
 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั

(รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอ

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน

ของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น 

ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

วราพร ประภาศิริกลุ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4579 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 12 พฤษภาคม 2565 



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 377,509,965,575 312,730,119,697 70,560,679,129 45,853,391,737

เงินลงทนุในสนิทรพัยท์างการเงินระยะสั�น 48,557,885,643 48,906,980,038 3,777,200,690 5,533,088,471

ลกูหนี �การคา้ 4 233,440,710,096 196,242,806,275 168,723,671,153 113,907,636,288

ลกูหนี �อื�น 105,909,808,994 64,733,543,285 31,191,658,635 20,414,065,309

เงินใหกู้ยื้มระยะสั�น 1,758,519,579 1,579,817,358 35,736,041,640 4,278,921,224

สนิคา้คงเหลือ 239,424,502,311 168,994,348,086 35,977,273,087 12,246,852,998

พสัดคุงเหลือ 42,151,330,334 41,415,831,974 5,381,695,927 5,346,756,999

สนิทรพัยต์ราสารอนพุนัธห์มนุเวียน 33,167,172,909 4,072,920,017 2,560,332,361 308,616,645

สนิทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอื�น 3,343,307,783 2,034,031,239 314,540,611 314,540,611

สนิทรพัยห์มนุเวียนอื�น 9,981,852,845 9,984,015,672 1,947,873,472 1,879,750,419

สนิทรพัยที์�ถือไวเ้พื�อขาย -  2,711,464,728 -  -  

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 1,095,245,056,069 853,405,878,369 356,170,966,705 210,083,620,701

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

เงินลงทนุในสนิทรพัยท์างการเงินระยะยาวอื�น 44,909,190,110 46,464,436,437 13,775,178,974 16,674,234,308

เงินลงทนุในบรษิัทย่อย 6 -  -  387,830,470,843 376,060,328,121

เงินลงทนุในการรว่มคา้ 6 52,632,694,491 52,280,017,017 4,959,465,773 4,959,465,773

เงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 6 84,207,993,143 76,499,009,485 -  -  

เงินใหกู้ยื้มระยะยาว 8,208,526,158 8,623,739,545 50,082,284,205 119,596,249,616

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุ 7 10,455,337,652 10,458,680,544 3,955,509,274 3,967,005,551

ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 8 1,421,118,367,048 1,425,414,440,082 248,689,782,270 250,669,532,719

สนิทรพัยส์ทิธิการใช้ 9 80,337,514,546 79,420,061,047 18,416,874,121 18,746,816,426

คา่ความนิยม 10 181,175,343,120 182,651,763,496 -  -  

สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื�น 11 140,948,893,040 144,866,464,889 2,353,097,949 2,605,088,537

สนิทรพัยที์�เกิดจากการสาํรวจและประเมินคา่ 12 104,874,599,628 104,594,596,037 -  -  

สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 62,301,736,569 63,529,293,997 -  -  

สนิทรพัยต์ราสารอนพุนัธไ์ม่หมนุเวียน 1,622,626,341 2,594,099,816 562,657,436 1,231,953,427

สนิทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอื�น 11,484,255,487 11,178,886,301 193,156,198 221,482,588

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื�น 16,428,157,205 16,037,466,276 89,508,095 90,133,721

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 2,220,705,234,538 2,224,612,954,969 730,907,985,138 794,822,290,787

รวมสินทรัพย์ 3,315,950,290,607 3,078,018,833,338 1,087,078,951,843 1,004,905,911,488

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี �

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที� 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

หนี�สินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 13 85,815,512,737 11,631,869,299 14,880,000,000 -  

เจา้หนี �การคา้ 253,149,691,058 213,784,468,673 167,107,659,574 104,319,825,067

เจา้หนี �อื�น 64,660,933,303 103,079,152,672 12,289,795,365 30,911,400,257

เงินกูยื้มระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 13 123,142,936,095 87,648,749,676 5,997,944,156 5,999,383,087

หนี�สนิตามสญัญาเช่าที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 13 10,938,142,437 10,741,801,954 585,061,408 609,457,556

เงินกูยื้มระยะสั�น 13 107,180,000 111,200,400 14,627,528,949 7,217,369,599

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 48,385,885,092 33,423,495,520 3,930,206,532 2,581,880,124

ประมาณการหนี�สนิคา่รื �อถอนระยะสั�น 14 8,408,002,477 8,897,750,974 -  -  

หนี�สนิตราสารอนพุนัธห์มนุเวียน 59,513,824,629 4,411,718,603 3,243,586,919 505,579,363

หนี�สนิทางการเงินหมนุเวียนอื�น 9,550,835,912 5,928,484,788 249,233,459 894,359,126

หนี�สนิหมนุเวียนอื�น 12,234,966,551 11,909,663,343 4,244,873,503 3,278,569,169

หนี�สนิที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัสนิทรพัยที์�ถือไวเ้พื�อขาย -  2,085,885,139 -  -  

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 675,907,910,291 493,654,241,041 227,155,889,865 156,317,823,348

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

เงินกูยื้มระยะยาว 13 816,082,235,601 786,223,589,885 178,839,562,008 183,451,262,580

หนี�สนิตามสญัญาเช่า  13 53,321,098,862 53,468,016,789 6,305,655,548 6,437,431,471

หนี�สนิภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 92,394,092,717 95,944,765,362 894,363,685 870,869,816

ประมาณการหนี�สนิสาํหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 37,101,165,639 36,895,459,744 6,958,639,350 6,818,317,240

ประมาณการหนี�สนิคา่รื �อถอนระยะยาว 14 84,921,020,592 84,696,385,818 -  -  

เงินมดัจาํถงัก๊าซ 12,256,670,062 12,157,167,752 -  -  

หนี�สนิตราสารอนพุนัธไ์ม่หมนุเวียน 5,607,310,637 3,714,841,570 3,380,064,093 1,881,031,983

หนี�สนิทางการเงินไม่หมนุเวียนอื�น 12,331,945,748 12,222,931,830 7,330,249,089 7,173,404,157

หนี�สนิไม่หมนุเวียนอื�น 25,335,491,256 26,101,711,553 4,406,902,301 4,449,024,963

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 1,139,351,031,114 1,111,424,870,303 208,115,436,074 211,081,342,210

รวมหนี�สิน 1,815,258,941,405 1,605,079,111,344 435,271,325,939 367,399,165,558

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี �

หนี�สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที� 31 มีนาคม 2565

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หน่วย : บาท

31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

ส่วนของผู้ถือหุน้

ทนุเรอืนหุน้

ทนุจดทะเบียน

หุน้สามญั 28,562,996,250 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 28,562,996,250 28,562,996,250 28,562,996,250 28,562,996,250

ทนุออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมลูค่าแลว้

หุน้สามญั 28,562,996,250 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 28,562,996,250 28,562,996,250 28,562,996,250 28,562,996,250

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

ส่วนเกินทนุจากการเปลี�ยนแปลงส่วนไดเ้สียในบรษัิทยอ่ย 3,101,852,372 3,095,604,331 -  -  

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทนุสาํรองตามกฎหมาย 2,857,245,725 2,857,245,725 2,857,245,725 2,857,245,725

จดัสรรแลว้ - ทนุสาํรองเพื�อกองทนุประกนัวินาศภยั 1,272,724,959 1,272,724,959 1,272,724,959 1,272,724,959

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 947,404,801,049 922,091,718,159 585,902,264,966      570,355,191,388

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ 16,783,786,126 19,604,800,651 4,001,262,038          5,247,455,642

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 1,029,194,538,447 1,006,696,222,041 651,807,625,904 637,506,745,930

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที�ไมม่ีอาํนาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย 471,496,810,755 466,243,499,953 -  -  

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 1,500,691,349,202 1,472,939,721,994 651,807,625,904 637,506,745,930

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุน้ 3,315,950,290,607 3,078,018,833,338 1,087,078,951,843 1,004,905,911,488

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี �

(นางสาวพรรณนลิน  มหาวงศธิ์กลุ)

ประธานเจา้หนา้ที�บรหิารการเงิน

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุน้ (ต่อ)

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที� 31 มีนาคม 2565

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 758,464,592,787 477,836,728,166 488,334,455,834 241,576,620,325

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร 17 623,794,726,930 389,938,603,162 467,760,987,828 223,002,011,900

กาํไรขั�นต้น 134,669,865,857 87,898,125,004 20,573,468,006 18,574,608,425

รายไดอื้�น 16 3,787,295,076 14,354,280,829 10,417,088,089 8,001,283,802

ขาดทนุจากตราสารอนพุนัธ์ (48,979,142,138) (7,398,039,759) (10,274,657,046) (1,911,240,595)

กาํไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ 5,711,569,952 (4,330,029,967) 4,032,258,348 (1,141,956,866)

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 95,189,588,747 90,524,336,107 24,748,157,397 23,522,694,766

คา่ใชจ้่ายในการขายและจดัจาํหน่าย 17 9,784,577,525 6,461,416,288 1,281,286,546 1,758,824,686

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 17 15,611,436,748 16,944,871,827 4,255,999,018 4,188,658,292

คา่ภาคหลวง 5,719,650,249 3,737,337,660 -  -  

กาํไรจากการดาํเนินงาน 64,073,924,225 63,380,710,332 19,210,871,833 17,575,211,788

สว่นแบ่งกาํไรจากเงินลงทนุในการรว่มคา้และบรษิัทรว่ม 6 1,949,434,367 1,946,711,334 -  -  

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 66,023,358,592 65,327,421,666 19,210,871,833 17,575,211,788

ตน้ทนุทางการเงิน 7,445,219,211 6,438,705,586 1,583,729,489 1,476,182,820

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 58,578,139,381 58,888,716,080 17,627,142,344 16,099,028,968

คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได้ 21,873,952,167 11,682,860,494 2,080,068,766 1,928,475,618

กาํไรสาํหรับงวด 36,704,187,214 47,205,855,586 15,547,073,578 14,170,553,350

การแบ่งปันกาํไร

สว่นที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 25,570,942,746 32,587,613,272 15,547,073,578 14,170,553,350

สว่นที�เป็นของผูมี้สว่นไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคมุของบรษิัทย่อย 11,133,244,468 14,618,242,314 -  -  

36,704,187,214 47,205,855,586 15,547,073,578 14,170,553,350

กาํไรตอ่หุน้ขั�นพื �นฐาน 15 0.89                           1.14                           0.54                           0.50                           

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี �

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2565

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว
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หน่วย : บาท

2565 2564 2565 2564

กาํไรสาํหรบังวด 36,704,187,214 47,205,855,586 15,547,073,578 14,170,553,350

กาํไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสรจ็อื�น

   รายการที�จะถกูจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลตา่งของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน

   ที�เป็นเงินตราตา่งประเทศ (4,154,509,604) 17,393,405,998 -  -  

ขาดทนุจากเงินลงทนุในตราสารหนี �ที�วดัมลูคา่ดว้ย

   มลูคา่ยตุธิรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื�น (12,767,684) (2,022,798) -  -  

ภาษีเงินไดเ้กี�ยวกบัเงินลงทนุในตราสารหนี �ที�วดัมลูคา่ดว้ย

   มลูคา่ยตุธิรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื�น 2,553,537 404,560 -  -  

กาํไร(ขาดทนุ)จากการป้องกนัความเสี�ยงกระแสเงินสด (185,422,030) 423,391,352 -  -  

ภาษีเงินไดเ้กี�ยวกบัการป้องกนัความเสี�ยงกระแสเงินสด 76,475,338 (85,822,217) -  -  

สว่นแบ่งกาํไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสรจ็อื�นในการรว่มคา้และบรษิัทรว่ม (247,186,035) 30,675,532 -  -  

   รายการที�จะไม่ถกูจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั

กาํไรจากการวดัมลูคา่ใหม่ของผลประโยชนพ์นกังาน

   ที�กาํหนดไว้ 461,360 14,724,608 -  -  

ภาษีเงินไดเ้กี�ยวกบัการวดัมลูคา่ใหม่ของผลประโยชนพ์นกังาน

   ที�กาํหนดไว้ (50,568) (5,362,452) -  -  

กาํไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในตราสารทนุที�กาํหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ย

   มลูคา่ยตุธิรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื�น (693,344,013) (503,420,499) (1,557,742,005) 374,086,300

ภาษีเงินไดเ้กี�ยวกบัเงินลงทนุในตราสารทนุที�กาํหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ย

   มลูคา่ยตุธิรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื�น 1,009,112,278 (138,630,127) 311,548,401 (74,817,260)

สว่นแบ่งกาํไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสรจ็อื�นในการรว่มคา้และบรษิัทรว่ม (223,003,972) 114,728,366 -  -  

กาํไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสรจ็อื�นสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี (4,427,681,393) 17,242,072,323 (1,246,193,604) 299,269,040

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 32,276,505,821 64,447,927,909 14,300,879,974 14,469,822,390

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม

สว่นที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 22,753,095,936 44,024,803,637 14,300,879,974 14,469,822,390

สว่นที�เป็นของผูมี้สว่นไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคมุของบรษิัทย่อย 9,523,409,885 20,423,124,272 -  -  

32,276,505,821 64,447,927,909 14,300,879,974 14,469,822,390

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี �

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2565

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว
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หน่วย : บาท

ส่วนเกินทุน

(ตํ�ากว่าทุน) ผลตา่งจากการ เงินลงทุนใน ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน สิทธิในการขายหุ้น

ทุนออกจาํหน่าย จากการเปลี�ยนแปลง ทุนสํารอง แปลงค่างบการเงิน สินทรัพย์ การป้องกัน เบ็ดเสร็จอื�น จากส่วนไดเ้สีย รวมองคป์ระกอบอื�น ส่วนของผู้มีส่วนไดเ้สีย

และชาํระ ส่วนเกิน ส่วนไดเ้สีย ทุนสํารอง เพื�อกองทุน ที�เป็นเงินตรา ทางการเงิน ความเสี�ยง ในการร่วมค้า ที�ไม่มีอาํนาจควบคุม ของส่วนของ รวมส่วนที�เป็นของ ที�ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม

เตม็มูลค่าแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ในบริษัทย่อย ตามกฎหมาย ประกันวินาศภัย ยังไม่ไดจ้ัดสรร ตา่งประเทศ ระยะยาวอื�น กระแสเงินสด และบริษัทร่วม ของบริษัทย่อย ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ของบริษัทย่อย ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2564 28,562,996,250 29,211,131,966 (31,517,925,559) 2,857,245,725 1,265,209,883 869,260,266,823 (18,930,859,802) 2,564,490,238 (621,549,554) 12,108,208 (622,712,347) (17,598,523,257) 882,040,401,831 403,804,692,256 1,285,845,094,087

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

ดอกเบี �ยจ่ายสาํหรบัหุน้กูด้อ้ยสิทธิที�มีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - (47,177,964) - - - - - - (47,177,964) (25,084,287) (72,262,251)

ค่าใชจ้่ายภาษีสาํหรบัหุน้กูด้อ้ยสิทธิที�มีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - (17,977,613) - - - - - - (17,977,613) (9,558,606) (27,536,219)

เงินปันผลจ่ายของบรษัิทย่อย - - - - - - - - - - - - - (709,997,083) (709,997,083)

การเปลี�ยนแปลงส่วนไดเ้สียในบรษัิทย่อย - - 27,725,754,055 - - - - - - - - - 27,725,754,055 (27,725,754,055) -

การเพิ�มทนุของบรษัิทย่อย - - - - - - - - - - - - - 53,665,290,525 53,665,290,525

กาํไรสาํหรบังวด - - - - - 32,587,613,272 - - - - - - 32,587,613,272 14,618,242,314 47,205,855,586

กาํไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสรจ็อื�นสาํหรบังวด - - - - - 14,784,917 11,677,623,306 (516,481,048) 118,891,561 151,818,015 - 11,431,851,834 11,446,636,751 5,804,881,958 17,251,518,709

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2564 28,562,996,250 29,211,131,966 (3,792,171,504) 2,857,245,725 1,265,209,883 901,797,509,435 (7,253,236,496) 2,048,009,190 (502,657,993) 163,926,223 (622,712,347) (6,166,671,423) 953,735,250,332 449,422,713,022 1,403,157,963,354

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2565 28,562,996,250 29,211,131,966 3,095,604,331 2,857,245,725 1,272,724,959 922,091,718,159 11,778,009,158 8,377,553,951 (321,583,998) 393,533,887 (622,712,347) 19,604,800,651 1,006,696,222,041 466,243,499,953 1,472,939,721,994

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

ดอกเบี �ยจ่ายสาํหรบัหุน้กูด้อ้ยสิทธิที�มีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - (46,733,045) - - - - - - (46,733,045) (24,847,725) (71,580,770)

ค่าใชจ้่ายภาษีสาํหรบัหุน้กูด้อ้ยสิทธิที�มีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - 11,764,859 - - - - - - 11,764,859 6,255,316 18,020,175

เงินปันผลจ่ายของบรษัิทย่อย - - - - - - - - - - - - - (4,258,317,504) (4,258,317,504)

การเปลี�ยนแปลงส่วนไดเ้สียในบรษัิทย่อย - - 6,248,041 - - - - - - - - - 6,248,041 4,297,593 10,545,634

การเพิ�มทนุของบรษัิทย่อย - - - - - - - - - - - - - 2,513,237 2,513,237

กาํไรสาํหรบังวด - - - - - 25,570,942,746 - - - - - - 25,570,942,746 11,133,244,468 36,704,187,214

กาํไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสรจ็อื�นสาํหรบังวด - - - - - (222,891,670) (2,499,515,378) (172,212,127) 23,871,827 (173,158,847) - (2,821,014,525) (3,043,906,195) (1,609,834,583) (4,653,740,778)

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2565 28,562,996,250 29,211,131,966 3,101,852,372 2,857,245,725 1,272,724,959 947,404,801,049 9,278,493,780 8,205,341,824 (297,712,171) 220,375,040 (622,712,347) 16,783,786,126 1,029,194,538,447 471,496,810,755 1,500,691,349,202

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินนี �

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2565

จัดสรรแล้ว

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กาํไรสะสม กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ยังไม่ไดต้รวจสอบ

แตส่อบทานแล้ว
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หน่วย : บาท

องคป์ระกอบอื�น

ของส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนออกจาํหน่าย กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

และชาํระ ส่วนเกนิ ทุนสาํรอง ทุนสาํรองเพื�อกองทุน เงนิลงทุนในสนิทรัพย์ รวม

เต็มมูลค่าแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ประกันวินาศภัย ยังไม่ได้จัดสรร ทางการเงนิระยะยาวอื�น ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 1 มกราคม 2564 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,265,209,883 559,627,649,301 1,558,255,961 623,082,489,086

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้นสาํหรับงวด

กาํไรสาํหรบังวด -  -  -  -  14,170,553,350 -  14,170,553,350

กาํไรเบ็ดเสรจ็อื�นสาํหรบังวด -  -  -  -  -  299,269,040 299,269,040

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 มีนาคม 2564 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,265,209,883 573,798,202,651 1,857,525,001 637,552,311,476

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 1 มกราคม 2565 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,272,724,959 570,355,191,388 5,247,455,642 637,506,745,930

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้นสาํหรับงวด

กาํไรสาํหรบังวด -  -  -  -  15,547,073,578 -  15,547,073,578

ขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื�นสาํหรบังวด -  -  -  -  -  (1,246,193,604) (1,246,193,604)

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 มีนาคม 2565 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,272,724,959 585,902,264,966 4,001,262,038 651,807,625,904

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี �

จัดสรรแล้ว

กาํไรสะสม

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2565

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว
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หน่วย : บาท

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 58,578,139,381 58,888,716,080 17,627,142,344 16,099,028,968

รายการปรบัปรุงกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรบั(จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 37,145,252,414 35,035,593,135 4,454,026,401 4,597,125,315

(กาํไร)ขาดทนุจากการจาํหน่ายสนิทรพัย์ (404,568,633) (43,840,640) (851,215) 11,863,499

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทนุ (785,436,110) (64,093) -  -  

กาํไรจากการซื �อธุรกิจในราคาตํ�ากว่ามลูคา่ยตุธิรรม -  (10,772,349,059) -  -  

โอนกลบัคา่เผื�อการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์ (4,652,763) (4,979,440) (3,181,072) (98,483)

สว่นแบ่งกาํไรจากเงินลงทนุในการรว่มคา้และบรษิัทรว่ม (1,949,434,367) (1,946,711,334) -  -  

ประมาณการหนี�สนิสาํหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 703,281,159 719,240,745 149,340,195 161,174,217

(กาํไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยน (2,259,234,941) 4,949,589,768 (272,555,160) 2,377,604,265

ขาดทนุจากตราสารอนพุนัธ์ 35,802,639,161 3,009,011,508 2,662,100,163 851,420,359

กาํไรจากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมของสญัญาซื �อขายสนิคา้ที�ยงัไม่เกิดขึ �นจรงิ (6,327,466,526) (115,032,244) (83,429,589) (113,545,449)

กาํไรจากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุผ่านกาํไรขาดทนุ (36,675,236) (11,580,759) (4,588,086) (13,608,506)

ผลขาดทนุดา้นเครดติของลกูหนี �และสนิทรพัยอื์�น 32,759,700 41,337,219 503,966 3,552,728

คา่ใชจ้่ายในการสาํรวจตดัจาํหน่าย 36,802,521 4,448,453,264 -  -  

(โอนกลบั)คา่เผื�อการปรบัมลูคา่สนิคา้คงเหลือ 906,120,486 (461,274,505) 1,273,127,337 (220,396,372)

(โอนกลบั)สาํรองพสัดสุิ �นเปลืองเสื�อมสภาพ (1,672,255,450) 49,224,414 -  -  

เงินปันผลรบั (101,051,226) (111,815,799) (7,980,881,622) (5,217,260,620)

ดอกเบี �ยรบั (479,253,507) (699,273,020) (675,463,769) (480,666,582)

ตน้ทนุทางการเงิน 7,445,219,211 6,438,705,586 1,583,729,489 1,476,182,820

อื�น ๆ 55,715 744,458 (119,840,753) (128,994,047)

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสนิทรพัย์

   และหนี�สนิดาํเนินงาน 126,630,240,989 99,413,695,284 18,609,178,629 19,403,382,112

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี �

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สาํหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2565

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว
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หน่วย : บาท

2565 2564 2565 2564

สนิทรพัยด์าํเนินงาน(เพิ�มขึ �น)ลดลง

ลกูหนี �การคา้ (37,136,245,151) (22,324,321,671) (54,698,850,347) (13,870,788,912)

ลกูหนี �อื�น (40,739,958,841) (6,578,906,656) (2,943,450,097) (1,724,206,533)

สนิคา้คงเหลือและพสัดคุงเหลือ (70,119,947,822) (24,951,302,032) (25,037,798,008) (390,286,046)

สนิทรพัยห์มนุเวียนอื�น (858,365,475) (673,636,384) (68,202,678) 271,115,292

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื�น (1,039,891,929) (1,619,090,025) 28,951,625 43,817,448

หนี�สนิดาํเนินงานเพิ�มขึ �น(ลดลง)

เจา้หนี �การคา้ 38,868,891,145 16,087,856,793 62,328,835,966 6,988,069,701

เจา้หนี �อื�น (37,293,521,313) (14,379,218,166) (16,982,968,800) (3,031,996,041)

หนี�สนิหมนุเวียนอื�น 3,424,143,491 (307,640,510) 321,176,488 237,705,641

หนี�สนิไม่หมนุเวียนอื�น (1,355,547,054) 8,615,244,317 (40,063,555) (64,525,469)

(146,250,442,949) (46,131,014,334) (37,092,369,406) (11,541,094,919)

เงินสดรบั(จ่าย)จากการดาํเนินงาน (19,620,201,960) 53,282,680,950 (18,483,190,777) 7,862,287,193

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (7,081,935,888) (2,842,531,490) (396,700,088) (227,850,040)

เงินสดสทุธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (26,702,137,848) 50,440,149,460 (18,879,890,865) 7,634,437,153

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี �

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สาํหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2565

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว
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หน่วย : บาท

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายสาํหรบัที�ดนิ อาคารและอปุกรณ ์และอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุ (33,436,486,501) (35,698,724,948) (2,362,918,372) (2,457,964,357)

เงินสดจ่ายสาํหรบัสนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน (1,035,885,485) (740,068,694) (154,792,911) (66,564,790)

เงินสดจ่ายสาํหรบัการสาํรวจและประเมินคา่ (655,333,018) (740,472,739) -  -  

เงินสดจ่ายสาํหรบัสนิทรพัยส์ทิธิการใช้ (24,684,928) (1,620,202) (501,300) (541,224)

เงินสดจ่ายสาํหรบัเงินลงทนุในสนิทรพัยท์างการเงินระยะยาวอื�น (726,706,534) (6,232,884,349) (121,712,044) (4,995,991,077)

เงินสดจ่ายสทุธิจากการซื �อธุรกิจ -  (71,514,355,811) -  -  

เงินสดจ่ายสาํหรบัเงินลงทนุในบรษิัทย่อย -  -  (11,770,142,722) (3,050,689,130)

เงินสดจ่ายสาํหรบัเงินลงทนุในการรว่มคา้และบรษิัทรว่ม (7,979,763,129) (1,140,914,475) -  (61,477,800)

เงินสดจ่ายสาํหรบัเงินใหกู้ยื้มระยะยาว (2,485,484) -  (600,000,000) (1,435,040,000)

เงินสดจ่ายสาํหรบัตราสารอนพุนัธ์ -  (36,090,142) -  (36,090,142)

เงินสดรบัจากการขายที�ดนิ อาคารและอปุกรณ ์สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน

   อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุ และสนิทรพัยส์ทิธิการใช้ 506,803,478 140,602,337 12,562,811 702,966

เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุในสนิทรพัยท์างการเงินระยะยาวอื�น 319,116,040 1,402,790,110 203,300,000 1,400,000,000

เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุในบรษิัทย่อย 1,402,894,408 -  -  -  

เงินสดรบัคืนเงินใหกู้ยื้มระยะยาว 263,550 179,477,338 56,300,000,000 5,984,825,694

เงินสดรบัจากตราสารอนพุนัธ์ 75,949,367 33,648,800 75,949,367 33,648,800

เงินใหกู้ยื้มระยะสั�นเพิ�มขึ �น (136,206,382) -  (17,645,294,254) (371,002,223)

เงินลงทนุในสนิทรพัยท์างการเงินระยะสั�นลดลง(เพิ�มขึ �น) 1,340,013,610 (31,847,098,694) 2,997,822,188 7,271,536,017

เงินสดรบัจากดอกเบี �ย 287,072,002 363,643,692 522,766,807 280,920,188

เงินสดรบัจากเงินปันผล 1,130,366,846 526,542,771 224,771,934 5,975,679,243

เงินสดสทุธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทนุ (38,935,072,160) (145,305,525,006) 27,681,811,504 8,471,952,165

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี �

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สาํหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2565

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว
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หน่วย : บาท

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรบัจากการออกหุน้สามญัของบรษิัทย่อย 2,513,222 53,665,290,525 -  -  

เงินสดรบัจากการกูยื้มระยะยาว 82,422,405,561 44,494,255,340 -  -  

เงินสดจ่ายคืนเงินกูยื้มระยะยาว (14,858,198,777) (11,992,166,738) (4,000,000,000) -  

เงินสดจ่ายคา่งวดตามสญัญาเช่า (2,974,878,294) (2,090,180,906) (143,025,821) (147,285,222)

เงินสดจ่ายตราสารอนพุนัธ์ (14,879,293) (12,507,674) -  -  

เงินกูยื้มระยะสั�นเพิ�มขึ �น -  -  7,410,159,350 2,602,305,535

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั�นจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ �น 74,192,620,852 6,672,475,952 14,880,000,000 -  

เงินสดจ่ายตน้ทนุทางการเงิน (7,825,024,761) (6,784,504,956) (2,235,720,876) (1,713,829,101)

เงินปันผลจ่าย (49,870,740) (359,556) (1,142,275) (359,556)

เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 130,894,687,770 83,952,301,987 15,910,270,378 740,831,656

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี�ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,045,928,585 4,728,772,981 (4,903,625) 85,220,155

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (1,523,560,469) (6,694,062,009) -  -  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที�ถกูจดัประเภทเป็นสนิทรพัยที์�ถือไวเ้พื�อขาย -  38,939,588 -  -  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ �น(ลดลง)สทุธิ 64,779,845,878 (12,839,422,999) 24,707,287,392 16,932,441,129

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 312,730,119,697 332,032,066,865 45,853,391,737 56,341,885,897

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันปลายงวด 377,509,965,575 319,192,643,866 70,560,679,129 73,274,327,026

รายการที�มิใช่เงนิสด

เจา้หนี �จากการซื �อสนิทรพัยถ์าวร 14,097,717,306 10,821,139,234 935,368,391 112,051,834

เจา้หนี �จากการซื �อสนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน 146,090,967 235,315,517 2,174,500 517,875

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี �

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สาํหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2565

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว
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บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สาํหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่31 มีนาคม 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
 

หมายเหต ุ หวัข้อเรื่อง 

1 ขอ้มลูทั่วไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล 

3 นโยบายการบญัชี 

4 ลกูหนีก้ารคา้ 

5 รายการระหวา่งบคุคลหรอืกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 

6 เงินลงทนุในบรษัิทย่อย การรว่มคา้ และบรษัิทรว่ม 

7 อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 

8 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์

9 สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้

10 คา่ความนิยม 

11 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่น 

12 สินทรพัยท์ี่เกิดจากการสาํรวจและประเมินคา่ 

13 เงินกูยื้มและหนีสิ้นตามสญัญาเช่า 

14 ประมาณการหนีสิ้นคา่รือ้ถอน 

15 กาํไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 

16 รายไดอ้ื่น 

17 คา่ใชจ้่ายจาํแนกตามลกัษณะ 

18 สว่นงานดาํเนินงาน 

19 การวดัมลูคา่ยติุธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

20 ภาระผกูพนัและหนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้ 

21 เหตกุารณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สาํหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่31 มีนาคม 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัทมหาชนจาํกัดในประเทศไทย และเป็นบริษัทจดทะเบียน 

ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

สาํนกังานใหญ่ของบรษัิทฯ ตัง้อยู่เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

บรษัิทฯ มีสถานะเป็นรฐัวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ และอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของกระทรวงพลงังาน 
 

ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ เป็นการดาํเนินธุรกิจดา้นปิโตรเลียม โดยบริษัทฯ ลงทุนในบริษัทย่อย การรว่มการงาน และบริษัทรว่ม 

(กลุ่มบรษัิท) ซึ่งประกอบธุรกิจเก่ียวกบัปิโตรเลียมขัน้ตน้และก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขัน้ปลาย ธุรกิจใหม่และโครงสรา้งพืน้ฐาน 

รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ตามรายละเอียดในหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 18 สว่นงานดาํเนินงาน 
 

 

2. เกณฑก์ารจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 
 

งบการเงินระหว่างกาลนีจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล โดยบริษัทฯ

เลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษัทฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน 

งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 
 

งบการเงินระหว่างกาลนีจ้ดัทาํขึน้เพื่อใหข้อ้มลูเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีที่นาํเสนอครัง้ล่าสดุ ดงันัน้งบการเงินระหวา่งกาล

จึงเนน้การใหข้อ้มลูเก่ียวกบักิจกรรม เหตกุารณแ์ละสถานการณใ์หม่ ๆ  เพื่อไม่ใหข้อ้มลูที่นาํเสนอซํา้ซอ้นกบัขอ้มลูที่ไดร้ายงานไปแลว้ 

ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลนีค้วบคูไ่ปกบังบการเงินประจาํปีลา่สดุ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท และมีการปัดเศษในหมายเหตปุระกอบ

งบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัลา้นบาท ยกเวน้ที่ระบไุวเ้ป็นอย่างอื่น 
 

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทาํขึน้จากงบการเงินที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนือ้ความขัดแยง้กันหรือมีการตีความ

ในสองภาษาแตกต่างกัน ใหใ้ชง้บการเงินฉบับภาษาไทยเป็นหลัก 
 

3. นโยบายการบัญชี  
 

งบการเงินระหว่างกาลนีจ้ดัทาํขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกับที่ใชใ้นงบการเงิน สาํหรบัปีสิน้สดุ

วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 
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4. ลูกหนีก้ารค้า  
 

ลกูหนีก้ารคา้แยกตามอายหุนี ้ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 ไดด้งันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค. 2565  31 ธ.ค. 2564  31 มี.ค. 2565  31 ธ.ค. 2564 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 230,917  191,033  168,678  112,118 

ครบกาํหนดชาํระ        

 - ไม่เกิน 1 เดือน 1,952  4,515  51  1,776 

 - เกิน 1 - 2 เดือน 348  299  39   38 

 - เกิน 2 - 3 เดือน 48  78  -  13 

 - เกิน 3 - 12 เดือน 231  234  4  1 

 - เกิน 12 เดือน 2,428  2,566  255  265 

รวม 235,924  198,725  169,027  114,211 

หกั คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิต (2,483)  (2,482)  (303)  (303) 

รวม - สทุธิ 233,441  196,243  168,724  113,908 
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5. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 
 

รายการระหวา่งบคุคลหรอืกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัที่มีสาระสาํคญั มีรายละเอียดสรุปไดด้งันี ้ 
 

5.1 ลกูหนีก้ารคา้ - กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค. 2565  31 ธ.ค. 2564  31 มี.ค. 2565  31 ธ.ค. 2564 

บรษัิทย่อย -  -  95,098  57,495 

การรว่มคา้ 4,454  3,913  1,850  1,668 

บรษัิทรว่ม 2,558  2,135  550  411 

บรษัิทอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 394  1,262  392  1,259 

รวม 7,406  7,310  97,890  60,833 
 

5.2 ลูกหนีอ้ื่น เงินจ่ายล่วงหนา้ ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าเงินทุนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี และเงินใหกู้ยื้มระยะสัน้ - กิจการ 

ที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค. 2565  31 ธ.ค. 2564  31 มี.ค. 2565  31 ธ.ค. 2564 

ลกูหนีอ้ื่น        

บรษัิทย่อย -  -  8,968  1,901 

การรว่มคา้ 487  341  202  52 

บรษัิทรว่ม 39  31  7  5 

บรษัิทอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 30  1  -  - 

รวม 556  373  9,177  1,958 

        

เงินจ่ายลว่งหนา้        

บรษัิทย่อย -  -  75  10 

การรว่มคา้ 20  20  -  - 

บรษัิทรว่ม 14  -  1  - 

รวม 34  20  76  10 
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5. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน (ตอ่) 
 

5.2 ลูกหนีอ้ื่น เงินจ่ายล่วงหนา้ ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าเงินทุนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี และเงินใหกู้ยื้มระยะสัน้ - กิจการ 

ที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 (ตอ่) 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค. 2565  31 ธ.ค. 2564  31 มี.ค. 2565  31 ธ.ค. 2564 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าเงินทนุ 

ที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี        

การรว่มคา้ 5  5  -  - 

        

เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้        

บรษัิทย่อย -  -  35,736  4,279 

การรว่มคา้ 118  53  -  - 

รวม 118  53  35,736  4,279 
 

การเปล่ียนแปลงเงินใหกู้ยื้มระยะสัน้ - กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงันี ้ 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม -  -  1,947  324 

 - เพิ่มขึน้ -  -  17,646  371 

 - กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน -  -  2  17 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม -  -  19,595  712 

บวก สว่นที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 

(หมายเหตฯุ 5.3) 118  579  16,141  4,782 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม - สทุธิ 118  579  35,736  5,494 
 

เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้ - กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีอัตราดอกเบีย้ระหว่าง 

รอ้ยละ 0.14 - 2.00 ตอ่ปี (31 ธนัวาคม 2564 : รอ้ยละ 0.14 - 2.00 ตอ่ปี) 
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5. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน (ตอ่) 
 

5.3 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าเงินทุนระยะยาว และเงินให้กู้ยืมระยะยาว - กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ  

31 ธนัวาคม 2564 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค. 2565  31 ธ.ค. 2564  31 มี.ค. 2565  31 ธ.ค. 2564 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าเงินทนุระยะยาว        

การรว่มคา้ 40  42  -  - 

        

เงินใหกู้ยื้มระยะยาว        

บรษัิทย่อย -  -  50,082  119,596 

การรว่มคา้ 741  806  -  - 

บรษัิทรว่ม 2,660  2,660  -  - 

รวม 3,401  3,466  50,082  119,596 
 

การเปล่ียนแปลงเงินใหกู้ยื้มระยะยาว - กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 3,519  3,580  121,928  49,476 

 - ใหเ้งินกู ้ 2  -  600  1,435 

 - รบัคืนเงินใหกู้ ้ -  (30)  (56,300)  (5,985) 

 - กาํไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปล่ียน (2)  31  (5)  71 

 - ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน -  6  -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 3,519  3,587  66,223  44,997 

หกั สว่นที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 

(หมายเหตฯุ 5.2) (118)  (579)  (16,141)  (4,782) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม - สทุธิ 3,401  3,008  50,082  40,215 
 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว - กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ในงบการเงินรวม มีอัตราดอกเบีย้ระหว่างรอ้ยละ 

1.56 - 6.25 ต่อปี (31 ธันวาคม 2564 : รอ้ยละ 1.45 - 5.31 ต่อปี) และงบการเงินเฉพาะกิจการ มีอตัราดอกเบีย้ระหวา่งรอ้ยละ 

1.42 - 4.43 ตอ่ปี (31 ธนัวาคม 2564 : รอ้ยละ 1.42 - 4.43 ตอ่ปี) 
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5. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน (ตอ่) 
 

5.4 เจา้หนีก้ารคา้ - กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค. 2565  31 ธ.ค. 2564  31 มี.ค. 2565  31 ธ.ค. 2564 

บรษัิทย่อย -  -  49,046  35,566 

การรว่มคา้ 1,078  959  263  274 

บรษัิทรว่ม 334  194  -  - 

รวม 1,412  1,153  49,309  35,840 
 

5.5 เจ้าหนี้อื่น  หนี้สินตามสัญ ญ าเช่าที่ ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี  และเงินกู้ยืมระยะสั้น  - กิจการที่ เก่ียวข้องกัน  

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค. 2565  31 ธ.ค. 2564  31 มี.ค. 2565  31 ธ.ค. 2564 

เจา้หนีอ้ื่น        

บรษัิทย่อย -  -  5,143  7,314 

การรว่มคา้ 42  34  24  17 

บรษัิทรว่ม 19  13  7  9 

บรษัิทอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 32  34  32  32 

รวม 93  81  5,206  7,372 

        

หนีสิ้นตามสญัญาเช่าที่ถึงกาํหนด 

ชาํระภายในหนึ่งปี        

บรษัิทย่อย -  -  10  3 

การรว่มคา้ 431  431  431  431 

บรษัิทรว่ม 1  2  -  - 

รวม 432  433  441  434 

        

เงินกูยื้มระยะสัน้*        

บรษัิทย่อย (หมายเหตฯุ 13) -  -  14,628  7,217 
 

* บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารจดัการสภาพคล่อง (Liquidity management) โดยการบริหารเงินรวมภายในกลุ่มบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ทาํหนา้ท่ีบริหารเงินระยะสัน้ 

เพื่อจดัการสภาพคลอ่งสว่นเกินและส่วนขาดของแต่ละบรษัิทโดยวิธีการกูยื้มเงินระยะสัน้ระหว่างกนั และคิดอตัราดอกเบีย้ซึง่อิงอตัราดอกเบีย้ในทอ้งตลาด 
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5. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน (ตอ่) 
 

5.6 หนีสิ้นตามสญัญาเช่าระยะยาว และเงินกูยื้มระยะยาว - กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค. 2565  31 ธ.ค. 2564  31 มี.ค. 2565  31 ธ.ค. 2564 

หนีสิ้นตามสญัญาเช่าระยะยาว        

บรษัิทย่อย -  -  16  1 

การรว่มคา้ 2,584  2,702  2,578  2,696 

บรษัิทรว่ม 11  12  -  - 

รวม 2,595  2,714  2,594  2,697 

        

เงินกูยื้มระยะยาว        

บรษัิทย่อย -  -  48,906  49,490 
 

การเปล่ียนแปลงเงินกูยื้มระยะยาว - กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     2565  2564 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม     49,490  45,181 

 - ตดัจ่ายสว่นปรบัมลูคา่     5  4 

 - (กาํไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน     (589)  1,478 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม     48,906  46,663 

หกั สว่นที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี      -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม - สทุธิ     48,906  46,663 
 

เงินกู้ยืมระยะยาว - กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีอัตราดอกเบีย้ระหว่าง 

รอ้ยละ 4.20 - 6.38 ตอ่ปี (31 ธนัวาคม 2564 : รอ้ยละ 4.20 - 6.38 ตอ่ปี) 
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5. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน (ตอ่) 
 

5.7 รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายที่เป็นรายการกบักิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 
 

สาํหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 

รายได ้        

คา่ขายสินคา้และบรกิาร        

บรษัิทย่อย -  -  295,062  141,443 

การรว่มคา้ 9,494  7,508  4,892  4,130 

บรษัิทรว่ม 5,954  3,583  1,392  716 

บรษัิทอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 1,847  1,189  1,842  1,184 

        

ดอกเบีย้รบั        

บรษัิทย่อย -  -  590  311 

การรว่มคา้ 5  4  -  - 

บรษัิทรว่ม 37  35  -  - 

        

เงินปันผลรบั        

บรษัิทย่อย -  -  7,597  4,982 

การรว่มคา้ -  -  352  228 

บรษัิทรว่ม 24  -  -  - 

บรษัิทอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 30  90  -  - 

        

รายไดอ้ื่น        

บรษัิทย่อย -  -  1,444  1,049 

การรว่มคา้ 84  73  19  14 

บรษัิทรว่ม 47  72  5  7 

บรษัิทอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 11  98  9  10 
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5. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน (ตอ่) 
 

5.7 รายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายที่เป็นรายการกบักิจการที่เก่ียวขอ้งกนั (ตอ่)  
 

สาํหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 

คา่ใชจ้่าย        

คา่ซือ้สินคา้และบรกิาร        

บรษัิทย่อย -  -  138,450  55,354 

การรว่มคา้ 2,361  1,888  378  331 

บรษัิทรว่ม 797  750  -  1 

บรษัิทอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 4  464  -  83 

        

ดอกเบีย้จ่าย        

บรษัิทย่อย -  -  536  478 

การรว่มคา้ 9  31  9  11 

        

คา่ใชจ้่ายอื่น        

บรษัิทย่อย -  -  814  749 

การรว่มคา้ 1  1  -  - 

บรษัิทรว่ม 19  18  1  2 

บรษัิทอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 1  129  -  22 
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5. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน (ตอ่) 
 

5.8 รายการซือ้ขายอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ที่เป็นรายการกับกิจการ 

ที่เก่ียวขอ้งกนัที่สาํคญั 
 

สาํหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 

ซือ้        

การรว่มคา้ 28  -  -  - 

บรษัิทรว่ม 2  -  -  - 

        

ขาย        

บรษัิทย่อย -  -  11  - 
 

รายการกบักิจการที่เก่ียวขอ้งกนัดงักลา่วขา้งตน้ มิไดร้วมถึงสว่นราชการและรฐัวิสาหกิจ  
 

การกาํหนดราคาระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เก่ียวขอ้งกัน เป็นไปตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กาํหนดกับบุคคลหรือ 

กิจการอื่นที่ไม่เก่ียวขอ้งกนั 
 

5.9 ภาระผกูพนัตอ่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 20.1 
 

5.10 คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 
 

รายละเอียดของคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร สาํหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 

คา่ตอบแทนกรรมการ        

คา่เบีย้ประชมุและโบนสั 121  89  28  21 

        

คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร        

เงินเดือน โบนสั และผลประโยชนอ์ื่น ๆ 366  270  21  27 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 5  5  1  - 

รวม 492  364  50  48 
 

ผูบ้รหิาร หมายถึง บคุคลที่มีอาํนาจหนา้ที่ และความรบัผิดชอบในการวางแผน สั่งการ และควบคมุกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการ

ไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้ม 
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6. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม 
 

6.1 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทนุในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

6.1.1 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทนุในการรว่มคา้ มีรายละเอียดดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 วิธีสว่นไดเ้สีย  วิธีราคาทนุ 

สาํหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565    

ราคาตามบญัชีตน้งวด 52,280  4,959 

 - สว่นแบง่กาํไรจากเงินลงทนุในการรว่มคา้ 1,167  - 

 - เงินปันผลรบั (1,186)  - 

 - เงินลงทนุเพิ่ม 569  - 

 - สว่นแบง่ขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นในการรว่มคา้ (167)  - 

 - ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (30)  - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 52,633  4,959 
 

6.1.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม มีรายละเอียดดงันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 วิธีสว่นไดเ้สีย 

สาํหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565  

ราคาตามบญัชีตน้งวด 76,499 

 - สว่นแบง่กาํไรจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 782 

 - เงินปันผลรบั (74) 

 - เงินลงทนุเพิ่ม 7,411 

 - สว่นแบง่ขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นในบรษัิทรว่ม (295) 

 - ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (115) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 84,208 
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6. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

6.1 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทนุในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ (ตอ่) 
 

6.1.3 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทนุในบรษัิทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 วิธีราคาทนุ 

สาํหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565  

ราคาตามบญัชีตน้งวด 376,060 

 - เงินลงทนุเพิ่ม 11,770 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 387,830 
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6. เงนิลงทุนในบรษัิทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

6.2 รายการสาํคญัที่เกิดขึน้ในระหวา่งงวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565 
 

PTTGM 
 

ในระหว่างงวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัท ปตท.โกลบอล แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั (PTTGM) มีการเพิ่มทนุ

จดทะเบียนและมีหนงัสือเรยีกชาํระคา่หุน้สว่นเพิ่มหลายครัง้ ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไดช้าํระคา่หุน้เพิ่มทนุดงักล่าวรวม 11,240 ลา้นบาท

แลว้ทัง้จาํนวน 
 

PTTLNG 
 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จาํกัด (PTTLNG) มีหนังสือลงวนัที่ 4 มีนาคม 2565 เพื่อเรียกชาํระค่าหุน้เพิ่มทุนในส่วนที่ยงัชาํระไม่

เต็มมลูคา่เป็นจาํนวนเงิน 530 ลา้นบาท ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไดช้าํระคา่หุน้เพิ่มทนุดงักลา่วแลว้ เม่ือวนัที่ 31 มีนาคม 2565 
 

การปรับโครงสร้างการถอืหุน้ในธุรกิจไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทของบริษัทฯ 
 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2565 เม่ือวนัที่ 17 กุมภาพันธ ์2565 ไดมี้มติอนุมัติการปรบัโครงสรา้ง   

การถือหุน้ในธุรกิจไฟฟ้าของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ และบริษัท สยาม แมนเนจเมน้ท ์โฮลดิง้ จาํกัด (SMH) จะเขา้ซือ้หุน้สามัญ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จาํกัด (มหาชน) (GPSC) จากบริษัท ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) (TOP) เป็นจาํนวน 304 

ลา้นหุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 10.78 ของหุน้ที่จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ GPSC ในราคารวม 22,351 ลา้นบาท ทัง้นี ้บรษัิทฯ 

SMH และ TOP อยู่ระหว่างเจรจาและจัดทาํสัญญาซือ้ขายหุน้ โดยคาดว่าจะแลว้เสร็จในไตรมาส 2 ปี 2565 โดยภายหลัง

ธุรกรรมการปรบัโครงสรา้งฯ ดังกล่าว บริษัทฯ และ SMH จะถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 55.23 และ TOP จะถือหุน้ในสัดส่วน   

รอ้ยละ 10.00 ของหุน้ที่จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ GPSC  
 

 อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมขา้งตน้เป็นการปรบัโครงสรา้งภายในกลุม่บรษัิท จงึไม่มีผลกระทบตอ่งบการเงินรวม 
 

รายการสาํคัญของบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
 

Avaada  
 

ในระหว่างงวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัท Avaada Energy Private Limited (Avaada) บริษัทร่วมของ 

GPSC ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้เพิ่มทนุจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของ GPSC เป็นจาํนวนเงิน 1,875 ลา้นรูปีอินเดีย หรือเทียบเท่า 

841 ลา้นบาท ทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของ GPSC ใน Avaada เพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 41.62 เป็นรอ้ยละ 42.93 โดยบริษัทย่อย

ดงักลา่วไดช้าํระคา่หุน้เพิ่มทนุดงักลา่วแลว้เม่ือวนัที่ 18 มกราคม 2565 
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6. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

6.2 รายการสาํคญัที่เกิดขึน้ในระหวา่งงวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565 (ตอ่) 
 

VNT 
 

เม่ือวนัที่ 1 มีนาคม 2565 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (PTTGC) ไดเ้สร็จสิน้การทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย์

ของบริษัท วีนิไทย จาํกัด (มหาชน) (VNT) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม โดย PTTGC ไดซ้ือ้หุน้ของ VNT จากผูถื้อหุน้รายอื่น ๆ จาํนวน

ทัง้สิน้ 151 ลา้นหุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 12.75 ของหุน้ที่ออกและชาํระแลว้ทัง้หมดของ VNT ในราคาหุน้ละ 39 บาท คิดเป็น

จาํนวนเงินรวมทั้งสิน้ 5,895 ลา้นบาท ส่งผลให ้PTTGC มีสัดส่วนการถือหุน้ใน VNT เพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 24.98 เป็นรอ้ยละ 

37.73 ของทนุจดทะเบียนและชาํระแลว้ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดมี้คาํสั่งเพิกถอนหุน้สามญัของ 

VNT จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตัง้แตว่นัที่ 12 มีนาคม 2565 เป็นตน้ไป  
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7. อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 
 

การเปล่ียนแปลงของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ มีรายละเอียดดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565    

มลูคา่ตามบญัชีตน้งวด 10,459  3,967 

 - เพิ่มขึน้ 15  - 

 - โอนเปล่ียนประเภท 26  - 

 - คา่เส่ือมราคาสาํหรบังวด (45)  (11) 

มลูคา่ตามบญัชีปลายงวด 10,455  3,956 
 

 

8. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ ์ 
 

การเปล่ียนแปลงของที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์มีรายละเอียดดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565    

มลูคา่ตามบญัชีตน้งวด 1,425,414  250,670 

 - เพิ่มขึน้ 29,346  1,631 

 - ขายและจาํหน่าย - สทุธิ (224)  (27) 

 - ตน้ทนุการกูยื้ม 1,337  217 

 - โอนเปล่ียนประเภท (1,064)  (18) 

 - คา่เส่ือมราคาสาํหรบังวด (31,864)  (3,788) 

 - โอนกลบัการดอ้ยคา่  5  5 

 - ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (1,832)  - 

มลูคา่ตามบญัชีปลายงวด 1,421,118  248,690 
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีสินทรพัยท์ี่อยู่ในภาระคํา้ประกัน เป็นเงินจาํนวน 90,310 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 

2564 : 91,548 ลา้นบาท) 
 

ตน้ทนุการกูยื้มที่ไดบ้นัทกึเป็นสว่นหนึ่งของราคาทนุของที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ในระหวา่งงวด กลุม่บรษัิทใชอ้ตัราการตัง้ขึน้ 

เป็นราคาทนุของสินทรพัยร์อ้ยละ 0.40 - 5.47 ตอ่ปี (2564 : รอ้ยละ 0.40 - 5.99 ตอ่ปี) และบรษัิทฯ ใชอ้ตัรารอ้ยละ 3.63 ตอ่ปี 

(2564 : รอ้ยละ 3.83 ตอ่ปี) 



28 

9. สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 
 

การเปล่ียนแปลงของสินทรพัยสิ์ทธิการใช ้มีรายละเอียดดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565    

มลูคา่ตามบญัชีตน้งวด 79,420  18,747 

 - เพิ่มขึน้ 3,058  71 

 - การเปล่ียนแปลงแกไ้ขสญัญา 47  - 

 - โอนเปล่ียนประเภท 1,208  (2) 

 - สิน้สดุสญัญาและยกเลิกสญัญา (250)  (7) 

 - คา่เส่ือมราคาสาํหรบังวด (3,058)  (392) 

 - ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (87)  - 

มลูคา่ตามบญัชีปลายงวด 80,338  18,417 
 

 

10. ค่าความนิยม 
 

การเปล่ียนแปลงของคา่ความนิยม มีรายละเอียดดงันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

สาํหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565  

มลูคา่ตามบญัชีตน้งวด 182,652 

 - ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (1,477) 

มลูคา่ตามบญัชีปลายงวด 181,175 
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11. สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอื่น 
 

การเปล่ียนแปลงของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่น มีรายละเอียดดงันี ้
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565     

มลูคา่ตามบญัชีตน้งวด   144,866  2,605 

 - เพิ่มขึน้   848  8 

 - โอนเปล่ียนประเภท   (580)  3 

 - ขายและตดัจาํหน่าย - สทุธิ   (19)  - 

 - คา่ตดัจาํหน่ายสาํหรบังวด   (2,652)  (263) 

 - ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน   (1,514)  - 

มลูคา่ตามบญัชีปลายงวด   140,949  2,353 
 

 

12. สินทรัพยท์ีเ่กิดจากการสาํรวจและประเมินค่า 
 

การเปล่ียนแปลงของสินทรพัยท์ี่เกิดจากการสาํรวจและประเมินคา่ มีรายละเอียดดงันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

     งบการเงินรวม 

สาํหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565     

มลูคา่ตามบญัชีตน้งวด     104,595 

 - เพิ่มขึน้     665 

 - ขายและจาํหน่าย - สทุธิ     (5) 

 - ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน     (380) 

มลูคา่ตามบญัชีปลายงวด     104,875 
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13. เงนิกู้ยมืและหนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
 

เงินกูยื้มและหนีสิ้นตามสญัญาเช่า มีรายละเอียดดงันี ้
 

 
หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 
ณ วนัที่ 

1 มกราคม 

2565 

 กระแสเงินสดจดัหาเงิน  รายการที่ไม่ใช่เงินสด  
ณ วนัที่ 

31 มีนาคม 

2565 
 

 เพิ่มขึน้  จ่าย 

ชาํระคืน 

 หนีสิ้นตาม

สญัญาเช่า

เพิ่มขึน้ 

 (กาํไร)ขาดทนุ
จากอตัรา

แลกเปล่ียน 
 

 ผลตา่งจาก 

การแปลงคา่ 

งบการเงิน 

 อื่น ๆ  

เงินกูยื้มระยะสัน้จาก 

สถาบนัการเงิน 11,632  99,439  (25,246)  -  - 

 

(12)  3  85,816 

เงินกูยื้มระยะสัน้ - กิจการอื่น 111  -  -  -  -  (4)  -  107 

เงินกูยื้ม - สกลุบาท 207,173  5,273  (7,902)  -  -  -  27  204,571 

เงินกูยื้ม - สกลุตา่งประเทศ* 78,708  4,161  (2,956)  -  (732)  (321)  10  78,870 

หุน้กู ้- สกลุบาท 277,415  30,000  (4,000)  -  118  (118)  (5)  303,410 

หุน้กู ้- สกลุตา่งประเทศ** 310,576  42,988  -  -  (593)  (268)  (329)  352,374 

หนีสิ้นตามสญัญาเช่า 64,210  -  (2,970)  3,003  (13)  (225)  254  64,259 

รวม 949,825  181,861  (43,074)  3,003  (1,220)  (948)  (40)  1,089,407 
 

* เงินกูยื้มของบรษัิท ปตท. ศนูยบ์รหิารเงิน จาํกดั ถกูคํา้ประกนัโดยบรษัิทฯ ซึง่มีความรบัผิดสงูสดุภายใตก้ารคํา้ประกนัดงักลา่วไม่เกินรอ้ยละ 125 ของเงินตน้ หรอืคิดเป็น 28,750 ลา้นเยน 

** เงินกูยื้มของบรษัิท ปตท. ศนูยบ์รหิารเงิน จาํกดั ถกูคํา้ประกนัโดยบรษัิทฯ ซึง่มีความรบัผิดสงูสดุภายใตก้ารคํา้ประกนัดงักลา่วไม่เกินรอ้ยละ 125 ของเงินตน้ หรอืคิดเป็นจาํนวนประมาณ 1,594 ลา้นดอลลารส์หรฐั 
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13. เงนิกู้ยมืและหนีสิ้นตามสัญญาเช่า (ตอ่) 
 

เงินกูยื้มและหนีสิ้นตามสญัญาเช่า มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 
 

 
หน่วย : ลา้นบาท 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัที่ 

1 มกราคม 

2565 

 กระแสเงินสดจดัหาเงิน  รายการที่ไม่ใช่เงินสด  ณ วนัที่ 

31 มีนาคม 

2565 
 

 เพิ่มขึน้  จ่ายชาํระคืน  หนีสิ้นตาม 

สญัญาเช่าเพิ่มขึน้ 

 กาํไร 

จากอตัราแลกเปล่ียน 

 อื่น ๆ  

เงินกูยื้มระยะสัน้จาก 

สถาบนัการเงิน -  14,880  -  -  -  -  14,880 

เงินกูยื้มระยะสัน้ - กิจการที่

เก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตฯุ 5.5) 7,217 

 

10,430 

 

(3,019) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

14,628 

เงินกูยื้ม - สกลุบาท 5,986  -  -  -  -  -  5,986 

เงินกูยื้ม - สกลุตา่งประเทศ 49,490  -  -  -  (588)  4  48,906 

หุน้กู ้- สกลุบาท 124,222  -  (4,000)  -  -  6  120,228 

หุน้กู ้- สกลุตา่งประเทศ 9,753  -  -  -  (40)  4  9,717 

หนีสิ้นตามสญัญาเช่า 7,047  -  (143)  71  (8)  (76)  6,891 

รวม 203,715  25,310  (7,162)  71  (636)  (62)  221,236 
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13. เงนิกู้ยมืและหนีสิ้นตามสัญญาเช่า (ตอ่) 
 

เงินกูยื้มระยะยาวและหุน้กู ้มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 
 

เงินกูยื้ม 
 

เม่ือวนัที่ 28 มีนาคม 2565 บรษัิทย่อยแห่งหนึ่งในกลุ่มบรษัิท GPSC ไดล้งนามในสญัญาเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน 3 แห่ง สาํหรบั

วงเงินกูยื้มจาํนวน 1,981 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้ THOR บวกอตัรารอ้ยละคงที่ต่อปี โดยมีกาํหนดระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัลงนาม

สญัญาเงินกู ้นอกจากนั้นยังไดล้งนามในสัญญาเพื่อเปล่ียนแปลงผูใ้หกู้ยื้มสาํหรบัเงินกูยื้มระยะยาวจาํนวน 1,319 ลา้นบาทกับ

สถาบนัการเงิน 3 แห่ง ภายใตส้ญัญาเงินกูยื้มฉบบัใหม่ เงินกูยื้มดงักล่าวมีอตัราดอกเบีย้ THOR บวกอตัรารอ้ยละคงที่ต่อปี และมี

กาํหนดระยะเวลา 8 ปี 
 

หุน้กู ้
 

เม่ือวนัที่ 25 มกราคม 2565 บริษัท PTTGC ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินบาทชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มี

หลกัประกัน และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้เสนอขายแก่ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ อายุ 5 - 12 ปี มูลค่ารวม 30,000 ลา้น

บาท มีอตัราดอกเบีย้คงที่รอ้ยละ 2.13 - 3.29 ตอ่ปี กาํหนดชาํระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน 
 

เม่ือวนัที่ 30 มีนาคม 2565 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในกลุ่มบริษัท PTTGC ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินดอลลารส์หรฐั ประเภท 

ไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกัน จาํนวน 1,300 ลา้นดอลลารส์หรฐั อายุ 10 ปี จาํนวน 1,000 ลา้นดอลลารส์หรฐั และ อายุ 30 ปี 

จาํนวน 300 ลา้นดอลลารส์หรฐั โดยมีอตัราดอกเบีย้คงที่รอ้ยละ 4.40 ต่อปี และ รอ้ยละ 5.20 ตอ่ปี ตามลาํดบั กาํหนดชาํระดอกเบีย้

ทกุ 6 เดือน เสนอขายแก่ผูล้งทนุสถาบนั โดย PTTGC เป็นผูค้ ํา้ประกนั 
 

เงินกู้ยืมและหุน้กู้ดังกล่าว กลุ่มบริษัทมีวัตถุประสงคจ์ะนาํไปใชใ้นการดาํเนินกิจการทั่วไปของกลุ่มบริษัท การชาํระคืนเงินกู ้

กิจกรรมการลงทนุ และการใหกู้ยื้มแก่บรษัิทในกลุม่ 
 

ภายใตส้ญัญาเงินกูยื้มและหุน้กู ้กลุ่มบรษัิทตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามที่กาํหนดไว ้เช่น การดาํรงมลูค่าของ

สินทรพัยท์ี่มีตวัตนที่เป็นส่วนของผูถื้อหุน้ การดาํรงอตัราส่วนของหนีสิ้นสทุธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ การดาํรงอตัราส่วนความสามารถ

ในการชาํระหนี ้การรกัษาสดัสว่นการถือหุน้ของบรษัิทฯ ในบรษัิทย่อย และการสาํรองปรมิาณจดัเก็บถ่านหิน เป็นตน้ 
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14. ประมาณการหนีสิ้นค่ารือ้ถอน 

 

การเปล่ียนแปลงของประมาณการหนีสิ้นคา่รือ้ถอนที่คาดวา่จะเกิดขึน้ในอนาคต มีรายละเอียดดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 
 

 งบการเงินรวม 

สาํหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565    

มลูคา่ตามบญัชีตน้งวด   93,594 

 - ประมาณการหนีสิ้นเพิ่มขึน้   531 

 - ใชไ้ประหวา่งงวด   (468) 

 - กลบัรายการประมาณการหนีสิ้นที่ไม่เกิดขึน้   (18) 

 - ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน   (310) 

มลูคา่ตามบญัชีปลายงวด   93,329 
 

 

15. กาํไรต่อหุน้ขั้นพืน้ฐาน 
 

กาํไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน สาํหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดงันี ้
 

       หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 

กาํไรสว่นที่เป็นของบรษัิทฯ 25,570,942,746  32,587,613,272  15,547,073,578  14,170,553,350 

ปรบัปรุงกาํไร* (34,968,186)  (65,155,577)  -  - 

กาํไรที่ใชใ้นการคาํนวณกาํไรตอ่หุน้ 25,535,974,560  32,522,457,695  15,547,073,578  14,170,553,350 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั (หุน้) 28,562,996,250  28,562,996,250  28,562,996,250  28,562,996,250 

        

กาํไรตอ่หุน้ (บาท / หุน้) 0.89  1.14  0.54  0.50 
 

*รายการปรบัปรุงกาํไร เป็นรายการปรบัปรุงที่เก่ียวขอ้งกบัการไถ่ถอนหุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทนุ ดอกเบีย้ และ ภาษีเงินได ้

ที่เก่ียวขอ้ง 
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16. รายได้อ่ืน 
 

รายไดอ้ื่น สาํหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดงันี ้
 

       หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 

รายไดค้า่ขนสง่ 417  1,150  889  1,343 

เงินปันผลรบั 101  112  7,981  5,217 

ดอกเบีย้รบั 479  699  675  481 

กาํไร(ขาดทนุ)จากการจาํหนา่ยสินทรพัย ์

และเงินลงทนุ 1,190  44  1  (12) 

กาํไรจากเงินลงทนุที่วดัมลูคา่ยติุธรรมผ่าน

กาํไรขาดทนุ 37  12  5  14 

กาํไรจากการซือ้ธุรกิจในราคาตํ่ากวา่มลูคา่

ยติุธรรม -  10,772  -  - 

อื่น ๆ 1,563  1,565  866  958 

รวม 3,787  14,354  10,417  8,001 
 

 

17. ค่าใช้จ่ายจาํแนกตามลักษณะ  
 

คา่ใชจ้่ายจาํแนกตามลกัษณะที่สาํคญั สาํหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือลดลง 567,945  339,098  460,490  215,786 

คา่ใชจ้่ายพนกังาน 17,394  13,755  2,187  2,111 

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 37,145  35,036  4,454  4,597 

คา่ใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าระยะสัน้ 214  139  5  13 

คา่ใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าของ

สินทรพัยม์ลูคา่ตํ่า 39  23  28  28 

คา่ใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัคา่เช่าผนัแปร 193  220  168  182 
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18. ส่วนงานดาํเนินงาน 
 

งบการเงินรวม 
 

สาํหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565 
 

                 หน่วย : ลา้นบาท 

 ปิโตรเลียมขัน้ตน้และก๊าซธรรมชาติ  ปิโตรเลียมขัน้ปลาย  ธุรกิจใหม่และ

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน 

 อ่ืน ๆ  ปรบัปรุงบญัชี

ระหว่างกนั 

 รวม 

 สาํรวจและผลิต

ปิโตรเลียม 

 ก๊าซธรรมชาติ  ถ่านหิน  นํา้มนั  การคา้ระหว่าง

ประเทศ 

 ปิโตรเคมีและ

การกลั่น     

ขาย - นอกกิจการ 17,468  123,032  4,273  176,365  190,379  224,685  22,211  52  -  758,465 

- ระหว่างกนั 50,681  46,184  378  1,544  292,606  136,563  6,743  923  (535,622)  - 

ขายสทุธิ 68,149  169,216  4,651  177,909  482,985  361,248  28,954  975  (535,622)  758,465 

กาํไร(ขาดทนุ)ขัน้ตน้* 61,481  21,456  2,381  11,162  16,160  54,838  3,490  (31)  (3,635)  167,302 

กาํไร(ขาดทนุ)จากการดาํเนินงานก่อนค่าเส่ือมราคา 

ตน้ทนุทางการเงิน และภาษีเงินได ้ 53,465  19,520  1,836  6,686  15,625  45,162  2,927  (471)  (2,049)  142,701 

คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (17,034)  (4,431)  (446)  (1,509)  (123)  (10,705)  (2,784)  (113)  -  (37,145) 

กาํไร(ขาดทนุ)จากการดาํเนินงานตามสว่นงาน 36,431  15,089  1,390  5,177  15,502  34,457  143  (584)  (2,049)  105,556 

สว่นแบ่งกาํไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในการรว่มคา้

และบรษัิทรว่ม 259  308  (4)  174  -  1,075  138  (1)  -  1,949 

อ่ืน ๆ 37  4  -  (26)  -  430  848  13  -  1,306 

รายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายท่ีไม่ไดปั้นสว่น :                    

ดอกเบีย้รบั                   479 

ขาดทนุจากตราสารอนพุนัธ ์                   (48,979) 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ                   5,712 

กาํไรก่อนตน้ทนุทางการเงินและภาษีเงินได ้                   66,023 

กาํไรสาํหรบังวด                   36,704 

 

*กาํไร(ขาดทนุ)ขัน้ตน้ ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายในตน้ทนุขาย 
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18. ส่วนงานดาํเนินงาน (ตอ่) 
 

งบการเงินรวม 
 

สาํหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564 
 

                 หน่วย : ลา้นบาท 

 ปิโตรเลียมขัน้ตน้และก๊าซธรรมชาติ  ปิโตรเลียมขัน้ปลาย  ธุรกิจใหม่และ

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน 

 อ่ืน ๆ  ปรบัปรุงบญัชี

ระหว่างกนั 

 รวม 

 สาํรวจและผลิต

ปิโตรเลียม 

 ก๊าซธรรมชาติ  ถ่านหิน  นํา้มนั  การคา้ระหว่าง

ประเทศ 

 ปิโตรเคมีและ

การกลั่น     

ขาย - นอกกิจการ 9,231  67,942  2,996  118,191  119,218  147,391  12,817  51  -  477,837 

- ระหว่างกนั 33,523  34,772  129  699  106,880  77,038  5,261  818  (259,120)  - 

ขายสทุธิ 42,754  102,714  3,125  118,890  226,098  224,429  18,078  869  (259,120)  477,837 

กาํไร(ขาดทนุ)ขัน้ตน้* 37,360  23,569  1,490  10,627  4,311  38,779  5,874  (46)  (2,207)  119,757 

กาํไร(ขาดทนุ)จากการดาํเนินงานก่อนค่าเส่ือมราคา 

ตน้ทนุทางการเงิน และภาษีเงินได ้ 31,824  21,775  1,230  6,531  3,975  33,492  5,436  (650)  (616)  102,997 

คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (16,497)  (4,597)  (333)  (1,404)  (49)  (9,508)  (2,539)  (109)  -  (35,036) 

กาํไร(ขาดทนุ)จากการดาํเนินงานตามสว่นงาน 15,327  17,178  897  5,127  3,926  23,984  2,897  (759)  (616)  67,961 

สว่นแบ่งกาํไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในการรว่มคา้

และบรษัิทรว่ม (19)  140  (1)  157  -  1,465  206  (1)  -  1,947 

อ่ืน ๆ 6,283  (4)  -  (39)  1  106  90  11  -  6,448 

รายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายท่ีไม่ไดปั้นสว่น :                    

ดอกเบีย้รบั                   699 

ขาดทนุจากตราสารอนพุนัธ ์                   (7,398) 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ                   (4,330) 

กาํไรก่อนตน้ทนุทางการเงินและภาษีเงินได ้                   65,327 

กาํไรสาํหรบังวด                   47,206 

 

*กาํไร(ขาดทนุ)ขัน้ตน้ ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายในตน้ทนุขาย 
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19. การวัดมูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมือทางการเงนิ 
 

ณ  วันที่  31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมี สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ วัดมูลค่าด้วย 

มลูคา่ยติุธรรม ดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 

 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพยท์ีว่ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  302  -  302 

เงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะสัน้ -  971  -  971 

เงินลงทนุที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยติุธรรม 

ผ่านกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 9,916  1,844  25,132  36,892 

เงินลงทนุที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยติุธรรม 

ผ่านกาํไรขาดทนุ 1,159  -  526  1,685 

ตราสารอนพุนัธ ์ 19,588  15,202  -  34,790 

สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอื่น 2,040  -  -  2,040 

        

หนีสิ้นทีว่ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม        

ตราสารอนพุนัธ ์ 36,025  28,635  461  65,121 

หนีสิ้นทางการเงินไม่หมนุเวียนอื่น -  -  2,382  2,382 
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19. การวัดมูลค่ายุตธิรรมของเครือ่งมือทางการเงนิ (ตอ่) 
 

ณ  วันที่  31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมี สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ วัดมูลค่าด้วย 

มลูคา่ยติุธรรม ดงันี ้(ตอ่) 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 

 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพยท์ีว่ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  42  -  42 

เงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะสัน้ -  1,142  -  1,142 

เงินลงทนุที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยติุธรรม 

ผ่านกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 11,099  1,969  24,259  37,327 

เงินลงทนุที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยติุธรรม 

ผ่านกาํไรขาดทนุ 1,145  -  471  1,616 

ตราสารอนพุนัธ ์ -  6,227  -  6,227 

สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอื่น 2,048  -  -  2,048 

        

หนีสิ้นทีว่ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม        

ตราสารอนพุนัธ ์ 187  7,470  470  8,127 

หนีสิ้นทางการเงินหมนุเวียนอื่น -  -  32  32 

หนีสิ้นทางการเงินไม่หมนุเวียนอื่น -  -  2,380  2,380 
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19. การวัดมูลค่ายุตธิรรมของเครือ่งมือทางการเงนิ (ตอ่) 
 

ณ  วันที่  31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมี สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ วัดมูลค่าด้วย 

มลูคา่ยติุธรรม ดงันี ้(ตอ่) 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 

 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพยท์ีว่ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม        

เงินลงทนุที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยติุธรรม 

ผ่านกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 4,560  -  2,771  7,331 

เงินลงทนุที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยติุธรรม 

ผ่านกาํไรขาดทนุ 391  -  -  391 

ตราสารอนพุนัธ ์ -  3,123  -  3,123 

        

หนีสิ้นทีว่ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม        

ตราสารอนพุนัธ ์ -  6,624  -  6,624 
 

 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 

 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพยท์ีว่ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม        

เงินลงทนุที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยติุธรรม 

ผ่านกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 6,140  -  2,627  8,767 

เงินลงทนุที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยติุธรรม 

ผ่านกาํไรขาดทนุ 387  -  -  387 

ตราสารอนพุนัธ ์ -  1,540  -  1,540 

        

หนีสิ้นทีว่ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม        

ตราสารอนพุนัธ ์ -  2,388  -  2,388 
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19. การวัดมูลค่ายุตธิรรมของเครือ่งมือทางการเงนิ (ตอ่) 
 

ณ วันที่  31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ ไม่ได้วัดมูลค่าด้วย 

มูลค่ายุติธรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการที่มูลค่าบัญชีเป็นค่าประมาณการที่สมเหตุสมผลของมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้รายการ

ดงัตอ่ไปนี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 

 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพยท์ีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ายุตธิรรม        

ตราสารหนีท้ี่วดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจาํหน่าย -  8,027  -  8,027 

        

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม        

เงินกูยื้มระยะยาว -  280,537  5,977  286,514 

หุน้กู ้ -  653,648  -  653,648 
 

 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 

 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพยท์ีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ายุตธิรรม        

ตราสารหนีท้ี่วดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจาํหน่าย -  8,255  -  8,255 

        

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม        

เงินกูยื้มระยะยาว -  282,996  6,075  289,071 

หุน้กู ้ -  622,453  -  622,453 
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19. การวัดมูลค่ายุตธิรรมของเครือ่งมือทางการเงนิ (ตอ่) 
 

ณ วันที่  31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ ไม่ได้วัดมูลค่าด้วย 

มูลค่ายุติธรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการที่มูลค่าบญัชีเป็นค่าประมาณการที่สมเหตุสมผลของมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้รายการ

ดงัตอ่ไปนี ้(ตอ่)  
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 

 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพยท์ีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ายุตธิรรม        

ตราสารหนีท้ี่วดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจาํหน่าย -  8,027  -  8,027 

        

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม        

เงินกูยื้มระยะยาว -  -  58,220  58,220 

หุน้กู ้ -  138,295  -  138,295 
 

 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 

 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพยท์ีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ายุตธิรรม        

ตราสารหนีท้ี่วดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจาํหน่าย -  8,255  -  8,255 

        

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม        

เงินกูยื้มระยะยาว -  -  66,532  66,532 

หุน้กู ้ -  145,806  -  145,806 
 

ในระหวา่งงวด ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชัน้ของมลูคา่ยติุธรรม 
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20. ภาระผูกพันและหนีสิ้นทีอ่าจเกิดขึน้ 
 

การเปล่ียนแปลงภาระผกูพนัและหนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้ที่มีสาระสาํคญั มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

20.1 ภาระผกูพนัตอ่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงันี ้
 

20.1.1 บรษัิทฯ ไดใ้หก้ารสนบัสนนุเงินกูแ้ก่บรษัิทย่อยหลายแห่งผ่านบรษัิท ปตท. ศนูยบ์รหิารเงิน จาํกดั (PTTTCC) (บริษัท

ย่อยของบรษัิทฯ) ในวงเงิน 243,454 ลา้นบาท ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 วงเงินคงเหลือจาํนวน 67,280 ลา้นบาท 
 

20.1.2 ณ วันที่  31 มีนาคม  2565 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันในการให้การสนับสนุนทางการเงิน (Sponsor Support 

Agreement) ต่อกิจการที่ เก่ียวข้องกันหลายแห่งเป็นจํานวน 2,108 ล้านบาท และ 1,294 ล้านดอลลารส์หรัฐ 

ตามลาํดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ 17 ลา้นดอลลารส์หรฐั) ซึ่งเป็นภาระผูกพันตามสัดส่วนการถือหุน้ของกลุ่ม

บรษัิทในกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัดงักลา่ว 
 

บรษัิทฯ มีภาระคํา้ประกนัเงินกูยื้มและหุน้กูข้องบรษัิทย่อยตามที่กลา่วไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 13 

 

20.1.3 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบรษัิทมีภาระผกูพนัจากการซือ้หุน้ในบรษัิทรว่มตามสญัญาซือ้ขายหุน้เป็นจาํนวนเงิน

ไม่เกิน 770 ลา้นดอลลารส์หรฐั 
 

บรษัิทฯ มีภาระผกูพนัตามสญัญาระหว่างผูถื้อหุน้ (Shareholder Agreement) ที่จะตอ้งจ่ายชาํระคา่หุน้ตามสดัส่วน

การถือหุน้จาํนวนหลายฉบบัโดย ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 บรษัิทฯ มีภาระผกูพนัตามสญัญาดงักล่าว คงเหลือเป็น

จาํนวนเงิน 3,100 ลา้นบาท 
 

20.2 ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่า - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผูเ้ช่า จาํนวนเงินขัน้ตํ่าที่ตอ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าที่ไม่สามารถ

ยกเลิกได ้ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 มีรายละเอียดดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 - ไม่เกิน 1 ปี 2,608  61 

 - เกิน 1 ปี แตไ่ม่เกิน 5 ปี 497  48 

 - เกินกวา่ 5 ปี 919  62 

รวม 4,024  171 
 

20.3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนในงบการเงินรวมจาํนวน 145,713 ลา้นบาท และใน

งบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 22,232 ลา้นบาท 
 

20.4 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันซึ่งเป็นเลตเตอรอ์อฟเครดิตที่ธนาคารออกใหใ้นงบการเงินรวม จาํนวน 

48,628 ลา้นบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 8,261 ลา้นบาท  
 

20.5 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีภาระหนีส้ินที่อาจเกิดขึน้ซึ่งเป็นหนังสือคํา้ประกัน (Letter of Guarantee) ใน    

งบการเงินรวมจาํนวน 35,883 ลา้นบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 70 ลา้นบาท 
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20. ภาระผูกพันและหนีสิ้นทีอ่าจเกิดขึน้ (ตอ่) 
 

การเปล่ียนแปลงภาระผกูพนัและหนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้ที่มีสาระสาํคญั มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้(ตอ่) 
 

20.6 เม่ือวนัที่ 26 พฤษภาคม 2553 บรษัิทผูร้บัเหมาก่อสรา้งโครงการท่อสง่ก๊าซธรรมชาติบนบกรายหนึ่ง ไดย่ื้นคาํเสนอขอ้พิพาทต่อ

สถาบันอนุญาโตตุลาการ เรียกรอ้งค่าจา้งคา้งชาํระและค่าเสียหายจากการดาํเนินงานในโครงการดังกล่าวจากบริษัทฯ 

ซึง่บรษัิทฯ เห็นวา่ การใชสิ้ทธิเรยีกรอ้งดงักลา่วไม่เป็นไปตามกระบวนการและขัน้ตอนที่ตกลงกนัไวใ้นสญัญาอนญุาโตตลุาการ 

บริษัทฯ จึงไดค้ดัคา้นการย่ืนคาํเสนอขอ้พิพาทของบริษัทผูร้บัเหมา รวมทัง้ไดต้ัง้ขอ้สงวนสิทธิในการคดัคา้นประเด็นที่บริษัท

ผูร้บัเหมาไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กาํหนดในสัญญาอนุญาโตตุลาการไวแ้ลว้ ต่อมาหลังจากย่ืนคาํเสนอขอ้พิพาทนี ้บริษัท

ผูร้บัเหมาไดถ้กูศาลลม้ละลายกลางมีคาํสั่งพิทกัษ์ทรพัยเ์ด็ดขาด เป็นผลใหเ้จา้พนกังานพิทกัษ์ทรพัยแ์ต่ผูเ้ดียวมีอาํนาจในการ

ดาํเนินคดีเก่ียวกับทรพัยสิ์นของบริษัทผูร้บัเหมา โดยเจา้พนักงานพิทักษ์ทรพัยไ์ดเ้ขา้ดาํเนินการขอ้พิพาทอนุญาโตตุลาการ

แทนบรษัิทผูร้บัเหมาแลว้ ซึ่งในคดีลม้ละลายดงักลา่ว บรษัิทฯ ไดย่ื้นคาํขอรบัชาํระหนีเ้ป็นเจา้หนีร้ายหนึ่งดว้ย สว่นในขอ้พิพาท

อนุญาโตตุลาการนั้นบริษัทฯ ไดย่ื้นคาํคัดคา้นปฏิเสธขอ้เรียกรอ้งของบริษัทผูร้บัเหมาทั้งสิน้ พรอ้มทั้งย่ืนขอ้เรียกรอ้งแยง้ 

เรยีกรอ้งคา่เสียหายจากบรษัิทผูร้บัเหมาดว้ย ตอ่มาปรากฏวา่ คณะอนญุาโตตลุาการไดมี้คาํชีข้าดใหบ้รษัิทฯ ชาํระหนีบ้างสว่น

แก่บริษัทผูร้บัเหมา แต่เน่ืองจากบรษัิทฯ เห็นว่า คาํชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการมีการวินิจฉัยคลาดเคล่ือนในสาระสาํคญั

ทัง้ในขอ้เท็จจรงิและขอ้กฎหมาย บรษัิทฯ จึงไดย่ื้นคาํรอ้งขอเพิกถอนคาํชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการ สว่นบรษัิทผูร้บัเหมา

ไดย่ื้นคาํรอ้งขอบงัคบัตามคาํชีข้าดดงักลา่วตอ่ศาลแพ่ง และเม่ือวนัที่ 17 ตลุาคม 2560 ศาลแพ่งไดมี้คาํพิพากษาใหบ้งัคบัตาม

คาํชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการ โดยปรบัลดจาํนวนเงินลงบางส่วน อย่างไรก็ดี บรษัิทฯ ไดย่ื้นอทุธรณค์าํพิพากษาของศาล

แพ่งต่อศาลฎีกา พรอ้มทัง้นาํสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารวางต่อศาลเป็นหลกัประกนัการงดการบงัคบัคดีแลว้ และต่อมาบรษัิท

ผูร้บัเหมาก่อสรา้งก็ไดยื้่นอุทธรณค์าํพิพากษาของศาลแพ่งต่อศาลฎีกาเช่นกัน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ศาลฎีกา 

มีคาํพิพากษาไม่รบัอทุธรณข์องบรษัิทฯ ไวพ้ิจารณา คดีถึงที่สดุ เป็นผลใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจ่ายเงินตามคาํพิพากษาของศาลแพ่ง 

และเม่ือวนัที่ 8 มกราคม 2563 บรษัิทฯ ไดว้างเงินชาํระหนีต้ามคาํพิพากษา เป็นเงินประมาณ 4,544 ลา้นบาท ตอ่ศาลแพ่งแลว้ 
 

เม่ือวนัที่ 8 กนัยายน 2553 บรษัิทผูร้บัเหมาโดยเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรพัย ์ไดย่ื้นคาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนญุาโตตลุาการ

เป็นอีกขอ้พิพาทหนึ่ง เรียกรอ้งค่าว่าจา้ง และค่าเสียหายจากการดาํเนินงานก่อสรา้งวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติอีกโครงการหนึ่ง 

ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่า การใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวไม่ เป็นไปตามกระบวนการ และขั้นตอนที่ตกลงกันไว้ในสัญ ญ า

อนญุาโตตลุาการ จงึไดค้ดัคา้นและตัง้ขอ้สงวนสิทธิในการคดัคา้นไวอ้ีกเช่นกนั โดยบรษัิทฯ ไดย่ื้นคาํคดัคา้นปฏิเสธขอ้เรยีกรอ้ง

ของบริษัทผู้ร ับเหมา พรอ้มทั้งย่ืนข้อเรียกรอ้งแย้ง เรียกรอ้งค่าเสียหายจากบริษัทผู้ร ับเหมาด้วย และได้มีการแต่งตั้ง                                 

คณะอนญุาโตตุลาการเพื่อชีข้าดขอ้พิพาทแลว้ ต่อมาเม่ือวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2561 คณะอนญุาโตตลุาการมีคาํชีข้าดใหย้ก

คาํเสนอขอ้พิพาทของบรษัิทผูร้บัเหมาและใหย้กขอ้เรยีกรอ้งแยง้ของบรษัิทฯ อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯ ไดย่ื้นคาํขอรบัชาํระหนีต้าม

ขอ้เรียกรอ้งแยง้ไวแ้ลว้ในคดีลม้ละลาย ต่อมา บรษัิทผูร้บัเหมาไดย่ื้นคาํรอ้งขอเพิกถอนคาํชีข้าดของอนญุาโตตลุาการต่อศาล

แพ่ง และบริษัทฯ โดยพนกังานอยัการไดย่ื้นคาํรอ้งคดัคา้นต่อศาลแพ่งแลว้ เม่ือวนัที่ 6 ตุลาคม 2563 ศาลแพ่งมีคาํพิพากษา

ยกคาํรอ้งขอเพิกถอนคาํชีข้าดของบริษัทผู้รบัเหมา และเม่ือวันที่ 6 มกราคม 2564 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรพัยข์องบริษัท

ผูร้บัเหมา ไดย่ื้นอทุธรณค์าํพิพากษาของศาลแพ่งต่อศาลฎีกา ต่อมาเม่ือวนัที่ 30 มีนาคม 2564 บรษัิทฯ โดยพนกังานอยัการ

ไดย่ื้นคาํแกอ้ทุธรณต์อ่ศาลฎีกาแลว้ ปัจจบุนั คดีอยู่ระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา  
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20. ภาระผูกพันและหนีสิ้นทีอ่าจเกิดขึน้ (ตอ่) 
 

การเปล่ียนแปลงภาระผกูพนัและหนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้ที่มีสาระสาํคญั มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้(ตอ่) 
 

20.7 เม่ือวนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์2557 บริษัทผูร้บัเหมาก่อสรา้งโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกรายหนึ่ง เป็นโจทกย่ื์นฟ้องบรษัิทฯ 

เป็นจาํเลยต่อศาลแพ่ง กล่าวหาว่า บริษัทฯ บอกเลิกสญัญาโดยไม่มีสิทธิและปฏิบติัผิดสญัญา และเรียกรอ้งใหบ้ริษัทฯ จ่าย

ค่าจา้งคา้งชาํระและค่าเสียหาย ซึ่งบรษัิทฯ เห็นว่า การดาํเนินการของบรษัิทฯ เป็นไปโดยชอบดว้ยสญัญาทัง้สิน้ จึงไดส้่งเรื่อง

ใหส้าํนกังานอยัการสงูสดุพิจารณาแกต้่างคดีใหแ้ก่บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ โดยพนกังานอยัการไดย่ื้นคาํใหก้ารต่อศาลแลว้ ต่อมา

ศาลแพ่งไดมี้คาํสั่งใหโ้อนคดีไปพิจารณาพิพากษาที่ศาลปกครองกลาง เน่ืองจากศาลแพ่ง และศาลปกครองกลางเห็นพอ้ง

ตอ้งกันว่า คดีนีเ้ป็นคดีปกครอง ซึ่งศาลแพ่งไดด้าํเนินการโอนคดีไปยังศาลปกครองกลางแลว้ ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการ

พิจารณาของศาลปกครองกลาง 
 

หลงัจากบริษัทฯ ไดบ้อกเลิกสญัญาต่อบรษัิทผูร้บัเหมาก่อสรา้งดงักล่าวแลว้ บริษัทฯ จึงไดด้าํเนินการก่อสรา้งโครงการท่อส่ง

ก๊าซธรรมชาติต่อไปจนแล้วเสร็จ และต่อมาเม่ือวันที่  20 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ จึงได้ย่ืนคาํฟ้องต่อศาลปกครองกลาง 

เรียกรอ้งใหบ้ริษัทผูร้บัเหมาก่อสรา้งชดใชค้่าเสียหายจากการปฏิบัติผิดสญัญาและทิง้งาน เม่ือวนัที่ 15 ตุลาคม 2563 ศาล

ปกครองกลางมีคาํสั่งใหร้วมการพิจารณาคดีนีเ้ขา้กบัคดีที่บรษัิทผูร้บัเหมาก่อสรา้งย่ืนฟ้องบรษัิทฯ ปัจจบุนั คดีอยู่ระหว่างการ

พิจารณาของศาลปกครองกลาง 
 

เม่ือวนัที่ 25 กันยายน 2562 บริษัทผูร้บัเหมาก่อสรา้งไดแ้ถลงขอ้เท็จจริงต่อศาลปกครองกลางว่า เม่ือวนัที่ 8 มีนาคม 2562 

ศาลคดีกฎหมายบริษัทแห่งชาติ  (The National Company Law Tribunal) แห่งประเทศอินเดีย ได้มีคําสั่ งให้บริษัท

ผู้รบัเหมาก่อสรา้งเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ และมีคาํสั่ งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลกิจการของบริษัทผู้รบัเหมาก่อสรา้ง 

(Resolution Professional) ตามกฎหมายประเทศอินเดียแลว้ บริษัทฯ ไดต้รวจสอบขอ้เท็จจริงดงักล่าว พบว่า เป็นความจริง 

ต่อมาเม่ือวนัที่ 26 พฤศจิกายน 2562 บรษัิทฯ จึงไดย่ื้นคาํขอรบัชาํระหนีต้่อเจา้หนา้ที่ดแูลกิจการของบรษัิทผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 

ณ ประเทศอินเดีย ปัจจบุนัอยู่ระหวา่งเจา้หนา้ที่ดงักลา่วพิจารณาคาํขอรบัชาํระหนีข้องบรษัิทฯ  
 

20.8 เม่ือวนัที่ 9 สิงหาคม 2559 PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (PTTEP AAA) ไดร้บัคาํฟ้องจากตวัแทนของกลุ่ม

ผูเ้ลีย้งสาหรา่ยในติมอรต์ะวนัตกที่ไดย่ื้นฟ้องรอ้งคดีแบบกลุ่ม (Class Action) ต่อศาลสหพนัธรฐั ประเทศออสเตรเลียผ่านทาง

สาํนักทะเบียนของเมืองซิดนีย ์เพื่อเรียกรอ้งค่าเสียหายที่เกิดขึน้จากเหตุการณน์ํา้มันดิบรั่วไหลจากแหล่งมอนทาราในทะเล

ติมอรเ์ม่ือปี 2552 ต่อมาเม่ือวนัที่ 19 มีนาคม 2564 ศาลไดมี้คาํพิพากษา โดยศาลเช่ือว่านํา้มนัจากเหตกุารณน์ํา้มนัดิบรั่วไหล

จากแหล่งมอนทาราไดไ้ปถึงบรเิวณเพาะเลีย้งสาหรา่ยของผูน้าํในการดาํเนินคดีแบบกลุ่มในปลายปี 2552 ทาํใหส้าหรา่ยไดร้บั

ความเสียหายและเป็นอปุสรรคตอ่การเพาะเลีย้งสาหรา่ยในช่วงเวลา 5 ปีตอ่มา ซึ่งศาลไดก้าํหนดค่าเสียหายใหก้บัโจทกซ์ึง่เป็น

ผู้นาํในการดาํเนินคดีแบบกลุ่มเพียงรายเดียว เป็นจาํนวนเงินประมาณ 253 ล้านรูเปียะห์ หรือเทียบเท่าประมาณ 0.02       

ลา้นดอลลารส์หรฐั (0.59 ลา้นบาท) โดยมีดอกเบีย้ตามที่ตกลงกันจาํนวนเงินประมาณ 165 ลา้นรูเปียะห ์หรือเทียบเท่า

ประมาณ 0.01 ลา้นดอลลารส์หรฐั (0.38 ลา้นบาท) 
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20. ภาระผูกพันและหนีสิ้นทีอ่าจเกิดขึน้ (ตอ่) 
 

การเปล่ียนแปลงภาระผกูพนัและหนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้ที่มีสาระสาํคญั มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้(ตอ่) 
 

เม่ือวนัที่ 25 ตุลาคม 2564 ศาลไดมี้คาํพิพากษาในประเด็นที่เหลือเก่ียวกับคาํถามรว่มในคดี โดยศาลไดร้ะบุบริเวณที่เช่ือว่า

นํา้มันจากเหตุการณน์ํา้มนัดิบรั่วไหลจากแหล่งมอนทาราไปถึง ในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2552 (เป็นอย่าง

นอ้ย) ทัง้นี ้ศาลไดต้ดัสินเฉพาะในส่วนของโจทกซ์ึ่งเป็นผูน้าํในการดาํเนินคดีแบบกลุ่มเพียงรายเดียวและคาํถามรว่มในคดี

เท่านัน้ ในส่วนของผูร้่วมดาํเนินคดีแบบกลุ่มรายอื่น ยงัตอ้งพิจารณาเรื่องอายุความและค่าเสียหายแยกต่างหากต่อไป และ 

คาํพิพากษาของศาลไม่ไดย้กเวน้หนา้ที่การพิสจูนค์วามเสียหายที่แทจ้รงิของผูร้ว่มดาํเนินคดีรายอื่น 
 

ในขณะนี ้PTTEP AAA ยงัไม่ไดร้บัขอ้มลูเก่ียวกบัจาํนวนผูร้ว่มดาํเนินคดีแบบกลุ่ม รวมถึงพยานหลกัฐานเก่ียวกบัค่าเสียหายที่

เรียกรอ้งและอายคุวามของผูร้ว่มดาํเนินคดีแบบกลุ่ม ทัง้นี ้เม่ือวนัที่ 13 ธันวาคม 2564 PTTEP AAA ไดใ้ชสิ้ทธิย่ืนขออทุธรณ์

แลว้ จากขอ้มลูดงักลา่วขา้งตน้ จงึยงัไม่มีการตัง้ประมาณการหนีสิ้นสาํหรบัคดีนี ้

 

20.9 ในระหว่างไตรมาสที่ 3 ปี 2557 กลุ่มบุคคลจาํนวนหนึ่งในจงัหวดัระยอง ไดย่ื้นฟ้องต่อศาลแพ่งและศาลจงัหวดัระยองจาํนวน

หลายคดี เพื่อขอให ้บรษัิท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (PTTGC) ชดใชค้่าเสียหายเพิ่มและขอให ้PTTGC เขา้ไป

ดาํเนินการฟ้ืนฟสูภาพแวดลอ้มทางทะเลและธรรมชาติ จากกรณีท่อรบันํา้มนัดิบของ PTTGC รั่ว ซึง่คดีฟ้องรอ้งบางส่วนไดย้ติุ

แลว้ และคดีฟ้องรอ้งบางส่วนศาลแพ่งไดมี้คาํพิพากษาเม่ือวนัที่ 25 สิงหาคม 2559 โดยให ้PTTGC ชดใชค้่าเสียหายพรอ้ม

ดอกเบีย้และค่าฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มเป็นจาํนวนเงินประมาณ 11 ลา้นบาท ซึ่ง PTTGC ไดย่ื้นอุทธรณ์ต่อศาลเม่ือวันที่ 17 

กมุภาพนัธ ์2560 ต่อมาเม่ือวนัที่ 11 พฤษภาคม 2561 PTTGC ไดท้าํสญัญาประนีประนอมยอมความกบัโจทกส์่วนใหญ่ที่ศาล

แพ่ง โดยเม่ือวนัที่ 20 ธันวาคม 2561 ศาลอทุธรณมี์คาํพิพากษาตามสญัญาประนีประนอมยอมความดงักล่าว ซึ่ง PTTGC ได้

ชาํระค่าเสียหายไปครบถว้นแลว้ ส่วนโจทกท์ี่เหลือ ศาลอุทธรณ์พิพากษาให ้PTTGC ชดใชค้่าเสียหายพรอ้มดอกเบีย้ตาม  

คาํพิพากษาศาลชั้นตน้ แต่ใหล้ดจาํนวนดอกเบีย้ลง โดย PTTGC ไดช้าํระค่าเสียหายใหโ้จทกด์งักล่าวแลว้ และไม่มีโจทก ์

รายใดย่ืนฎีกา จงึถือไดว้า่คดีเป็นอนัสิน้สดุ 
 

สาํหรบัคดีฟ้องรอ้งที่ศาลจังหวัดระยอง เม่ือวันที่ 28 กันยายน 2561 ศาลจังหวัดระยองไดมี้คาํพิพากษาให ้PTTGC ชดใช้

ค่าเสียหายพรอ้มดอกเบีย้เป็นจาํนวนเงินสทุธิประมาณ 38 ลา้นบาท โดยหกัเงินเยียวยาที่ PTTGC ไดจ่้ายชดใชใ้หโ้จทกแ์ลว้

ก่อนหนา้นีเ้ป็นจาํนวน 24 ลา้นบาท และส่วนที่เหลือ PTTGC ไดน้าํเงินไปวางที่ศาลจงัหวดัระยองในวนัที่ 25 กมุภาพนัธ ์2562 

โดยมีโจทกบ์างรายย่ืนอทุธรณค์าํพิพากษาของศาลจงัหวดัระยอง และ PTTGC ไดย่ื้นคาํแกอ้ทุธรณต์่อศาลจงัหวดัระยองเม่ือ

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ต่อมาเม่ือวนัที่ 1 กันยายน 2563 ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ไดมี้คาํพิพากษาให ้PTTGC ชดใชค้่าเสียหาย

พรอ้มดอกเบีย้ใหแ้ก่โจทกท์ี่ย่ืนอุทธรณเ์พิ่มเติม ซึ่ง PTTGC ไดน้าํเงินจาํนวน 25 ลา้นบาท ไปวางที่ศาลจงัหวดัระยองในวนัที่ 

30 กันยายน 2563 ต่อมาเม่ือวนัที่ 14 ตุลาคม 2563 ศาลจังหวัดระยองไดน้ัดฟังคาํพิพากษาหรือคาํสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 2 

เพิ่มเติมในวนัที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งโจทกไ์ดย่ื้นฎีกาต่อศาลแลว้เม่ือวนัที่ 1 มีนาคม 2564 โดยศาลฎีกาไดมี้คาํสั่งรบัฎีกา

โจทกเ์ม่ือวนัที่ 2 มีนาคม 2565 และไดส้่งสาํเนาคาํฟ้องฎีกาใหแ้ก่ PTTGC เม่ือวนัที่ 19 มีนาคม 2565 โดย PTTGC จะจดัทาํ

คาํแกฎี้กาตอ่ไป 
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21. เหตุการณภ์ายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 

21.1 เม่ือวนัที่ 5 เมษายน 2565 บรษัิทย่อยของกลุ่มบรษัิท ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (PTTEP) ไดด้าํเนินการ

ออกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีผูค้ ํา้ประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้รวมจาํนวน 12,000 ลา้นบาท อาย ุ5 - 10 ปี อตัราดอกเบีย้

คงที่รอ้ยละ 2.09 - 3.05 ต่อปี และจะมีการเขา้ทาํสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบีย้ (Cross Currency Swap) 

เพื่อแปลงหนีหุ้น้กูด้งักลา่วใหเ้ป็นหนีส้กลุเงินดอลลารส์หรฐัอเมรกิา ทัง้นี ้PTTEP เป็นผูค้ ํา้ประกนัหุน้กูท้ัง้จาํนวน 
 

21.2 ตามมติที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิท ปตท.โกลบอล แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั (PTTGM) ครัง้ที่ 2/2565 เม่ือวนัที่ 7 เมษายน 

2565 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ PTTGM จํานวน 0.73 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจํานวนเงิน 73        

ลา้นบาท และใหเ้รียกชาํระค่าหุ้นเป็นจาํนวนเงิน 54 ลา้นบาท ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดช้าํระค่าหุน้เพิ่มทุนดังกล่าวแลว้ เม่ือวันที่       

29 เมษายน 2565 
 

21.3 เม่ือวันที่  8 เมษายน 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสําหรับ                  

ผลประกอบการปี 2564 ในอัตราหุน้ละ 2.00 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 57,125 ลา้นบาท โดยเม่ือวนัที่ 15 ตุลาคม 

2564 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท 

จาํนวน 28,562,579,047 หุน้ คิดเป็นเงินจาํนวน 34,275 ลา้นบาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสาํหรบัผลประกอบการงวด      

6 เดือนหลังของปี 2564 ในอัตราหุน้ละ 0.80 บาท จาํนวน 28,562,885,516 หุน้ คิดเป็นเงินจาํนวน 22,850 ลา้นบาท โดย

บรษัิทฯ จ่ายเงินปันผลที่เหลือดงักลา่วในวนัที่ 29 เมษายน 2565 
 

21.4 เม่ือวนัที่ 8 เมษายน 2565 บรษัิทฯ ไดอ้อกหุน้กูค้ร ้งัที่ 1/2565 ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั เสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทนุสถาบนั 

และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ไม่รวมบุคคลธรรมดา อายุ 3 - 12 ปี วงเงินรวม 20,000 ลา้นบาท อัตราดอกเบีย้คงที่รอ้ยละ       

1.79 - 3.47 ตอ่ปี กาํหนดชาํระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน 
 

21.5 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ อนมุติัใหอ้อกงบการเงินในวนัที่ 12 พฤษภาคม 2565 
 

________________________ 
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