีสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ 
 
PA (Sanshui) 
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 บริษัทฯ รวมกับกลุมผูถือหุนเดิมของ PA (Sanshui) ไดทําสัญญาโอนสิทธิ
ความเปนเจาของในหุนสามัญที่กลุมผูถือหุนทั้งหมดถืออยู ใหแกผูรับโอนในราคา 4 ลานหยวน (19.16 
ลานบาท) ซึ่งในขณะน้ีอยูระหวางดําเนินการโอนหุนดังกลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ ไดบันทึก
เงินลงทุนใน PA (Sanshui) เปนเงินลงทุนช่ัวคราวแลว 
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PTTAC 
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549  บริษัทฯ รวมกับ บริษัท Asahi Kasei Chemicals Corporation และ Marubeni 
Corporation ไดรวมกันจัดต้ังบริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด (PTTAC) มีทุนจดทะเบียนหุนสามัญ
จํานวน 2 ลานหุน มูลคาหุนละ 100 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 200 ลานบาท โดยมีสัดสวนการลงทุน
รอยละ 47.50  รอยละ 47.50 และ รอยละ 5 ของทุนจดทะเบียน ตามลําดับ และกําหนดใหมีการชําระคาหุน
ครั้งแรกจํานวน 35 บาทตอหุน คิดเปนสวนของบริษัทฯ จํานวน 33.25 ลานบาท ผลจากการเขาซื้อหุน
ดังกลาวทําให PTTAC มีสถานะเปนกิจการรวมคาของบริษัทฯ 
 
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2549 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท PTTAC  ในการประชุมครั้งที่ 2/2549 มีมติให
เรียกชําระทุนจดทะเบียนในครั้งที่ 2 จํานวน 35 บาทตอหุน คิดเปนสวนของบริษัทฯ จํานวน 33.25 ลานบาท 
 
HMC 
 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2549 บริษัทฯ ไดเขาซื้อหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิของ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด 
(HMC) จากผูถือหุนเดิมและจากหุนเพ่ิมทุนของ HMC คิดเปนจํานวนเงิน 9,117.12 ลานบาท โดยบริษัทฯ 
มีสัดสวนการถือหุนรอยละ 41.44 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว ผลจากการเขาซื้อหุนดังกลาวทําให 
HMC มีสถานะเปนกิจการรวมคาของบริษัทฯ และเกิดคาความนิยมจากการซื้อธุรกิจจํานวน 3,539.17 ลานบาท 
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ  34 
 
PTTPM 
 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2549 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ
เขาซื้อหุนสามัญของ PTTPM ที่ BPE ถืออยูทั้งหมดในสัดสวนรอยละ 25 คิดเปนจํานวน 100,000 หุน 
ราคาหุนละ 100 บาท รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 10  ลานบาท ทั้งน้ี ในวันที่ 4 กันยายน 2549 บริษัทฯได
ชําระเงินคาหุนสามัญ PTTPM แลว ซึ่งภายหลังการเขาซื้อหุนดังกลาวบริษัทฯ และ PTTCH มีสัดสวนการ
ถือหุนรอยละ 75 และ 25 ตามลําดับ  
 

 PTTPL 
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2549 บริษัทฯ  ไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท พีทีที โพลีเมอร โลจิสติกส จํากัด (PTTPL) 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริการดานโลจิสติกสแกบริษัทปโตรเคมีในเครือปตท. มีทุนจดทะเบียน 1,200 
ลานบาท แบงออกเปน 12 ลานหุน มูลคาหุนละ 100 บาท โดยบริษัทฯถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 และมี
สถานะเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ทั้งน้ี ในวันที่ 31 สิงหาคม 2549 บริษัทฯไดชําระคาหุนครั้งที่ 1 รอยละ 25  
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น  300  ลานบาท ซึ่งเปนไปตามมติที่ประชุมจัดต้ังบริษัทวันที่ 8 สิงหาคม 2549 
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PTTPE และ BPE 
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2549 บริษทัฯไดทําการจําหนายหุนสามัญของ PTTPE และ BPE ที่บริษทัฯ ถืออยู
ทั้งหมดใหแก PTTCH  ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2549 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 
2549   จํานวน 11.50 ลานหุน และ 85 ลานหุนตามลําดับ และบริษัทฯไดรับชําระ เงินคาหุนดังกลาวจาก 
PTTCH คิดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,750  ลานบาทและ 2,000 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งน้ี ภายหลังการ
จําหนายหุนดังกลาว จะมีผลให PTTCH เปนผูถือหุน รายใหญแตเพียงรายเดียวใน PTTPE และ BPE ดวย
สัดสวนการถือหุน รอยละ 100  ของทุนชําระแลวทั้งหมดของแตละบริษัท 
 
SBECL 
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 บริษัทยอยของ SBECL 2 บริษัท ไดเปล่ียนช่ือบริษัทจาก  Subic Bay 
Distribution, Inc. (SBDI) เปน PTT Philippines Corporation (PTTPC) และ  Subic Bay Fuels Company, Inc. 
(SBFCI) ไดเปล่ียนช่ือเปน PTT Philippines Trading Corporation (PTTTC) 
  

 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549  SBECL ไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนจํานวน 31.62  ลานหุน คิดเปนจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 31.62  ลานดอลลารสหรัฐ  ( ประมาณ  1,154.40 ลานบาท ) ตามสัญญาปรับโครงสรางหน้ี        
(Joint  Restructuring  Agreement ) และ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่              
26 เมษายน 2544  มีความเห็นชอบใหดําเนินการแปลงหน้ีเปนทุนจํานวน  31.62  ลานดอลลารสหรัฐ  ทั้งน้ี
บริษัทฯ ดํารงสัดสวนการถือหุนเทาเดิมคือ รอยละ 100  

 
VNT (บริษัทรวมของ PTTCH) 
ในระหวางไตรมาสที่ 1 ป 2549    PTTCH  ไดเขาซื้อหุน VNT จากบุคคลภายนอกเพิ่มจํานวน 59 ลานหุน 
คิดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 226.52 ลานบาท  และสงผลใหสัดสวนการลงทุนของ PTTCH ใน VNT เพ่ิมขึ้น
จากรอยละ 23.02 เปนรอยละ 24.98 
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11.  เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน   
 
 เงินลงทุนระยะยาวอื่น  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 มีรายละเอียดดังน้ี 

  หนวย : ลานบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 ธ.ค.2549 31 ธ.ค.2548 31 ธ.ค.2549 31 ธ.ค.2548 

เงินลงทุนทั่วไป 1,271.49 540.01 337.52 249.77 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย     
- เงินลงทุนในตราสารทุน 336.00 441.32 336.00 441.32 
- เงินลงทุนในตราสารหน้ี 585.60 - 585.60 - 
- เงินลงทุนในกองทุนรวม 300.45 - - - 
บวก คาเผ่ือการปรับมูลคาของเงินลงทุน 635.78 1,107.99 635.00 1,107.99 

รวม 3,129.32 2,089.32 1,894.12 1,799.08 

  
11.1 ขอมูลเงินลงทุนระยะยาวอื่นของบริษัทฯ 
 

ชื่อบริษัท 
จัดต้ังขึ้น 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ 
สัดสวนเงินลงทุน 

(รอยละ) 

   2549 2548 

บริษัท ปโตรเอเซีย (Huizhou) จาํกัด  (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 
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11.  เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  (ตอ) 
 
11.2 ขอมูลเงินลงทุนระยะยาวอื่นของบริษัทยอยและกิจการรวมคา 
 

ชื่อบริษัท 
จัดต้ังขึ้น 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ 
สัดสวนเงินลงทุน 

(รอยละ) 

   2549 2548 

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

สิงคโปร ปโตรเคมี 16.67 16.67 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนของ HMC :     

บริษัท ระยองโอเลฟนส จํากัด (ROC) ไทย ปโตรเคมี 5.91 - 

บริษัท บาเซล แอดวานซ โพลีโอเลฟนซ (BAPT) ไทย ปโตรเคมี 2.07 - 
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11.  เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  (ตอ) 
 
11.3 เงินลงทุนระยะยาวอื่น  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548  
 

      หนวย :ลานบาท 

ชื่อบริษัท 
สัดสวนเงินลงทุน 

(รอยละ) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท เงินปนผล 
  2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 

เงินลงทุนท่ัวไป   
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 - - 

3 FPT 2.76 2.76 44.00 44.00 44.00 44.00 - - 

4 IPS 16.67 16.67 0.02 0.02 0.02 0.02 - - 

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

6 RPCL 15.00 15.00 337.50 249.75 337.50 249.75 - - 

7 API 16.67 16.67 290.24 290.24 - - - - 

8 ROC 5.91 - 643.73 - - - 428.02 - 

9 BAPT 2.07 - 18.19 - - - - - 

รวมเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน   1,488.08 738.41 535.92 448.17   

หัก คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน    216.59 198.40 198.40 198.40   

รวมเงินลงทุนทั่วไป   1,271.49 540.01 337.52 249.77   

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย         
เงินลงทุนในตราสารทุน         
10 TIP 13.33 13.33 312.00 312.00 312.00 312.00 48.00 30.40 
11 BAFS  7.06 7.06 24.00 24.00 24.00 24.00 17.10 9.90 
12 BCP - 7.60 - 105.32 - 105.32 - - 
รวมเงินลงทุนในตราสารทุน   336.00 441.32 336.00 441.32   
เงินลงทุนในตราสารหนี ้   585.60 - 585.60 -   

เงินลงทุนในกองทุนรวม   300.45 - - -   

บวก คาเผ่ือการปรับมูลคาของเงินลงทุน    635.78 1,107.99 635.00 1,107.99   
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย   1,857.83 1,549.31 1,556.60 1,549.31   

รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น   3,129.32 2,089.32 1,894.12 1,799.08 493.12 40.30 
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11.  เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  (ตอ) 
 
11.4 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนระยะยาวอื่น สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม 
 

 งบการเงิน 
เฉพาะบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 2,089.32  1,799.08 

 - ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผ่ือขาย (472.21)  (472.99) 

- ซื้อเงินลงทุน 1,635.72  673.35 

- คาเผ่ือการดอยคาเงินลงทุน (18.19)  - 

- โอนเปล่ียนประเภท (105.32)  (105.32) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 3,129.32  1,894.12 

 
11.5 รายการสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 
 

RPCL 
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 RPCL ไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,665 ลานบาท เปน 2,325 
ลานบาท  โดย RPCL ไดเรียกใหผูถือหุนชําระคาหุนเพ่ิมทุนจํานวน 585.00 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ ไดชําระ
คาหุนในสวนที่เปนของบริษัทฯ รอยละ 15 คิดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 87.75 ลานบาท 

 
 กลุมบริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทรวมบางแหงดวยวิธีราคาทุน และปรับปรุงดวยคาเผ่ือการดอยคาของ

เงินลงทุน เน่ืองจากบริษัทฯ มีวัตถุประสงคที่จะจําหนายเงินลงทุนน้ีออกไป 
 

คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทรวม และบริษัทอื่น ในงบการเงินรวมมีจํานวน 216.59 ลานบาท   
ประกอบดวย คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนใน  PTT Mart    PA (Huizhou)   FPT   PA (Shantou) และ 
BAPT เปนจํานวนเงิน 78.40   15.16   44.00  60.84  และ 18.19 ลานบาท ตามลําดับ และในงบการเงิน
เฉพาะบริษัทมีจํานวน 198.40 ลานบาท 
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11.  เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  (ตอ) 
 
11.5 รายการสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 (ตอ) 
 
 เงินลงทุนในตราสารหน้ี 
 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 บริษัทฯ ไดเขาซื้อหุนกูแปลงสภาพชนิดดอยสิทธิ ระบุช่ือผูถือ หามโอน

เปล่ียนมือ และไมมีหลักประกันของ BCP ครั้งที่ 1/2549 จํานวน 58,560 หนวย มูลคาตราไว 10,000 บาท
ตอหนวย คิดเปนจํานวนเงิน 585.60 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป กําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน 
มีระยะเวลาไถถอน 10 ปนับจากวันออกหุนกู โดยหุนกูดังกลาวสามารถแปลงเปนหุนสามัญของ BCP ได
โดยมีราคาแปลงสภาพเปนหุนสามัญเทากับ 14 บาทตอหุน เวนแตจะมีการปรับราคาแปลงสภาพใน
ภายหลังตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ  

  
 เงินลงทุนในกองทุนรวม 
 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2549 PTTCH ไดโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในกองทุนรวมจากหลักทรัพย   

เพ่ือคาเปนหลักทรัพยเผ่ือขาย เน่ืองจากการเปล่ียนนโยบายดานการลงทุนของ PTTCH 
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12. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 
 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 มีรายละเอียดดังน้ี 
 หนวย : ลานบาท 
 งบการเงินรวม 
  อาคาร  สินทรัพยเพื่อ    
  และสวน เครื่องจักร การสํารวจ    
  ปรับปรุง และ และผลิต สินทรัพย งานระหวาง  
 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ ปโตรเลียม อื่น ๆ กอสราง รวม 
ราคาทุน        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 4,897.20 17,799.72 201,859.78 162,761.20 10,665.49 74,357.17 472,340.56 
- การซื้อธุรกิจ (หมายเหตุฯ 34) - 81.48 1,704.50 - 87.03 112.16 1,985.17 
-  การจําหนายธุรกิจ (หมายเหตุฯ 35) (152.48) (1,280.17) (49,665.96) - - (413.87) (51,512.48) 
- ซื้อสินทรัพย 475.72 395.56 2,518.53 38,723.87 1,307.79 49,487.92 92,909.39 

- ตนทุนการกูยืม - - - - - 2,881.90 2,881.90 

- โอนเปล่ียนประเภท 1,366.37 352.55 31,441.00 - 226.15 (35,723.05) (2,336.98) 

- ขายและจําหนาย - (4.87) (231.40) (1,420.62) (307.63) (12.15) (1,976.67) 

- ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - (0.14) (3.70) (1,009.04) (1.29) (43.12) (1,057.29) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 6,586.81 17,344.13 187,622.75 199,055.41 11,977.54 90,646.96 513,233.60 

คาเสื่อมราคาสะสม        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 - (8,632.76) (84,747.13) (65,667.67) (7,253.93) - (166,301.49) 

- การซื้อธุรกิจ (หมายเหตุฯ 34) - (56.61) (1,123.35) - (69.08) - (1,249.04) 

-  การจําหนายธุรกิจ (หมายเหตุฯ 35) - 401.30 16,081.63 - - - 16,482.93 

- คาเสื่อมราคาสําหรับป - (832.61) (9,100.97) (14,487.80) (1,036.67) - (25,458.05) 

- โอนเปล่ียนประเภท - (8.46) 706.25 - (145.91) - 551.88 

- ขายและจําหนาย - 5.80 81.22 (1.18) 227.48 - 313.32 

- ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน  - 0.07 2.77 219.31 (2.46) - 219.69 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 - (9,123.27) (78,099.58) (79,937.34) (8,280.57) - (175,440.76) 

คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย       

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 (42.87) (373.13) (244.96) - - - (660.96) 

ราคาตามบัญชี        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 4,854.33 8,793.83 116,867.69 97,093.53 3,411.56 74,357.17 305,378.11 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 6,543.94 7,847.73 109,278.21 119,118.07 3,696.97 90,646.96 337,131.88 
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12. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ (ตอ) 
 

 หนวย : ลานบาท 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  อาคาร     
  และสวน เครื่องจักร    

  ปรับปรุง และ สินทรัพย งานระหวาง  

 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ อื่นๆ กอสราง รวม 

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

- ซื้อสินทรัพย 63.55 126.77 1,441.14 768.64 32,379.57 34,779.67 

- ตนทุนการกูยืม - - - - 2,778.17 2,778.17 

- โอนเปล่ียนประเภท 1,117.08 230.44 7,108.15 41.82 (9,098.25) (600.76) 

- ขายและจําหนาย - (4.87) (37.59) (237.22) - (279.68) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 3,865.07 12,622.79 116,966.42 8,023.25 72,118.28 213,595.81 

       
คาเสื่อมราคาสะสม       

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

- คาเสื่อมราคาสําหรับป - (513.53) (5,054.88) (706.16) - (6,274.57) 

- โอนเปล่ียนประเภท - - 0.10 - - 0.10 

- ขายและจําหนาย - 2.45 36.28 192.26 - 230.99 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 - (7,195.76) (59,301.45) (5,854.87) - (72,352.08) 

       
คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย       

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 (42.87) (373.13) (244.96) - - (660.96) 

       
ราคาตามบัญชี       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 2,641.57 5,212.64 53,926.81 2,109.04 46,058.79 109,948.85 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 3,822.20 5,053.90 57,420.01 2,168.38 72,118.28 140,582.77 

 
ตนทุนการกูยืมที่ไดบันทึกเปนสวนหน่ึงของราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ ในงบการเงินรวมมี
จํานวน 2,881.90 ลานบาท (31 ธันวาคม 2548 : 1,458.40 ลานบาท)  และในงบการเงินเฉพาะบริษัทมีจํานวน 
2,778.17 ลานบาท  (31 ธันวาคม 2548 : 1,346.02 ลานบาท) กลุมบริษัทใชอัตราการต้ังขึ้นเปนทุนระหวาง
รอยละ 4.00 – 7.23 ( 31 ธันวาคม 2548 : รอยละ 4.00-5.00 ) 
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    12. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ (ตอ) 
     
 อาคาร โรงงาน เครื่องจักร และอุปกรณ ในงบการเงินรวม จํานวน 17,686.37 ลานบาท  ไดใชเปน

หลักประกันเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 6,764.29  ลานบาท (งบการเงินเฉพาะบริษัท : ไมมี) 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548  สินทรัพยตามสัญญาเชาการเงิน ซึ่งรวมอยูในสินทรัพยอื่นๆ ไดแก 
สินทรัพยประเภทยานพาหนะ มีรายละเอียดดังน้ี 
 

     หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549  2548  2549  2548 

ราคาทุน 851.71  163.20  546.74  162.21 

หัก คาเสื่อมราคาสะสม 214.84  45.96  73.77  45.42 

ราคาตามบัญชี 636.87  117.24  472.97  116.79 

 
13. สินทรัพยไมมีตัวตน 
 
 สินทรัพยไมมีตัวตน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 มีรายละเอียดดังน้ี 

                                                                                  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม 
 คอมพิวเตอร 

ซอฟทแวร 
สิทธิการเชา/
สิทธิการใช 

สิทธิในการ 
ดําเนินงาน

อื่น 

คาความนิยม คาความนิยม 
ติดลบ 

รวม 

ราคาทุน       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 1,648.56 7,863.94 1,217.37 11,714.31 (6,504.95) 15,939.23 

 - ซื้อธุรกิจ (หมายเหตุฯ 34) 37.69 - 186.45 - - 224.14 

-  การจําหนายธุรกิจ (หมายเหตุฯ 35) (66.44) (1,068.70) - - 6,504.95 5,369.81 

 -  เพ่ิมขึ้น 247.75 485.09 312.65 5,736.65 - 6,782.14 

 -  โอนเปล่ียนประเภท 42.51 676.56 107.34 - - 826.41 

 -   จําหนายสินทรัพย (6.21) (41.28) - - - (47.49) 

 -   ผลตางจากการแปลงคา 
          งบการเงิน (0.03) (1.11) (4.42) - - (5.56) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 1,903.83 7,914.50 1,819.39 17,450.96 - 29,088.68 
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13. สินทรัพยไมมีตัวตน (ตอ) 
  

                                                                                  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม 
 คอมพิวเตอร 
ซอฟทแวร 

สิทธิการเชา/
สิทธิการใช 

สิทธิในการ 
ดําเนินงานอ่ืน 

คาความนิยม คาความนิยม 
ติดลบ 

รวม 

       

คาตัดจําหนายสะสม       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 (964.48) (2,492.21) (139.07) (423.22) 704.70 (3,314.28) 

 -  ซื้อธุรกิจ (หมายเหตุฯ 34) (15.17) - (140.38) - - (155.55) 

 -   การจําหนายธุรกิจ (หมายเหตุฯ 35) 5.26 335.59 - - (3,108.45) (2,767.60) 

 -  คาตัดจําหนายสําหรับป (203.97) (318.83) (93.50) (886.96) 2,403.75 900.49 

 -  โอนเปล่ียนประเภท (0.46) (0.68) (107.34) - - (108.48) 

 -  จําหนายสินทรัพย 3.59 20.35 - - - 23.94 

 -  ผลตางจากการแปลงคา 
       งบการเงิน 0.06 0.68 2.48 18.11 - 21.33 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 (1,175.17) (2,455.10) (477.81) (1,292.07) - (5,400.15) 

       

คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย      

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

 - กลับรายการขาดทุนจากการดอยคา - 4.48 - - - 4.48 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 - (1,091.61) - - -  (1,091.61) 

       

ราคาตามบัญชี       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 684.08 4,275.64 1,078.30 11,291.09 (5,800.25) 11,528.86 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 728.66 4,367.79 1,341.58 16,158.89 - 22,596.92 
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13. สินทรัพยไมมีตัวตน (ตอ) 
 

 หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 คอมพิวเตอร 

ซอฟทแวร 
สิทธิการเชา/สิทธิ

การใช 
สิทธิในการ 
ดําเนินงานอื่น 

รวม 

ราคาทุน     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 624.80 6,103.81 51.55 6,780.16 

 -  เพ่ิมขึ้น 74.81 187.80 - 262.61 

 -  โอนเปล่ียนประเภท 17.91 582.84 - 600.75 

 -   จําหนายสินทรัพย (0.98) (16.62) - (17.60) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 716.54 6,857.83 51.55 7,625.92 

     
คาตัดจําหนายสะสม     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 (456.36) (2,017.88) (33.87) (2,508.11) 

 -  คาตัดจําหนายสําหรับป (111.15) (251.99) (5.18) (368.32) 

 -  โอนเปล่ียนประเภท (0.06) - - (0.06) 

 -  จําหนายสินทรัพย 0.98 6.98 - 7.96

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 (566.59) (2,262.89) (39.05) (2,868.53) 

     
คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย    

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

 - กลับรายการขาดทุนจากการดอยคา - 4.48 - 4.48 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 - (1,091.61) - (1,091.61) 

    

ราคาตามบัญชี     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 168.44 2,989.84 17.68 3,175.96 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 149.95 3,503.33 12.50 3,665.78 
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14. ภาษีเงินได และภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 
 กลุมบริษัทเสียภาษีเงินไดตามรายละเอียดดังน้ี 
 

 อัตรารอยละ 

ภาษีเงินไดจากการประกอบธุรกิจปโตรเลียมในประเทศไทย  
        ตามพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ.2514 และ พ.ศ.2532 50 

ภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร 30 

             - ยกเวนกําไรสุทธิทั้งจํานวนของบริษัทฯ เปนเวลาหารอบ  

                ระยะเวลาบัญชีต้ังแตป 2545 – 2549 25 
          
             - ยกเวนกําไรสุทธิของ PTTEP เฉพาะสวนที่ไมเกิน 300 ลานบาท   

                เปนเวลาหารอบระยะเวลาบัญชี ต้ังแตป 2545 - 2549 25 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศสหภาพพมา 30 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต                                  20 - 35 
 

 
ภาษีเงินไดในงบกําไรขาดทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2549 และ 2548 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

   หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549  2548  2549  2548 

ภาษีเงินไดธุรกิจปโตรเลียม     

       ภาษีเงินไดที่ตองชําระ  18,279.93  13,496.11  -  - 

       ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 1,059.28  (220.44)  -  - 

             รวมภาษีเงินไดธุรกิจปโตรเลียม 19,339.21  13,275.67  -  - 
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14. ภาษีเงินได และภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ตอ) 
   หนวย : ลานบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549  2548  2549  2548 
ภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร       
      ภาษีเงินไดที่ตองชําระ 13,236.62  10,609.33  8,623.05  8,092.77 

      ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 651.60  (257.28)  (34.95)  412.40 

              รวมภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร 13,888.22  10,352.05  8,588.10  8,505.17 

        
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศสหภาพพมา         

       ภาษีเงินไดที่ตองชําระ 2,433.81  1,667.73  -  - 

 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 136.76  230.65  -  - 

             รวมภาษีเงินไดนิติบุคคลใน 
              ประเทศสหภาพพมา 

 
2,570.57 

  
1,898.38 

  
- 

  
- 

        
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต        

       ภาษีเงินไดที่ตองชําระ 70.90  25.50  -  - 
       ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 13.81  14.01  -  - 
           รวมภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศอื่นๆ         
                ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต   84.71  39.51  -  - 
รวมภาษีเงินไดทั้งสิ้น 35,882.71  25,565.61  8,588.10  8,505.17 
 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในงบดุลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
และ 2548     มีรายละเอียดดังน้ี 

  หนวย : ลานบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะบริษัท 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีดานสินทรัพย     

     ภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร    

             ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 1,862.25  1,184.78 

            จําหนายธุรกิจ (หมายเหตุฯ 35) (693.10)  - 

             ภาษีเงินไดงวดปจจุบัน 51.15  34.95 

             ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 1,220.30  1,219.73 

     ภาษีเงินไดธุรกิจปโตรเลียม    

             ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 (9.08)  - 

             ภาษีเงินไดงวดปจจุบัน 9.08  - 

             ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 -  - 
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14. ภาษีเงินได และภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ตอ) 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 
เฉพาะบริษัท 

     ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศฟลิปปนส    
             ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 45.24  - 
             ภาษีเงินไดที่ตองชําระ MCIT 14.18  - 
             ภาษีเงินไดงวดปจจุบัน (28.38)  - 
             ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 31.04   

ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศสิงคโปร    
             ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 0.04  - 
             ภาษีเงินไดงวดปจจุบัน 0.39  - 
             ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 0.43  - 
     รวมภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีดานสินทรัพย 1,251.77  1,219.73 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีดานหน้ีสิน    
     ภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร    
             ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 274.50  277.00 
             ภาษีเงินไดงวดปจจุบัน 584.51  (118.25) 
             ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 859.01  158.75 

     ภาษีเงินไดธุรกิจปโตรเลียม    
             ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 10,816.31  - 
             ภาษีเงินไดงวดปจจุบัน 634.68  - 
             ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 11,450.99  - 
    
     ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศสหภาพพมา    
             ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 1,594.43  - 
             ภาษีเงินไดงวดปจจุบัน (65.21)  - 
             ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 1,529.22  - 
     รวมภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีดานหน้ีสิน 13,839.22  158.75 

 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีดานสินทรัพย สวนใหญประกอบดวยรายการคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ คาเสื่อม
ราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ ดานหน้ีสินสวนใหญประกอบดวย รายการคาเสื่อมราคาสะสมของ
อาคารและอุปกรณ และการตัดจําหนายตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิตและกําไรจากการแปลงคาหน้ีสิน
คารื้อถอนอุปกรณการผลิตที่ยังไมเกิดขึ้น 
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15. เงินจายลวงหนาคาซื้อกาซ 
 

เงินจายลวงหนาคาซื้อกาซ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 มีรายละเอียดดังน้ี 
 หนวย : ลานบาท 
  

งบการเงินรวม 
 งบการเงิน
เฉพาะบริษัท 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 19,746.62  24,574.67 
หัก Make – up ระหวางงวด 3,148.44  3,945.00 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 16,598.18  20,629.67 

 
บริษัทฯ ไดจายเงินคาซื้อกาซลวงหนาจากแหลงยาดานาและเยตากุน ในประเทศสหภาพพมาสําหรับ
ปริมาณกาซที่ยังไมสามารถรับมอบไดในป 2542 - 2544 ตามปริมาณขั้นตํ่าที่ระบุในสัญญาซื้อขายกาซ  
(Take-or-Pay)   ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิที่จะรับกาซที่ไดชําระเงินลวงหนาไปแลวในปสัญญาตอๆไป (Make – up) 
โดยไมมีกําหนดเวลา    
 

16. สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 
 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 มีรายละเอียดดังน้ี 
     หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549  2548  2549  2548 

เงินประกันและมัดจํา 112.46  143.15  36.12  31.74 

เงินจายลวงหนา 1,821.47  947.04  29.54  25.08 

สินคาคงเหลือ-สํารองตามกฎหมาย 9,158.70  12,800.76  9,158.70  7,921.22 

อื่น ๆ 182.45  690.31  29.58  509.14 

รวม 11,275.08  14,581.26  9,253.94  8,487.18 

  
 พระราชบัญญัติการคานํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 ไดจัดกลุมบริษัทเปนผูคานํ้ามันตามมาตรา 7 แหง

พระราชบัญญัติน้ี และเพ่ือปองกันและแกไขการขาดแคลนน้ํามันเช้ือเพลิง พระราชบัญญัติฯฉบับน้ีได
กําหนดใหผูคานํ้ามันตามมาตรา 7 ตองสํารองนํ้ามันเช้ือเพลิงตามชนิดและปริมาณตามที่อธิบดีกรมธุรกิจ
พลังงานเปนผูกําหนด ซึ่งปจจุบันไดสํารองใชตามอัตรารอยละ 5 ของปริมาณกําหนดคา ซึ่งไดแจงไวกับ
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
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17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
 
กลุมบริษัท มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 
2548  เปนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.20 – 8.25 ตอป และ รอยละ     
2.00 – 3.64 ตอป ตามลําดับ  
 

18. หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
 

 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

     หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549  2548  2549  2548 

เจาหน้ีอื่น 6,989.62  7,316.47  3,289.47  4,360.55 
เจาหน้ีตามสัญญาซื้อเงินตรา 
     ตางประเทศลวงหนา – สุทธ ิ

 
42.43 

  
39.31 

 
25.20  24.39 

เงินรับลวงหนา 125.53  185.64  67.89  121.24 

ภาษีขายที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 2,640.08  1,859.13  2,311.33  1,648.94 
เงินประกันสัญญา  
   (ครบกําหนดจายคืนไมเกิน 1 ป) 783.13 

 
656.57 

 
21.72  15.83 

อื่น ๆ 1,933.18  1,959.16  642.30  399.52 

รวม 12,513.97  12,016.28  6,357.91  6,570.47 

 
เจาหน้ีตามสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา เปนเจาหน้ีที่เกิดขึ้นจากการทําสัญญาเพื่อปองกันความ
เสี่ยงจากความผันผวนของคาเงินดอลลารสหรัฐ เพ่ือการชําระคืนเงินกูตางประเทศและการจัดหาวัตถุดิบ
จากตางประเทศ 
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19. เงินกูยืมระยะยาว 
 

เงินกูยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 
      หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549  2548  2549  2548 

เงินกูยืม - สกุลบาท 12,258.15  8,356.35  11,000.00  8,000.00 

เงินกูยืม - สกุลตางประเทศ 391.85  671.13  391.85  431.56 

หุนกู - สกุลบาท 1,750.58  4,257.14  -  - 

หุนกู - สกุลตางประเทศ 7,002.59  8,234.09  -  - 

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 208.97  108.03  101.18  52.94 

รวม 21,612.14  21,626.74  11,493.03  8,484.50 

 
เงินกูยืมระยะยาว 
      หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549  2548  2549  2548 

เงินกูยืม - สกุลบาท 52,940.73  68,569.63  44,400.00  55,400.00 

เงินกูยืม - สกุลตางประเทศ 29,315.14  22,259.54  19,852.01  10,895.95 

หุนกู - สกุลบาท 72,181.70  53,814.29  70,118.00  50,000.00 

หุนกู - สกุลตางประเทศ 43,327.16  53,119.79  30,309.76  30,366.98 

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 574.58  220.09  386.67  80.14 

รวม 198,339.31  197,983.34  165,066.44  146,743.07 

 
เงินกูยืมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จํานวน 46,741.52 ลานบาท   (31 ธันวาคม 2548 :  
55,492.59 ลานบาท) ค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง  
 
เงินกูยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ในงบการเงินรวมจํานวน 6,764.29 ลานบาท  (31  ธันวาคม 2548 : 
6,571.43 ลานบาท) ซึ่งเปนเงินกูยืมของบริษัทยอย 3 บริษัท  ค้ําประกันโดยเครื่องจักร อาคาร โรงงาน และ
โรงเรือน นอกจากนี้กลุมบริษัทมีภาระผูกพันที่จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ ที่กําหนดไว 
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19. เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 
 
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2549 บริษัทฯ ไดลงนามในสัญญาเงินกู จํานวน 23,000 ลานเยน อายุสัญญาเงินกู 30 ป 
และชําระคืนเงินตนครั้งเดียวเมื่อสิ้นสุดอายุของสัญญาเงินกู โดยชําระดอกเบี้ยเปนเงินดอลลารสหรัฐ ทุกๆ       
6 เดือน ที่อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.45 ตอป  ในวันเดียวกันบริษัทฯ ไดทาํ Participating SWAP (P-SWAP) 
เพ่ือเปล่ียนเงินจากสกุลเยน เปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐ จํานวนเทียบเทา 196.94 ลานดอลลารสหรัฐ โดยมี
คา premium ของ P-SWAP ประมาณรอยละ 1 ตอป ของเงินตนสกุลดอลลารสหรัฐ ครบกําหนดไถถอน 
วันที่  7 เมษายน 2579  
 
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 บริษัทฯ ไดลงนามในสัญญาเงินกูจํานวน 300 ลานดอลลารสหรัฐ อายุ
สัญญาเงินกู 7 ป อัตราดอกเบี้ยลอยตัวรอยละ LIBOR + 0.265 ตอป โดยมีกําหนดจายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน 
และทยอยชําระคืนเงินตนเปนงวดทุก 6 เดือน งวดละ 37.5 ลานดอลลารสหรัฐ โดยเริ่มชําระครั้งแรกใน
เดือนพฤษภาคม 2553 และครั้งสุดทายในเดือน พฤศจิกายน 2556 
 
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2549 บริษัทยอยแหงหน่ึงไดลงนามในสัญญาเงินกูของโครงการฟนอลกับเจาหน้ี
เงินกูซึ่งเปนสถาบันการเงินในประเทศจํานวน 5 แหง มูลคา 8,320 ลานบาท แบงเปนประเภทเงินกูระยะ
ยาว 6,320 ลานบาท และเงินกูระยะสั้น 2,000 ลานบาท ระยะเวลากู 13 ป ปลอดการชําระหน้ี 3 ป มีอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจําหกเดือนบวกรอยละ 2.5 - 2.625 ตอป ทั้งน้ี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทยอย
ดังกลาวเบิกเงินกูระยะยาวตามสัญญาทั้งสิ้น จํานวน 1,000  ลานบาท 
 
เงินกูยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 จําแนกตามประเภทของอัตราดอกเบี้ยไดดังน้ี 
 
     หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549  2548  2549  2548 

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 29,669.67  28,500.36  13,210.76  3,092.59 

อัตราดอกเบี้ยคงท่ี 190,281.79  191,109.72  163,348.71  152,134.98 

รวม 219,951.46  219,610.08  176,559.47  155,227.57 
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19. เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 
 
อัตราดอกเบี้ยของเงินกูยืมระยะยาว ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 มีรายละเอียด ดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549  2548  2549  2548 

พันธบัตร ปตท. 3.49% - 8.75%  3.49%-8.91%  3.49% - 8.75%  3.49% - 8.91% 

เงินกู - สกุลบาท 3.52% - 9.06%  3.38%-9.06%  9.06%  8.83% - 9.06% 

เงินกู - สกุลตางประเทศ        

   - ดอลลารสหรัฐ 5.35% - 6.78%  3.00%-6.29%  5.35% - 5.94%  3.00% - 6.29% 

   - เยนญี่ปุน 4.45%  -  4.45%  - 

หุนกู - สกุลบาท 2.70% - 7.40%  2.70%-5.95%  4.25% - 7.40%  4.25% - 5.95% 

หุนกู - สกุลตางประเทศ 3.85% - 7.86%  3.85%-7.86%  4.55% - 5.88%  5.75% - 5.88% 

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 1.75% - 10.00%  1.75%-10.00%  5.50% - 8.10%  5.50% - 8.10% 

 
19.1 เงินกูยืม 

 
รายละเอียดการเปล่ียนแปลงในเงินกูยืม - สกุลบาท และตางประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 มีดังน้ี 
     หนวย : ลาน 

 งบการเงินรวม 

 สกุลเงิน   

  

บาท  

 

ดอลลารสหรัฐ  

 

   เยนญี่ปุน  

รวม 

เทียบเทาบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 76,925.97  356.97  -  91,621.73 

- การซื้อธุรกิจ (หมายเหตุฯ 34) 745.97  -  -  745.97 

- การขายธุรกิจ (หมายเหตุฯ 35) (11,000.00)  (150.00)  -  (16,734.89) 

- กูเพ่ิม 5,933.15  615.00  23,000.00  36,752.01 

- ชําระคืน (8,375.00)  (166.30)  -  (14,724.02) 

- กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน -  -  -  (2,754.93) 

- สวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป (12,258.15)  (26.37)  -  (12,650.00) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 51,971.94  629.30  23,000.00  82,255.87 
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19. เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 
 
19.1 เงินกูยืม (ตอ) 
 

     หนวย : ลาน 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สกุลเงิน   

 

 

บาท  

 

ดอลลารสหรัฐ 

 
 

 

   เยนญี่ปุน 

 

 รวม 

เทียบเทาบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 63,400.00  75.11  -  66,492.59 

- กูเพ่ิม -  300.00  23,000.00  18,429.53 

- ชําระคืน (8,000.00)  (10.48)  -  (8,431.56) 

- กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน -  -  -  (846.70) 

- สวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป (11,000.00)  (10.82)  -  (11,391.85) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 44,400.00  353.81  23,000.00  64,252.01 

 
19.2 หุนกู 
 

หุนกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 มีรายละเอียดดังน้ี 
 
 หนวย : ลาน 

 งบการเงินรวม 

 31 ธ.ค. 2549  31 ธ.ค. 2548 

  
บาท 

 
ดอลลาร 
สหรัฐ 

 
 

บาท 
 

ดอลลาร 
สหรัฐ 

หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ        

      - สกุลดอลลารสหรัฐ 50,329.75  1,390.67  61,353.87  1,491.62 

      - สกุลบาท 73,932.28  -  58,071.43  - 

หัก สวนที่ครบกําหนดชําระใน 1 ป        

      - สกุลดอลลารสหรัฐ (7,002.59)  (193.28)  (8,234.09)  (200.00) 

      - สกุลบาท (1,750.58)  -  (4,257.14)  - 

รวม 115,508.86  1,197.39  106,934.07  1,291.62 
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19. เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 
 

19.2 หุนกู (ตอ) 
 
 หนวย : ลาน 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 31 ธ.ค. 2549  31 ธ.ค. 2548 
 

บาท  ดอลลาร 
สหรฐั 

 บาท  ดอลลาร 
สหรฐั 

หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ        
      - สกุลดอลลารสหรัฐ 30,309.76  836.57  30,366.98  737.52 
      - สกุลบาท 70,118.00  -  50,000.00  - 
รวม 100,427.76  836.57  80,366.98  737.52 
 
บริษัทฯ และกลุมบริษัท ไดออกหุนกู และไดทําสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย สําหรับหุนกู
บางสวนโดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548 บริษัทฯไดออกหุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ เสนอขายแกนักลงทุนสถาบัน
การเงิน วงเงิน 4,040 ลานบาท อายุ 10 ป อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.75 ตอป อยางไรก็ตาม   บริษัทฯ ไดทํา
สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน (Cross Currency Swap)  หุนกูบาทดังกลาวเปนเงินดอลลารสหรัฐ จํานวน 100 
ลานดอลลารสหรัฐ ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.55 ตอป  ครบกําหนดไถถอน วันที่  20 มิถุนายน 2558  
 
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2548 บริษัทฯ ไดออกหุนกูสกุลเงินบาทประเภทไมมีหลักประกันและไมดอย
สิทธิ  เสนอขายใหกับนักลงทุนสถาบันการเงิน วงเงิน 4,118 ลานบาท อายุ 15 ป อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 

5.95 ตอป อยางไรก็ตาม   บริษัทฯ ไดทําสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) เปน            

เงินดอลลารสหรัฐ จํานวน 100 ลานดอลลารสหรัฐ ที่อัตราดอกเบ้ียคงที่รอยละ 5.48  ตอป ครบกําหนด   

ไถถอนวันที่  25 สิงหาคม 2563  นอกจากน้ีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 และ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2549 

บริษัทฯ ไดลงนามในขอตกลง  เพ่ือยกเลิกภาระผูกพันตามสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน (Cross Currency 
Swap) จากสกุลเงินบาท จํานวน 4,118 ลานบาท ที่อัตราดอกเบี้ย 5.48 ตอป เปนเงินดอลลารสหรัฐ จํานวน 
100 ลานดอลลารสหรัฐ ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.55 ตอป ในการยกเลิกสัญญาดังกลาว บริษัทฯ ไดรับ
เงินชดเชยจากสถาบันการเงินที่เปนคูสัญญา จํานวน 465 ลานบาท และทําใหบริษัทฯ มีภาระผูกพันเปน
สกุลเงินบาทเชนเดิม    
 

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 บริษัทฯ ไดออกหุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ เสนอขายแกผูลงทุน
ทั่วไปและนักลงทุนสถาบันการเงิน จํานวน 2 ครั้ง วงเงิน 2,970 ลานบาท และ 1,030 ลานบาท อายุ 10 ป 
และ 15 ป ตามลําดับ อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 6.17 และ 6.53 ตอป ตามลําดับ โดยมีกําหนดจายดอกเบี้ย
ทุก 6 เดือน ครบกําหนดไถถอน วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 และวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ตามลําดับ 
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19. เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 
 

19.2 หุนกู (ตอ) 
 

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2549 บริษัทฯไดออกหุนกูประเภทไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิเสนอขายแกผูลงทุน
ทั่วไปและผูลงทุนสถาบันจํานวน 2  ชุด วงเงิน 4,000  ลานบาท และ 8,000 ลานบาท อายุ 5 ป และ 10 ป 
ตามลําดับ อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.53 และ 5.79 ตอป ตามลําดับ  โดยมีกําหนดจายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน 
ครบกําหนดไถถอน วันที่ 12 ตุลาคม 2554 และ 12 ตุลาคม 2559 ตามลําดับ 
 
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546 PTTEP ไดออกหุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิจํานวน 2,500,000 หนวย     
มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท รวมเปนมูลคาทั้งสิ้นจํานวน 2,500 ลานบาท อายุ 15 ป อัตราดอกเบี้ย
รอยละ 4.625 ตอป โดยมีกําหนดจายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ณ วันที่ 27 มีนาคม และ 27 กันยายนของทุกป 
อยางไรก็ตาม PTTEP ไดทําสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) หุนกูบาทดังกลาวเปนเงิน
ดอลลารสหรัฐ จํานวน 60.82 ลานดอลลารสหรัฐ ที่อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.85 ตอป ครบกําหนดไถถอน
วันที่ 27 มีนาคม 2561 

  
19.3 หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 
 

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 มีรายละเอียดดังน้ี 
   หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549  2548  2549  2548 

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน         

- ภายใน 1 ป 252.66  119.78  132.49  60.28 

- เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป 620.73  241.14  420.86  87.50 

คาใชจายทางการเงินในอนาคต (89.84)  (32.80)  (65.50)  (14.70) 

มูลคาปจจุบันของหน้ีสินตามสัญญาเชา 783.55  328.12  487.85  133.08 

        

มูลคาปจจุบันของหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน       

- หน้ีสินหมุนเวียน (ภายใน 1 ป) 208.97  108.03  101.18  52.94 

-  หน้ีสินไมหมุนเวียน 
 (เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป) 

 
574.58 

  
220.09 

  
386.67 

  
80.14 

รวม 783.55  328.12  487.85  133.08 
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19. เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 
 
กําหนดชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 มีรายละเอียดดังน้ี 

 
หนวย : ลานบาท 

งบการเงินรวม 

2549 
 เงินกู 

สกุลเงิน 
ตางประเทศ 

 เงินกู 
สกุลเงิน 
บาท 

 หุนกู 
สกุลเงิน 

ตางประเทศ 

 หุนกู 
สกุลเงิน 
บาท 

 หน้ีสินตาม
สัญญาเชา
การเงิน 

 รวม 

ภายใน 1 ป 391.85  12,258.15  7,002.59  1,750.58  208.97  21,612.14 
เกิน 1  – 2 ป 405.21  8,656.26  -  1,263.70  207.80  10,532.97 

เกิน 2  -  5 ป 8,948.61  30,560.89  -  19,100.00  366.78  58,976.28 

เกิน 5 ป 19,961.33  13,723.58  43,327.16  51,818.00  -  128,830.07 

รวม 29,707.00  65,198.88  50,329.75  73,932.28  783.55  219,951.46 

 
 

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม 

2548 
 เงินกู 

สกุลเงิน 
ตางประเทศ 

 เงินกู 
สกุลเงิน 
บาท 

 หุนกู 
สกุลเงิน 

ตางประเทศ 

 หุนกู 
สกุลเงิน 
บาท 

 หน้ีสินตาม
สัญญาเชา
การเงิน 

 รวม 

ภายใน 1 ป 671.13  8,356.35  8,234.09  4,257.14  108.03 21,626.74 
เกิน 1  – 2 ป 1,085.59  11,904.73  7,958.11  1,757.14  91.07 22,796.64 

เกิน 2  -  5 ป 3,540.27  29,417.64  -  2,057.15  129.02 35,144.08

เกิน 5 ป 17,633.69  27,247.25  45,161.68  50,000.00  - 140,042.62 

รวม 22,930.68  76,925.97  61,353.88  58,071.43  328.12 219,610.08 
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19. เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 
 

หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท 

2549 
 เงินกู 

สกุลเงิน 
ตางประเทศ 

 เงินกู 
สกุลเงิน 
บาท 

 หุนกู 
สกุลเงิน 

ตางประเทศ 

 หุนกู 
สกุลเงิน 
บาท 

 หน้ีสินตาม
สัญญาเชา
การเงิน 

 รวม 

ภายใน 1 ป 391.85  11,000.00  -  -  101.18  11,493.03 
เกิน 1  – 2 ป 405.21  8,000.00  -  -  109.08  8,514.29 

เกิน 2  -  5 ป 6,744.78  26,400.00  -  18,300.00  277.59  51,722.37 

เกิน 5 ป 12,702.02  10,000.00  30,309.76  51,818.00  -  104,829.78 

รวม 20,243.86  55,400.00  30,309.76  70,118.00  487.85  176,559.47 

 
หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท 
2548 

 เงินกู 
สกุลเงิน 

ตางประเทศ 

 เงินกู 
สกุลเงิน 
บาท 

 หุนกู 
สกุลเงิน 

ตางประเทศ 

 หุนกู 
สกุลเงิน 
บาท 

 หน้ีสินตาม
สัญญาเชา
การเงิน 

 รวม 

ภายใน 1 ป 431.56  8,000.00  -  -  52.94  8,484.50 
เกิน 1  – 2 ป 445.32  11,000.00  -  -  22.53  11,467.85 

เกิน 2  -  5 ป 1,433.41  26,400.00  -  -  57.61  27,891.02 

เกิน 5 ป 9,017.22  18,000.00  30,366.98  50,000.00  -  107,384.20 

รวม 11,327.51  63,400.00  30,366.98  50,000.00  133.08  155,227.57 

 
 20. ประมาณการหน้ีสินคาร้ือถอนอุปกรณการผลิต 
 

กลุมบริษัทไดรับรูประมาณการหน้ีสิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  สําหรับตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต (Decommissioning Costs) ประกอบดวย 
 

  หนวย : ลานบาท 

   งบการเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548   7,019.36 

ผลตางจากอัตราแลกเปล่ียน   (839.62) 

ประมาณการหน้ีสินที่ต้ังระหวางป   4,532.65 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549   10,712.39 
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21. หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 
 
หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548  มีรายละเอียดดังน้ี 

     หนวย : ลานบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 

เงินประกันสัญญา (ครบกําหนดจายคืนเกิน 1 ป) 869.55  477.67  676.94  327.17 
สํารองผลเสียหายจากคดีความ 218.60  12.60  218.60  12.60 

รายไดรอรับรู 335.35  328.81  227.49  240.21 

เงินรับลวงหนาอื่น 282.43  457.79  275.68  435.34 

กองทุนบําเหน็จพนักงาน 23.25  30.10  4.72  4.01 

อื่น ๆ 587.18  381.08  -  - 

รวม 2,316.36  1,688.05  1,403.43  1,019.33 

 
22. ทุนเรือนหุน 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเปนหุนสามัญ จํานวน 2,857,245,725 หุน ( ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2548 : 2,837,245,725 หุน) มูลคาตราไวหุนละ 10 บาท หุนสามัญที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว 
มีจํานวน 2,804,925,625 หุน ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 : 2,797,245,725 หุน) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 บริษัทฯ ไดดําเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุน กับกระทรวงพาณิชยจํานวน 200 ลานบาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิม 28,372.46 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 28,572.46 ลานบาท โดยการ
ออกหุนสามัญใหมจํานวน 20,000,000 หุน มูลคาตราไวหุนละ 10 บาท  ทําใหจํานวนหุนสามัญจดทะเบียน
ของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้นจากเดิม 2,837,245,725 หุน เปน 2,857,245,725 หุน  
 

รายละเอียดการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ มีดังน้ี 
 

วันที่ออกและ 
เสนอขาย 

ใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ 

ราคาใช
สิทธิ  

(บาทตอ
หุน) 

อัตราการใชสิทธิ 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

ตอหุนสามัญ 

จํานวนท่ีมีผูมา
ใชสิทธิ 

 (ลานหนวย) 

จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ ที่
ยังไมไดใชสิทธิ  

(ลานหนวย) 

 
 

กําหนดการใชสิทธิ
คร้ังสุดทาย 

1 กันยายน 2548 183 1 : 1 7.68 32.32 31 สิงหาคม 2553 

29  กันยายน 2549 234 1 : 1 - 20.00 28 กันยายน 2554 
   7.68 52.32  
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23. เงินสํารอง 
 
23.1 สํารองตามกฎหมาย 
 
 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 กําหนดใหบริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึง

ไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวน
ไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายน้ีไมสามารถนําไปจัดสรรได 

 
 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 บริษัทฯ ไดจัดสรรเงินกําไรจํานวน 7,245,725 บาท เพ่ือเปนทุนสํารองตาม

กฎหมาย ทําใหเงินสํารองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีจํานวน 2,857.25 ลานบาท ซึ่งครบรอยละ 
10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกําหนด 

 
23.2 สํารองเพ่ือกองทุนประกันวินาศภัย 

 
สํารองเพ่ือกองทุนประกันวินาศภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 มีรายละเอียด ดังน้ี 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 
เฉพาะบริษัท 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 841.40  841.40 
จัดสรรกําไรสุทธิ สําหรับป 2549 46.72  46.72 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 888.12  888.12 

 
กองทุนประกันวินาศภัยจัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือดําเนินการรับประกันภัยเฉพาะในธุรกิจของบริษัทฯ  
โดยบริษัทฯจัดสรรกําไรสุทธิที่ไดจากผลการดําเนินงาน และดอกผลของกองทุนฯในแตละปสมทบเขากับ
เงินกองทุน 
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24. กําไรตอหุน 
 
 การคํานวณกําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวน   

หุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหวางงวด 
 
การคํานวณกําไรตอหุนปรับลด บริษัทฯ มีสมมติฐานวาสิทธิเลือกซื้อหุนสามัญของกลุมบริษัทที่ใหแก
กรรมการ ผูบริหารและพนักงานทั้งสิ้นไดแปลงเปนหุนสามัญ เปนผลใหกําไรสุทธิของกลุมบรษิัท ที่รับรู
ในงบการเงินของบริษัทฯ ไดปรับปรุงดวยอัตราสวนในการถือหุนที่ลดลงเน่ืองจากการใชสิทธิดังกลาว 
และคํานวณจํานวนหุนเทียบเทาปรับลดโดยพิจารณาจากราคาตลาด (ราคาเฉล่ียของหุนสามัญของบริษัทฯ 
ในระหวางงวด) และราคาตามสิทธิของสิทธิเลือกซื้อหุนน้ัน การคํานวณนี้ทําขึ้นเพ่ือกําหนดจํานวน       
หุนสามัญที่ตองบวกเพ่ิมกับหุนสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด 
 
การคํานวณกําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานและกําไรตอหุนปรับลดในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 มีรายละเอียดดังน้ี 

 
 กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน กําไรตอหุนปรับลด 

 2549 2548 2549 2548 

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญกอน 
     รายการพิเศษ (บาท) 95,260,603,360 80,104,496,160 95,260,603,360  80,104,496,160 

ปรับปรุงกําไรสุทธิ (บาท) - - (63,743,020) (46,419,088) 

กําไรกอนรายการพิเศษท่ีใชในการคํานวณ  
    กําไรตอหุน (บาท) 95,260,603,360 80,104,496,160 95,196,860,340 80,058,077,072 

รายการพิเศษ (บาท) - 5,416,796,542 - 5,416,796,542 

กําไรสุทธิที่ใชในการคํานวณ 
    กําไรตอหุน (บาท) 95,260,603,360 85,521,292,702 95,196,860,340 85,474,873,614 
     
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักที่ใช 
   คํานวณกําไรตอหุน (หุน) 2,799,752,669 2,797,245,725 2,808,118,415 2,799,953,629 
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24. กําไรตอหุน (ตอ) 
 

 กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน กําไรตอหุนปรับลด 

 2549 2548 2549 2548 

     
กําไรกอนรายการพิเศษ (บาท / หุน) 34.02 28.63 33.90 28.59 
รายการพิเศษ (บาท / หุน) - 1.94 - 1.94 

กําไรตอหุน (บาท / หุน) 34.02 30.57 33.90 30.53 
 
กําไรสุทธิที่ปรับลดลงเน่ืองจากบริษัทฯ และกลุมบริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญชนิด
ระบุช่ือผูถือและเปล่ียนมือไมไดใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน   
 
การออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหแกพนักงานของบริษัทฯ มีรายละเอียดตามที่ไดกลาวไว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 22 
 
PTTEP 
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2549 PTTEP ไดจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลคาหุนสามัญที่ตราไวจากเดิมมูลคาหุนละ 5 
บาท แบงเปน 664.40 ลานหุน เปนมูลคาหุนละ 1 บาท แบงเปน 3,322 ลานหุน รวมเปนเงิน 3,322 ลานบาท  
 
ผลของการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลคาหุนสามัญที่ตราไว ทําใหจํานวนหุนสามัญที่ PTTEP สํารองไว
สําหรับการใชสิทธิในโครงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใหพนักงานเปล่ียนแปลงจาก 12.40 ลานหุน 
เปน 62 ลานหุน และทําใหอัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตอหุนสามัญ และราคาการใชสิทธิ
เปล่ียนแปลง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

วันที่ออกและ 
เสนอขาย 

ใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ 

ราคาใชสิทธิ  
(บาทตอหุน) 

อัตราการใชสิทธิ 
ใบสําคัญแสดง
สิทธิตอหุนสามัญ 

จํานวนท่ีมีผูมา
ใชสิทธิ 

 (ลานหนวย) 

จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ ที่
ยังไมไดใชสิทธิ  

(ลานหนวย) 

 
 

กําหนดการใชสิทธิ
คร้ังสุดทาย 

1 สิงหาคม 2545 22.2 1 : 5 9.65 0.35 31 กรกฎาคม 2550 

1 สิงหาคม 2546 23.4 1 : 5 7.05 2.95 31 กรกฎาคม 2551 

1 สิงหาคม 2547 36.6 1 : 5 6.41 7.59 31 กรกฎาคม 2552 

1 สิงหาคม 2548 55.6 1 : 5 2.89 11.11 31 กรกฎาคม 2553 

1 สิงหาคม 2549 91.2 1 : 5 - 14.00 31 กรกฎาคม 2554 

   26.00 36.00  
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24. กําไรตอหุน (ตอ) 
 
ATC  
 
รายละเอียดการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหแกพนักงานของ ATC มีดังน้ี 

วันที่ออกและ 
เสนอขาย 

ใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ 

ราคาใชสิทธิ  
(บาทตอหุน) 

อัตราการใชสิทธิ 
ใบสําคัญแสดง
สิทธิตอหุนสามัญ 

จํานวนท่ีมีผูมา
ใชสิทธิ 

 (ลานหนวย) 

จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ ที่
ยังไมไดใชสิทธิ  

(ลานหนวย) 

 
 

กําหนดการใชสิทธิ
คร้ังสุดทาย 

2 กุมภาพันธ 2547 10 1 : 1 11.55 3.05 23 พฤศจิกายน 2550 

 
PTTCH                     
 
รายละเอียดการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหแกพนักงานของ PTTCH มีดังน้ี 

วันที่ออกและ 
เสนอขาย 

ใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ 

ราคาใชสิทธิ  
(บาทตอหุน) 

อัตราการใชสิทธิ 
ใบสําคัญแสดง
สิทธิตอหุนสามัญ 

จํานวนท่ีมีผูมา
ใชสิทธิ 

 (ลานหนวย) 

จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ ที่
ยังไมไดใชสิทธิ  

(ลานหนวย) 

 
 

กําหนดการใชสิทธิ
คร้ังสุดทาย 

29 กันยายน 2549 66.50 1 : 1 - 29 28 กันยายน 2554 

 
25. รายไดจากการขายและการใหบริการ 
 

รายไดจากการขายและการใหบริการ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

     หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549  2548  2549  2548 

ผลิตภัณฑนํ้ามัน 857,446.01  651,892.12  883,609.72  700,697.34 
ผลิตภัณฑกาซ 223,916.98  213,570.37  248,221.81  213,724.45 

ผลิตภัณฑปโตรเคมี 135,405.82  67,676.16  55,200.76  52,678.02 

ผลิตภัณฑสาธารณูปโภค 3,608.12  -  -  - 

รายไดจากการใหบริการ 6,457.06  2,112.64  -  - 
หัก  คาภาคหลวงและคา 
       ตอบแทนสําหรับปโตรเลียม 

 
12,848.71 

  
8,981.95 

  
- 

  
- 

รวม 1,213,985.28  926,269.34  1,187,032.29  967,099.81 
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25. รายไดจากการขายและการใหบริการ (ตอ) 
 
รายไดจากการขายและการใหบริการสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 ไดรวมรายไดจาก
การขายใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในงบการเงินรวมจํานวน 97,954.89 ลานบาท ( 2548 : 103,804.87 
ลานบาท) ในงบการเงินเฉพาะบริษัท จํานวน 97,184.52 ลานบาท (2548 : 102,809.92 ลานบาท) 

 
26. รายไดอ่ืน 
 

รายไดอื่น สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

     หนวย : ลานบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549  2548  2549  2548 

ดอกเบี้ยรับ 3,197.86  1,497.85  1,584.91  2,303.26 

รายไดคาปรับ 370.05  271.33  564.56  247.14 

รายไดคาขนสง 5,252.20  3,276.31  6,075.48  5,273.87 

เงินปนผลรับ 493.12  40.30  65.10  40.30 

เงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกูของเงินจาย 
       ลวงหนาคาซื้อกาซ 3,544.26 

 

2,221.33 

 

3,544.26 

 

2,221.33 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 9,924.88  0.68  4,944.11  - 

อื่น ๆ 2,439.35  2,127.87  2,189.11  2,659.13 

รวม 25,221.72  9,435.67  18,967.53  12,745.03 

 
ในงบการเงินเฉพาะบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 มีขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนจํานวน 
234.52 ลานบาท ซึ่งแสดงไวเปนสวนหน่ึงของคาใชจายในการขายและบริหาร 

 
รายไดอื่นๆ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ไดรวมรายไดจากการประนีประนอมยอมความเพ่ือยุติ
ขอพิพาทระหวางบริษัทฯกับผูรับเหมาตางประเทศรายหนึ่ง จากการผิดสัญญาจางเหมาวางทอ
กาซธรรมชาติคูขนานระหวางระยอง-บางปะกง-วังนอย จากการประนีประนอมยอมความทําใหคาเสียหาย
ของบริษัทฯ ที่เคยบันทึกไวลดลงเปนจํานวนเงิน  826.07 ลานบาท  

 
เงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกูของเงินจายลวงหนาคาซื้อกาซ(Take-or-Pay) เปนเงินรับชดเชยที่บริษัทฯ ไดรับ
จาก บริษัท กฟผ.จํากัด (มหาชน) และกลุมลูกคาผลิตไฟฟาอิสระ (IPP) เพ่ือลดภาระดอกเบี้ยเงินกูยืมที่
บริษัทฯไดกูเพ่ือจายเงินลวงหนาคาซื้อกาซ  
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27. สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  
 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ2548 ไดรวม
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน ดังน้ี 
 

     หนวย : ลานบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549  2548  2549  2548 

สวนแบงกําไรกอนกําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปล่ียน 15,312.53  22,725.09  44,293.51  53,836.57 

บวก  สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน 3,826.92  (1,073.83)  8,244.10  (852.13) 

รวม 19,139.45  21,651.26  52,537.61  52,984.44 

 
28. รายการพิเศษ 
 

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให บริษัทฯ ใหเงินกูยืมระยะสั้นแก RRC 
จํานวน 1,134.75 ลานดอลลารสหรัฐ (44,255.25 ลานบาท) มีอัตราดอกเบี้ย LIBOR + 2.5% ตอป เพ่ือใชใน
การชําระคืนหน้ีเดิม (Refinance) ของ RRC  โดยเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2548 เจาหน้ีเงินกูยินยอมลดหน้ีให 
RRC จํานวน 200.25 ลานดอลลารสหรัฐ (7,738.28 ลานบาท) หรือคิดเปนรอยละ 15 ของยอดหน้ีเดิม
จํานวน 1,335 ลานดอลลารสหรัฐ ทําใหยอดหน้ีเงินกูลดลงคงเหลือ 1,134.75 ลานดอลลารสหรัฐ 
(44,255.25 ลานบาท)  

 
กําไรจากการปรับโครงสรางหน้ีดังกลาวจํานวน 7,738.28  ลานบาท (200.25 ลานดอลลารสหรัฐ) ไดแสดง
ไวเปนรายการพิเศษในงบกําไรขาดทุนรวมสําหรบัปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 จํานวน 5,416.80 ลานบาท  
ซึ่งเปนยอดสุทธิจากภาษีเงินไดจํานวน 2,321.48 ลานบาท 
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29. กําไรจากการดําเนินงาน 
 
รายการบางรายการที่รวมอยูในการคํานวณกําไรจากการดําเนินงาน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2549 และ 2548 สามารถนํามาแยกตามลักษณะไดดังน้ี 

  
   หนวย : ลานบาท 
   
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549 2548 2549  2548 

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 9,924.88 0.68 4,944.11 (234.52) 

     
คาเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ     

- สินทรัพยของกิจการ 25,311.26 17,440.88 6,187.76 6,266.53 

- สินทรัพยตามสัญญาเชาการเงิน 146.79 38.20 86.81 37.99 

     
การตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตน    

- คาความนิยมติดลบ (1,516.78) (460.92) - - 

- สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น 616.29 460.15 368.32 315.08 

     
กลับรายการขาดทุนจากการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ   

- การดําเนินงานที่ยังดําเนินอยู (4.48) (43.76) (4.48) - 

     
คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 9,626.18 6,647.02 4,753.42 4,088.02 
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30. ดอกเบี้ยจาย 
 

ดอกเบี้ยจาย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

 
31. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

ขอมูลทางการเงินจําแนกตามประเภทสวนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2549 และ 2548  มีดังน้ี 

 

     หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549  2548  2549  2548 

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 5,534.17  4,925.37  3,847.37  4,512.35 

หุนกู 4,626.35  3,541.49  2,834.61  2,123.51 

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 32.10  6.36  18.79  5.88 

อื่นๆ 813.00  338.44  619.25  145.60 

รวม 11,005.62  8,811.66  7,320.02  6,787.34 



 93

31. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน (ตอ) 
งบการเงินรวม 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 

 

       หนวย : ลานบาท
  

 
น้ํามัน 

 
กาซ

ธรรมชาติ 

สํารวจ 
และผลิต 
ปโตรเลียม 

 
 

การกลั่น 

 
 

ปโตรเคมี 

 
 

อื่นๆ 

 
ปรับปรุงบัญชี
ระหวางกัน 

 
 

รวม 

ขาย  - นอกกิจการ 930,391.06 192,554.24 19,566.30 12,288.59 72,033.80 - - 1,226,833.99 
         -ระหวางกัน 65,051.46 52,129.69 69,701.06 64,100.51 4,642.27 - (255,624.99) - 
คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับ

ปโตรเลียม 
- - (12,848.71) - - - - (12,848.71) 

ขายสุทธ ิ 995,442.52 244,683.93 76,418.65 76,389.10 76,676.07 - (255,624.99) 1,213,985.28 
         
กําไรขั้นตน 12,860.66 43,958.71 55,308.48 5,907.21 24,177.77 - (443.28) 141,769.55 
         
EBITDA  5,003.40 44,805.96 63,313.21 6,468.88 24,334.12 (619.55) (631.17) 142,674.85 
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 2,054.19 5,571.19 14,898.52 740.83 2,691.66 48.22 750.42 26,755.03 

EBIT  2,949.21 39,234.77 48,414.69 5,728.05 21,642.46 (667.77) (1,381.59) 115,919.82 
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)ในบริษัทรวม 0.17 80.24 (8.66) - 215.16 52,537.61 (33,685.07) 19,139.45 

ดอกเบ้ีย – สุทธิ        (7,838.86) 

รายไดอื่น        12,650.43 

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน        9,924.88 

ภาษีเงินได        (35,882.71) 

สวนของผูถือหุนสวนนอย        (18,652.41) 

กําไรสุทธิ        95,260.60 

สินทรัพยของสวนงาน 132,128.60 208,468.68 149,317.62 - 116,940.40 43,113.43 - 649,968.73 

สินทรัพยระหวางกัน 1,225.95 11,182.03 8,076.58 - 719.91 1,252.30 (22,456.77) - 

เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 1.10 197.71 419.21 - 6,554.54 93,060.41 - 100,232.97 

รวมสินทรัพยตามสวนงาน 133,355.65 219,848.42 157,813.41 - 124,214.85 137,426.14 (22,456.77) 750,201.70 

สินทรัพยที่ไมไดปนสวน        1,251.77 

สินทรัพยรวม        751,453.47 

หนี้สินของสวนงาน 71,620.30 48,747.95 52,016.14 - 27,836.82 183,070.68 - 383,291.89 

หนี้สินระหวางกัน 2,998.47 6,687.30 4,215.23 - 4,588.72 3,967.05 (22,456.77) - 

รวมหน้ีสินตามสวนงาน 74,618.77 55,435.25 56,231.37 - 32,425.54 187,037.73 (22,456.77) 383,291.89 

หนี้สินที่ไมไดปนสวน        13,839.22 

หนี้สินรวม        397,131.11 

รายจายฝายทุน 2,942.95 35,375.73 39,419.22 31.63 13,844.88 2,408.94 - 94,023.35 
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31. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน (ตอ) 
งบการเงินรวม 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 
       หนวย : ลานบาท
  

 
น้ํามัน 

 
กาซ

ธรรมชาติ 

สํารวจ 
และผลิต 
ปโตรเลียม 

 
 

การกลั่น 

 
 

ปโตรเคมี 

 
 

อื่นๆ 

 
ปรับปรุงบัญชี
ระหวางกัน 

 
 

รวม 

ขาย  - นอกกิจการ 698,245.43 181,124.07 12,333.29 28,435.17 15,113.33 - - 935,251.29 
        - ระหวางกัน 107,017.57 27,805.72 56,021.76 112,840.20    409.94 - (304,095.19) - 
คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับ

ปโตรเลียม 
  

 - 
  

  - 
 

(8,981.95) 
  

       - 
  

   - 
 

- 
 

- 
 

(8,981.95) 

ขายสุทธ ิ 805,263.00 208,929.79 59,373.10 141,275.37 15,523.27 - (304,095.19) 926,269.34 
         
กําไรขั้นตน 12,176.67 40,905.28 44,804.48 13,158.19 2,117.98 - 2,017.93 115,180.53 
         
EBITDA  7,252.65 42,109.57 50,051.48 13,205.20 1,739.86 (375.52) 61.39 114,044.63 
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 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) 52,984.44 (31,602.52)  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 

สินทรัพยที่ไมไดปนสวน        1,898.46 

สินทรัพยรวม        649,806.66 

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

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

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

หนี้สินที่ไมไดปนสวน        12,685.24 

หนี้สินรวม        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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31. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน (ตอ) 
 

ราคาระหวางกลุมธุรกิจใชราคาตลาดตามปกติ   ยกเวนราคาระหวางกลุมธุรกิจภายในบริษัทฯ ใชราคา
ตลาดสุทธิจากคาบริหารคลังปโตรเลียมและคาดําเนินการ 

 
EBITDA   หมายถึง  กําไรกอนดอกเบี้ยจาย คาใชจายทางการเงิน ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และคาตัด
จําหนาย   รวมท้ังคาใชจายอื่นและรายไดอื่นที่ไมเก่ียวของกับการดําเนินงาน 

 
EBIT  หมายถึง กําไรกอนดอกเบี้ยจาย คาใชจายทางการเงิน และภาษีเงินได รวมท้ังคาใชจายอื่นและ
รายไดอื่นที่ไมเก่ียวของกับการดําเนินงาน 

 
กลุมบริษัทจําแนกสวนงานตามธุรกิจหลักไดดังน้ี 

 
ธุรกิจนํ้ามัน  
กลุมบริษัทประกอบธุรกิจนํ้ามันทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยจําแนกตามลักษณะการกอใหเกิด
รายไดเปน 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 การแยก
กาซธรรมชาติ และการจัดจําหนาย ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
 
ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม 
กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยเปนผูดําเนินการและ
รวมลงทุนกับบริษัทสํารวจและผลิตปโตรเลียมช้ันนํา ทั้งน้ี  โครงการในประเทศสวนใหญต้ังอยูในบริเวณ
อาวไทย  โครงการในตางประเทศครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟค และตะวันออกกลาง 
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31. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน (ตอ) 
 
ธุรกิจการกลั่น 
กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจการกลั่นนํ้ามัน เพ่ือผลิตและจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปใหแกลูกคาทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ 
 
ธุรกิจปโตรเคมี 
กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจปโตรเคมีทั้งในดานการจัดหาวัตถุดิบสําหรับโรงงานปโตรเคมี รวมทั้ง เปนผูผลิต
และจําหนายผลิตภัณฑปโตรเคมีหลัก (Main Petrochemical Products)  และผลิตภัณฑพลอยได (By Products) 
โดยครอบคลุมตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ  
 
การดําเนินงานอ่ืนของกลุมบริษัท สวนใหญประกอบดวย สวนงานอื่นๆ ซึ่งไมมีสวนงานใดเปนสวนงานที่
ตองรายงานแยกตางหาก 

 
32. การเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

บริษัทฯ ตองเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินที่สําคัญไดแก ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปล่ียน อัตราดอกเบี้ย  ราคานํ้ามันและราคาผลิตภัณฑกาซในตลาดโลก บริษัทฯมีรายการซื้อขาย และ
กูยืมเงินบางสวนที่เปนเงินตราตางประเทศ รวมทั้งการกูยืมเงินเพ่ือใชในการดําเนินงานซึ่งตองจายอัตรา
ดอกเบี้ยทั้งแบบคงที่และแบบลอยตัว  ดังน้ันฝายบริหารของบริษัทฯจึงทํารายการตราสารอนุพันธ เพ่ือ
ปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น กลยุทธที่ใชในการปองกันความเสี่ยงไดแก การทําสัญญาซื้อและขาย
เงินตราตางประเทศลวงหนาและสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย  สวนความเสี่ยงจากราคา
นํ้ามันในตลาดโลกไดมีการปองกันโดยการทําสัญญาซื้อขายราคานํ้ามันลวงหนา   

 
หนวยงานที่รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ราคานํ้ามันและผลิตภัณฑกาซใน
ตลาดโลกตองรายงานตอผูบริหารเก่ียวกับรายละเอียดของตนทุน ราคาตลาดของเคร่ืองมือทางการเงินทุก
ประเภทรวมถึงสัญญาซื้อและขายเงินตราตางประเทศลวงหนา และสัญญาซื้อขายราคานํ้ามันและผลิตภัณฑ
กาซลวงหนาที่ยังคงคางอยู โดยครอบคลุมถึงในเรื่องดังตอไปน้ี 

 
- ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
- ความเสี่ยงจากสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย 
- ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
- ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ํามันและผลิตภัณฑกาซ 
-  ความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือ 
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32. การเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ) 
 
32.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
  
 ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯไดทําสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาเพ่ือการ

จัดหาวัตถุดิบและการชําระคืนเงินกูตางประเทศจํานวน  163  ลานดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทาประมาณ  
5,854.99 ลานบาท  ครบกําหนดชําระคืนภายในเดือนมกราคมและมิถุนายน 2550 และทําสัญญาขาย
เงินตราตางประเทศลวงหนาจํานวน 81.04 ลานดอลลารสหรัฐ  หรือเทียบเทาประมาณ 2,925.37 ลานบาท 
เน่ืองจากการมีการสงออกนํ้ามันสําเรจ็รูป โดยครบกําหนดภายในเดือนมกราคม 2550 

 

 จํานวนเงินที่ไดรับและอัตราแลกเปล่ียนตามสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2549 และ 2548 มีดังน้ี 

 
   หนวย : ลานบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549  2548  2549  2548 

สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา        

อัตรา 35.0818 – 44.0560 บาท = 1 USD 7,217.28  10,286.72  5,854.99  10,286.72 

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

รวม 7,217.28  10,296.87  5,854.99  10,286.72 

        
สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา        

อัตรา 35.5000-39.3500 บาท = 1 USD 2,934.15  334.05  2,925.37  - 
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32. การเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ) 
 
32.2 ความเสี่ยงจากสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย 
  

กลุมบริษัทไดมีการทําสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย โดยมีเง่ือนไขตามสัญญาแลกเปล่ียน
สกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548  ดังตอไปน้ี 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549  2548  2549  2548 

- 4,040 ลานบาท  
     ตอ 100 ลานดอลลารสหรัฐ 3,623.08  4,117.46  3,623.08  4,117.46 
- 4,118 ลานบาท  
    ตอ 100 ลานดอลลารสหรัฐ -  4,117.46  -  4,117.46 
-   60.82 ลานดอลลารสหรัฐ  
    ตอ 2,500  ลานบาท 2,203.82 2,500.00 - - 
-  193.28 ลานดอลลารสหรัฐ  
   ตอ 23,000 ลานเยน 7,002.59 8,074.96 - - 

รวม 12,829.49 18,809.88 3,623.08 8,234.92 

 
ซึ่งสามารถวิเคราะหอายุของสัญญาไดดังน้ี 
 
     หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549  2548  2549  2548 

เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป 7,002.59  8,074.96  -  - 

เกิน 5 ป 5,826.90  10,734.92  3,623.08  8,234.92 

รวม 12,829.49  18,809.88  3,623.08  8,234.92 
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32. การเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ) 
 
32.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
  

กลุมบริษัทไดมีการทําสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย โดยมีเง่ือนไขตามสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548  ดังตอไปน้ี 

 
  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549  2548  2549  2548 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยจาก 
  อัตราดอกเบี้ยลอยตัวเปนดอกเบี้ยคงที่ 
  ในสกุลเงินบาท 504.13 - - - 
สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยจาก 
  อัตราดอกเบี้ยลอยตัวเปนดอกเบี้ยคงที่ 
  ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ 5,028.83 - - - 

รวม 5,532.96 - - - 

 
ซึ่งสามารถวิเคราะหอายุของสัญญาไดดังน้ี 
     หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549  2548  2549  2548 

เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป 264.13  -  -  - 

เกิน 5 ป 5,268.83  -  -  - 

รวม 5,532.96  -  -  - 
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32. การเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ) 
 
32.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ํามัน 
 
 บริษัทฯ ไดทําสัญญาซื้อขายราคานํ้ามันลวงหนา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีสัญญาซื้อขายราคา

นํ้ามันลวงหนาซึ่งยังคงคางอยูและจะครบกําหนดภายในเดือนมกราคม 2550  ปริมาณนํ้ามันตามสัญญาฯ มี
จํานวน 0.12 ลานบารเรล    

   
 PTTT ไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงคาการกลั่นดวยวิธีการแลกเปล่ียนคาการกล่ันลอยตัวกับคาการกลั่น

คงที่ซึ่งจะครบกําหนดภายในระยะเวลา 1 – 3  เดือน รวมปริมาณนํ้ามันเทากับ 0.10 ลานบารเรล   
 
32.5 ความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือ 
 
 ความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือ เปนความเสี่ยงที่เกิดจากการท่ีลูกคาไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอกําหนดใน

การใหสินเช่ือ ซึ่งจะทําใหเกิดความเสียหายทางการเงินแกบริษัทฯ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ทําธุรกิจการคา
กับลูกคาทั้งที่เปนบริษัทขนาดใหญในกลุมธุรกิจไฟฟา กลุมอุตสาหกรรมขนาดใหญ อีกทั้งกําหนดใหมี
การวางหลักประกันสําหรับลูกคาอื่นๆ ดวย ทําใหบริษัทฯ ไมมีความเสี่ยงที่เปนสาระสําคัญดานสินเช่ือ  

 
32.6 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
 
 ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินของกลุมบริษัท   สวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น 

จะมีมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินดังกลาวใกลเคียงกับราคาตามบัญชี  
 
 กลุมบริษัท จะคํานวณมูลคายุติธรรมของเงินกูระยะยาวและหุนกูที่มีอัตราดอกเบี้ยคงทีโ่ดยใชวิธีสวนลด

กระแสเงินสดซึ่งใชอัตราคิดลดที่มีเง่ือนไขการกูยมืใกลเคียงกัน และสําหรับสญัญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหนา สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย สัญญาสิทธิเลือกซื้อเงินตราตางประเทศ คํานวณ
โดยใชอัตราแลกเปล่ียนที่กําหนดโดยธนาคารของกลุมบริษัทที่ถือเสมือนวาไดยกเลิกสัญญาเหลาน้ัน ณ 
วันที่ในงบดุล  และสัญญาซื้อขายราคาน้ํามันและผลิตภัณฑกาซลวงหนาจะแสดงมูลคายุติธรรมตามราคา
อางอิงตลาด  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2549 และ 2548 มีรายละเอียดดังน้ี 
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32. การเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ) 
 

     หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม 

 2549  2548 

 ราคาตามสัญญา  มูลคายุติธรรม  ราคาตามสัญญา  มูลคายุติธรรม 

เงินกูยืมระยะยาว –  สกุลบาท 65,198.88  66,057.69  76,925.98  78,471.76 

เงินกูยืมระยะยาว – สกุลตางประเทศ 29,706.99  29,503.85  22,930.67  22,198.72 

หุนกูมีหลักประกันไมดอยสิทธิ   – สกุลบาท 3,314.28  3,279.36  -  - 
หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ – สกุลบาท 70,618.00  74,306.70  58,071.43  56,919.54 
หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ 
  – สกุลตางประเทศ 50,329.75  47,029.35  61,353.88  62,975.33 
สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา -  27.84  -  (2.15) 

สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา -  0.42  -  (14.78) 

สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย -  690.45  -  676.82 

สัญญาสิทธิเลือกซื้อเงินตราตางประเทศ -  (345.36)  -  - 
สัญญาซื้อขายราคานํ้ามันลวงหนา -  7.73  -  76.35 

 
     หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549  2548 

 ราคาตามสัญญา  มูลคายุติธรรม  ราคาตามสัญญา  มูลคายุติธรรม 
เงินกูยืมระยะยาว –  สกุลบาท 55,400.00  56,258.81  63,400.00  64,946.75 

เงินกูยืมระยะยาว – สกุลตางประเทศ 20,243.86  20,040.72  11,327.51  10,595.56 

หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ - สกุลบาท 70,118.00  73,806.70  50,000.00  48,967.48 

หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ 
- สกุลตางประเทศ 

 
30,309.76 

  
26,908.92 

  
30,366.98 

  
30,754.24 

สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา -  21.02  -  (2.01) 

สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา -  0.56  -  - 

สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย -  353.29  -  321.36 

สัญญาสิทธิเลือกซื้อเงินตราตางประเทศ -  (345.36)  -  - 
สัญญาซื้อขายราคานํ้ามันลวงหนา -  (11.35)  -  23.96 
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33 เงินปนผลจาย 
 

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปของบริษัทฯ ไดอนุมัติการจายเงินปนผล
ประจําป 2548 ในอัตราหุนละ 9.25 บาทตอหุน จากจํานวน 2,797,245,725 หุน คิดเปนจํานวนเงิน 
25,874.52 ลานบาท  ซึ่งบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 
 
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2549 มีมติอนุมัติการ
จายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลประกอบการครึ่งแรกของป 2549 ในอัตรา 5.00 บาทตอหุน จาก
จํานวน 2,804,600,425 หุน คิดเปนจํานวนเงิน 14,023.00 ลานบาท  ซึ่งบริษทัฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาล
ใหแกผูถือหุนแลวในวันที่ 22 กันยายน 2549 

 
34. การซื้อธุรกิจ     
 

ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549  บริษัทฯไดมีการซื้อ HMC ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ 10.7 
 
รายละเอียดของสินทรัพยสุทธิที่ซ ื้อมาและคาความนิยมมีดังตอไปน้ี 
 

 หนวย : ลานบาท 

สิ่งตอบแทนที่ใชในการซื้อ (หมายเหตุฯ 10.4) 9,117.12 

หัก   มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดรับ 5,577.95 

คาความนิยม   3,539.17 
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34. การซื้อธุรกิจ   (ตอ)  
 
สินทรัพยและหน้ีสินที่เกิดจากการซ้ือกิจการมีดังน้ี 

 หนวย : ลานบาท 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 2,931.33 

ลูกหน้ี 1,267.84 

สินคาคงเหลือและพัสดุคงเหลือ 668.74 

สินทรัพยหมุนเวียนอ ื่น 76.59 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น  1,757.11 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (หมายเหตุฯ 12) 736.13 

สินทรัพยไมมีตัวตน (หมายเหตุฯ 13) 68.59 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 14.01 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร (248.66) 

เจาหน้ี (859.43) 

เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป (หมายเหตุฯ 19.1) (37.30) 

คาใชจายคางจาย (72.19) 

เงินกูยืมระยะยาว (หมายเหตุฯ 19.1) (708.67) 

หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น (16.14) 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิ 5,577.95 

หัก สิ่งตอบแทนท่ีใชในการซื้อ (หมายเหตุฯ 10.4)             9,117.12 

คาความนิยม               3,539.17 

 
 



 104

35. การจําหนายธุรกิจ 
 
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2549 RRC ดําเนินการเสนอขายหุนสามัญของ RRC จํานวน 1,397.50 ลานหุน  ตอ
ประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO) โดยบริษัทฯ ไดรวมเสนอขายหุน RRC ที่บริษัทฯ ถืออยูดวยจํานวน 
877.50 ลานหุน  
ภายหลังการเสนอขายหุนดังกลาว ทําใหสัดสวนการลงทุนของบริษัทฯ ใน RRC  ลดลงจากรอยละ 100 
เปนรอยละ 49.99 เปลี่ยนสถานะ RRC จากบริษัทยอยเปนบริษัทรวมของบริษัทฯ  เกิดกําไรจากการ
จําหนายเงินลงทุนจํานวน 7,130.48 ลานบาท ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 10.7  
ผลกระทบจากการจําหนายเงินลงทุนมีดังน้ี 

 
หนวย : ลานบาท 

สิ่งตอบแทนที่ไดรับจากการจําหนายเงินลงทุน 15,450.64 
หัก    ตนทุนเงินลงทุนที่จําหนายออกไป (หมายเหตุฯ 10.4) 10,452.87 
บวก  คาตัดจําหนายคาความนิยมติดลบ (หมายเหตุฯ 10.4) 2,132.71 

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน (หมายเหตุฯ 10.7) 7,130.48 

 
 

หนวย : ลานบาท 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,699.24 
ลูกหน้ี 10,840.31 
สินคาคงเหลือและพัสดุคงเหลือ 9,029.26 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 1,277.10 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (หมายเหตุฯ 12) 35,029.56 
สินทรัพยไมมีตัวตน  (หมายเหตุฯ 13) (2,602.21) 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี  (หมายเหตุฯ 14) 693.10 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  5,564.72 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (1,100.00) 
เจาหน้ี (14,122.16) 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (2,462.36) 
เงินกูยืมระยะยาว  (หมายเหตุฯ 19.1) (16,734.89) 
หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น (11.77) 

สวนของผูถือหุนสุทธิ 27,099.90 
หัก เงินลงทุนที่เหลืออยูหลังจําหนายธุรกิจ 16,647.03 

ตนทุนเงินลงทุนที่จําหนายออกไป (หมายเหตุฯ 10.4) 10,452.87 
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35. การจําหนายธุรกิจ (ตอ) 
  
 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2548 PTTEPO ไดจําหนายหุนทั้งหมดของ New Links ใหกับบริษัท Encore Int’l Limited 

และไดรับคาหุนและเงินชดเชยรวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 9,101.84 ลานบาท (236.5 ลานดอลลารสหรัฐ) 
โดยมีมูลคาตามบัญชีสุทธิของเงินลงทุนจํานวน 9,679.71 ลานบาท เกิดขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุน
จํานวน 577.87 ลานบาท  

 
 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 PTTEPO ไดจําหนายหุนบางสวนของบริษัท ออเรนจ เอ็นเนอรยี่ จํากัดและ

บริษัท บี8/32 พารทเนอร จํากัด ใหกับบริษัท พลังโสภณ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ในราคา 2,052.61 ลานบาท 
โดยมีมูลคาตามบัญชีสุทธิของเงินลงทุนจํานวน 2,026.18 ลานบาท เกิดกําไรจากการจําหนายเงินลงทุน
จํานวน 26.43 ลานบาท 

 
36. การจัดประเภทรายการใหม 
   

กลุมบริษัทไดจัดประเภทบัญชีบางรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ใหม เพ่ือใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
บริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2549  ทั้งน้ี โดยไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิตามท่ีไดรายงานไปแลว    

 
37. สิทธิประโยชนตามบัตรสงเสริมการลงทุน 
 

บริษัทฯ ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนภายใตพระราชบัญญัติสงเสริม
การลงทุน  พ.ศ. 2520 สําหรับกิจการโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 5  โครงการทอสงกาซไทรนอยถึง
โรงไฟฟาพระนครใต  โครงการทอสงกาซในทะเลและบนบกเสนที่ 3  โครงการทอสงกาซไปโรงไฟฟา
สงขลา โครงการผลิตไฟฟาและนํ้าเย็น สําหรับศูนยการคาฟวเจอรพารค (รังสิต)   โครงการโรงแยกกาซ   
อีเทน และโครงการทอยอยสงกาซเอ็นจีวี สุวรรณภูมิ – พญาไท รวมทั้งกิจการทอยอยสงกาซฯไปสวน
อุตสาหกรรมโรจนะ  สิทธิประโยชนโดยสังเขปคือ ไดรับยกเวนภาษีอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมัติและไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ
จากกิจการที่ไดรับการสงเสริมเปนระยะเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ  
 
รายไดจากการขายแยกตามธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนและไมไดรับการสงเสริมการลงทุน สําหรับ
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2549 และ 2548 มีรายละเอียดดังน้ี 
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37.  สิทธิประโยชนตามบัตรสงเสริมการลงทุน (ตอ) 
  หนวย : ลานบาท 
  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  2549  2548 

ธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน  38,014.36  28,692.51 
ธุรกิจที่ไมไดรับการสงเสริมการ  1,149,017.93  938,407.30 

รวม  1,187,032.29  967,099.81 
 

 บริษัทยอยและกิจการรวมคาบางบริษัท ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการการสงเสริม 
 การลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสังเขป ดังตอไปน้ี 

 

PTTCH ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการที่เก่ียวเน่ืองกับผลิตภัณฑเคมีจากปโตรเลียม กิจการผลิตและขาย
เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน กิจการผลิตสาธารณูปการ กิจการใหบริการทาเทียบเรือสําหรับขนถายสินคาเหลวและ
คลังเก็บสินคาเหลวและกิจการบริการขนสงสินคาสําหรับเดินทะเล ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
ซึ่งไดรับยกเวนภาษีอากรตาง ๆ หลายประการ รวมทั้งการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่
ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมมีกําหนดเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบ
กิจการน้ัน และไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 
ของอัตราปกติมีกําหนด 5 ป นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลาที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 

HMC ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตผลิตภัณฑเคมีจากปโตรเลียม ซึ่งไดรับยกเวนภาษีอากร
ตาง ๆ หลายประการ รวมท้ังการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบ
กิจการที่ไดรับการสงเสริมมีกําหนดเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการน้ัน และ
ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตรา
ปกติมีกําหนด 5 ป นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลาที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 

PTT NGD ไดรับการสงเสริมการลงทุนโดยไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบ
กิจการที่ไดรับการสงเสริมมีกําหนดเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการน้ัน และไดรับยกเวน
หรือลดหยอนภาษีอากรขาเขาทั้งหมดสําหรับเครื่องจักรที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  
 

TTM-T ไดรับการสงเสริมการลงทุนสําหรับกิจการสาธารณูปโภคและบริการขั้นพ้ืนฐาน ประเภท 7.1 และ
กิจการในสวนที่เก่ียวกับการขนสงกาซธรรมชาติทางทอ ประเภท 7.7 โดยไดรับยกเวนภาษีอากรตาง  ๆ หลาย
ประการ รวมทั้งการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมีมูลคาไมเกิน 13,724 ลานบาท ทั้งน้ีจะปรับเปลี่ยนตาม
จํานวนเงินลงทุนโดยไมรวมที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แทจริงในวันเปดดําเนินการตามโครงการที่ไดรับสงเสริม
สําหรับกําไรสุทธิจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริมเปนเวลา 8 ปนับต้ังแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ 
และไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตรา
ปกติมีกําหนด 5 ป นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลาที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล รวมทั้งไดรับยกเวน
อากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรที่นําเขาจากตางประเทศตามท่ีคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนอนุมัติ 
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37.  สิทธิประโยชนตามบัตรสงเสริมการลงทุน (ตอ) 
 
PTTUT ไดรับการสงเสริมการลงทุน สําหรับกิจการผลิตไฟฟา ไอนํ้า และนํ้า  โดยไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมมีกําหนดเวลา 8 ป นับต้ังแต
วันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการและไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับ
จากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติมีกําหนด 5 ป นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลาที่ไดรับ
การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล รวมท้ังไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรที่นําเขาจากตางประเทศ
ตามที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนอนุมัติ 
 
DCAP ไดรับการสงเสริมการลงทุน สําหรับกิจการสาธารณูปโภคและบริการข้ันพ้ืนฐาน ประเภท 7.1 โดย
ไดรับยกเวนภาษีอากรตาง ๆ หลายประการ รวมทั้งไดรับการยกเวนภาษเงินไดนิติบุคคล 
 
PPCL ไดรับสิทธิพิเศษจากการสงเสริมการลงทุน ในกิจการผลิต Phenol และ Acetone โดยไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมมีกําหนดเวลา 8 ป 
นับต้ังแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ และไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไร
สุทธิที่ไดรับจากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติมีกําหนด 5 ป นับจากวันที่พนกําหนด
ระยะเวลาที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลรวมทั้งไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรที่นําเขา
จากตางประเทศตามท่ีคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนอนุมัติ 
 
ในฐานะที่กลุมบริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุน กลุมบริษัทจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอกําหนด
ตางๆ ที่ระบุไวในบัตรสงเสริมการลงทุน 

 
38. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นภายหนา 
 
38.1 ภาระผูกพันตอบริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคา และบริษัทอื่นที่เก่ียวของกัน มีรายละเอียดดังน้ี 
 

บริษัทฯ ไดทําสัญญาใหการสนับสนุนทางการคา (Shareholders’ Commercial Support Arrangements) 
จํานวน 2 ฉบับ กับบริษัทยอยและบริษัทรวม ในวงเงิน 100 ลานดอลลารสหรัฐ และ 90 ลานดอลลารสหรัฐ 
ตามลําดับ โดยบริษัทฯ  มีภาระผูกพันภายใตสัญญาดังกลาวในการขยายระยะเวลาการชําระหน้ีคาวัตถุดิบ 
(Extended Credit) และ/หรือ เงินจายลวงหนาคาผลิตภัณฑ (Advance Product Payment)   ทั้งน้ี การทํา
สัญญาดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขที่ใหไวกับสถาบันการเงินแหงหน่ึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  บริษัทยอย
และบริษัทรวม ยังมิไดใชวงเงินสินเช่ือ 
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38. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นภายหนา (ตอ) 
 
บริษัทฯ มีภาระผูกพันภายใตสัญญาการใหสินเช่ือทางการคากับบริษัทยอยในตางประเทศโดยการขยาย
ระยะเวลาการชําระหน้ีคาวัตถุดิบ จํานวน 100 ลานดอลลารสหรัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทยอยดังกลาว
ไดใชวงเงินสินเช่ือทางการคาไปแลว 95.23 ลานดอลลารสหรัฐ   มีวงเงินคงเหลือ 4.77 ลานดอลลารสหรัฐ 
หรือ ประมาณ 172.82 ลานบาท 
  
บริษัทฯ ไดทําสัญญาใหความสนับสนุนทางการเงิน (Sponsor Support Agreement) กับกิจการรวมคา 2 แหง 
เปนจํานวนเงินเทากับภาระเงินกูที่กิจการรวมคาทั้งสองมีกับเจาหน้ีเงินกูสถาบันการเงิน ทั้งน้ี ภายใตสัญญา
ดังกลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีภาระผูกพันคงเหลือเปนจํานวนเงิน 261.30 ลานดอลลารสหรัฐ 
หรือ ประมาณ 9,467.11 ลานบาท 
 
กลุมบริษัท มีภาระผูกพันตามสัญญาระหวางผูถือหุน (Shareholder Agreement) ที่จะตองใหการสนับสนุน
ทางการเงินโดยการเพ่ิมทุนจํานวนหลายฉบับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันตาม
สัญญาดังกลาวคงเหลือในงบการเงินรวมเปนจํานวนเงิน 16,395.73 ลานบาท และในงบการเงินเฉพาะ
บริษัท เปนจํานวนเงิน 4,063.77 ลานบาท  
 

38.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 กลุมบริษัทและบริษัทฯ มีภาระหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเปนหนังสือค้ําประกัน 
(Letter of Guarantee) เปนจํานวนเงิน 871.44 ลานบาท ในงบการเงินรวม และจํานวนเงิน 161.71 ลานบาท 
ในงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 
38.3 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2549 มูลนิธิเพ่ือผูบริโภคและพวกรวม 5 คน (ผูฟองคดี) ไดยื่นฟอง

นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน (ผูถูกฟองคดี) ตอศาลปกครองสูงสุด 
ขอใหศาลมีคําสั่งเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาสองฉบับที่ตราขึ้นภายใตพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 
2542 (พรบ. ทุนรัฐวิสาหกิจฯ) ในกระบวนการแปลงสภาพจากการปโตรเลียมแหงประเทศไทย เปนบริษัท 
ปตท.จํากัด (มหาชน) (ปตท.) ซึ่งประกอบดวยพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2544 และพระราชกฤษฎีกากําหนดเง่ือนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวย  
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2544  และตอมาศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งเมื่อวันที่ 4 กันยายน 
พ.ศ. 2549  ใหรับคําฟองดังกลาว ซึ่งผูถูกฟองคดีไดทําคําใหการย่ืนตอศาลแลว ภายหลังผูฟองคดีไดทํา   
คําคัดคานคําใหการของผูถูกฟองคดียื่นตอศาลตามกระบวนการทางศาลปกครองและผูถูกฟองคดีไดทํา
คําใหการเพ่ิมเติมยื่นตอศาลไปเม่ือวันที่ 22 มกราคม 2550 ที่ผานมา 
 
อน่ึง  บริษัทฯไดยื่นคํารองสอดขอเขาไปเปนคูความในคดีน้ีดวย  ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งอนุญาตให 
บริษัทฯ เขาเปนคูความไดเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549  ปจจุบันคดียังอยูระหวางการพิจารณาของ      
ศาลปกครองสูงสุด 
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39. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบดุล 
 

39.1 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2550 PTTEPI ไดใชสิทธิซื้อสัดสวนการรวมทุนในโครงการกัมพูชา บี เพ่ิมขึ้นรอยละ 
3.333334 จากบริษัท CE Cambodia B Ltd. (CEL) ซึ่งจะทําให PTTEPI มีสัดสวนการรวมทุนเพ่ิมขึ้นเปน
รอยละ 33.333334 ทั้งน้ี กลุมบริษัทผูรวมทุนไดเสนอที่จะจายเงินจํานวน 3.5 ลานดอลลารสหรัฐ โดยจะ
จายเงินจํานวน 1 ลานดอลลารสหรัฐ แก CEL เมื่อไดรับการอนุมัติจากรัฐบาลกัมพูชา  สวนจํานวนเงินที่
เหลือน้ัน PTTEPI  มีขอผูกพันที่จะเริ่มจายหากมีการผลิตถึง 100 ลานบารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบเปนตนไป 

 

39.2  เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2550 PTTEP ไดจัดต้ัง บริษัท ปตท.สผ.โครงการไทย จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียน     
1 ลานบาท ประกอบดวย หุนสามัญ จํานวน 100,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท โดยมีบริษัท ปตท.สผ. 
(ประเทศไทย) จํากัด (บริษัทยอยของ PTTEP) เปนผูถือหุนทั้งหมด 

 

39.3 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2550 PTTEPO ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหเปนผูดําเนินการและถือสัดสวน
ทั้งหมดในแปลงสัมปทาน A4/48 A5/48 และ A6/48 

 

39.4 ตามที่ ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของ PTTEP ประจําป 2541 ไดมีมติอนุมัติให PTTEP ออกและเสนอขายหุนกู
ในวงเงินรวมไมเกิน 10,000 ลานบาท โดย PTTEP ไดออกและเสนอขายหุนกูเงินบาทไปแลวเปนจํานวน
รวมท้ังสิ้น 6,500 ลานบาท จึงยังมีวงเงินคงเหลือจากที่ไดรับอนุมัติจํานวน 3,500 ลานบาท สําหรับการออก
หุนกูครั้งตอไป ทั้งน้ีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2550 PTTEP ไดออกและเสนอขายหุนกูไมมีหลักประกันและ
ไมดอยสิทธิจํานวน 3,500,000 หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท รวมเปนมูลคาทั้งสิ้นจํานวน 3,500 
ลานบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.88 ตอป โดยมีกําหนดจายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ 
และ 12 สิงหาคม ของทุกป หุนกูมีอายุ 3 ป กําหนดไถถอนวันที่ 12 กุมภาพันธ 2553 
 

 คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติใหออกงบการเงินในวันที่  23 กุมภาพันธ 2550  
 

__________________________ 


