
 

 

 

บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 งบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จรวมส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม
และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม     
ระหวำ่งกำลแบบยอ่ของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวำ่ “ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล”) ซ่ึงผูบ้ริหำร
ของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูล
ทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ิธีกำรสอบถำม
บุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำม
เช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดงควำมเห็น 
ต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

วรำพร ประภำศิริกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4579 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 11 สิงหำคม 2565 



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 369,434,863,182 312,730,119,697 92,883,431,616 45,853,391,737

เงินลงทุนในสินทรพัยท์างการเงินระยะสนั 56,862,193,083 48,906,980,038 3,553,846,577 5,533,088,471

ลกูหนีการคา้ 4 274,328,144,194 196,242,806,275 204,483,213,470 113,907,636,288

ลกูหนีอนื 138,853,588,208 64,733,543,285 30,689,359,804 20,414,065,309

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนั 2,178,474,354 1,579,817,358 14,747,835,197 4,278,921,224

สินคา้คงเหลือ 273,355,918,158 168,994,348,086 36,501,147,602 12,246,852,998

พสัดคุงเหลือ 45,139,289,150 41,415,831,974 5,383,278,833 5,346,756,999

สินทรพัยต์ราสารอนุพนัธห์มนุเวียน 24,064,933,039 4,072,920,017 925,683,859 308,616,645

สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอืน 11,465,293,281 2,034,031,239 314,795,856 314,540,611

สินทรพัยห์มนุเวียนอืน 10,866,494,500 9,984,015,672 1,932,055,755 1,879,750,419

สินทรพัยที์ถือไวเ้พอืขาย -  2,711,464,728 -  -  

รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 1,206,549,191,149 853,405,878,369 391,414,648,569 210,083,620,701

สินทรัพยไ์ม่หมนุเวียน

เงินลงทุนในสินทรพัยท์างการเงินระยะยาวอืน 46,724,337,972 46,464,436,437 14,340,360,885 16,674,234,308

เงินลงทุนในบรษิัทยอ่ย 6 -  -  420,038,891,669 376,060,328,121

เงินลงทุนในการรว่มคา้ 6 52,848,212,476 52,280,017,017 4,959,465,773 4,959,465,773

เงินลงทุนในบรษิัทรว่ม 6 86,412,609,155 76,499,009,485 -  -  

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว 7,562,466,651 8,623,739,545 48,523,583,918 119,596,249,616

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 7 10,461,407,656 10,458,680,544 3,944,579,111 3,967,005,551

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 8 1,468,988,884,219 1,425,414,440,082 246,246,317,353 250,669,532,719

สินทรพัยส์ิทธิการใช้ 9 98,498,836,601 79,420,061,047 21,771,210,099 18,746,816,426

คา่ความนิยม 10 193,026,318,361 182,651,763,496 -  -  

สินทรพัยไ์มมี่ตวัตนอืน 11 147,739,719,411 144,866,464,889 2,272,401,847 2,605,088,537

สินทรพัยที์เกิดจากการสาํรวจและประเมินคา่ 12 111,462,604,880 104,594,596,037 -  -  

สินทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 55,993,923,415 63,529,293,997 -  -  

สินทรพัยต์ราสารอนุพนัธไ์มห่มนุเวียน 4,064,318,152 2,594,099,816 891,296,043 1,231,953,427

สินทรพัยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอืน 11,865,694,646 11,178,886,301 165,343,854 221,482,588

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอนื 32,688,012,638 16,037,466,276 92,299,826 90,133,721

รวมสินทรัพยไ์ม่หมนุเวียน 2,328,337,346,233 2,224,612,954,969 763,245,750,378 794,822,290,787

รวมสินทรัพย์ 3,534,886,537,382 3,078,018,833,338 1,154,660,398,947 1,004,905,911,488

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบรษิทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท ี30 มิถุนายน 2565

สินทรัพย์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 13 79,069,567,974 11,631,869,299 -  -  

เจา้หนีการคา้ 285,599,384,214 213,784,468,673 198,934,103,619 104,319,825,067

เจา้หนีอนื 85,381,275,233 103,079,152,672 19,439,675,031 30,911,400,257

เงินกูย้ืมระยะยาวทีถงึกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 13 100,644,357,693 87,648,749,676 5,998,708,164 5,999,383,087

หนีสินตามสญัญาเช่าทีถงึกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 13 12,847,709,068 10,741,801,954 760,674,402 609,457,556

เงินกูย้ืมระยะสนั 13 789,608,957 111,200,400 13,240,683,092 7,217,369,599

ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 33,582,297,763 33,423,495,520 2,628,658,282 2,581,880,124

ประมาณการหนีสินคา่รอืถอนระยะสนั 14 11,023,042,836 8,897,750,974 -  -  

หนีสินตราสารอนุพนัธห์มนุเวียน 44,553,913,018 4,411,718,603 680,492,120 505,579,363

หนีสินทางการเงินหมนุเวียนอืน 4,924,453,758 5,928,484,788 1,574,099,256 894,359,126

หนีสินหมนุเวียนอืน 11,878,124,088 11,909,663,343 4,603,106,504 3,278,569,169

หนีสินทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรพัยที์ถือไวเ้พอืขาย -  2,085,885,139 -  -  

รวมหนีสินหมุนเวียน 670,293,734,602 493,654,241,041 247,860,200,470 156,317,823,348

หนีสินไม่หมนุเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว 13 937,736,545,632 786,223,589,885 227,612,796,538 183,451,262,580

หนีสินตามสญัญาเช่า  13 66,859,428,744 53,468,016,789 6,257,523,839 6,437,431,471

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 96,106,602,785 95,944,765,362 1,067,900,194 870,869,816

ประมาณการหนีสินสาํหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 38,926,450,649 36,895,459,744 7,068,810,799 6,818,317,240

ประมาณการหนีสินคา่รอืถอนระยะยาว 14 102,528,714,700 84,696,385,818 -  -  

เงินมดัจาํถงัก๊าซ 12,397,831,912 12,157,167,752 -  -  

หนีสินตราสารอนุพนัธไ์มห่มนุเวียน 7,943,484,029 3,714,841,570 4,361,256,761 1,881,031,983

หนีสินทางการเงินไมห่มนุเวียนอืน 13,795,496,376 12,222,931,830 7,564,891,995 7,173,404,157

หนีสินไมห่มนุเวียนอืน 25,523,734,926 26,101,711,553 4,389,890,331 4,449,024,963

รวมหนีสินไม่หมนุเวียน 1,301,818,289,753 1,111,424,870,303 258,323,070,457 211,081,342,210

รวมหนีสิน 1,972,112,024,355 1,605,079,111,344 506,183,270,927 367,399,165,558

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุน้

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบรษิทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท ี30 มิถุนายน 2565

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

ส่วนของผู้ถือหุน้

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมลูคา่แลว้

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

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

สว่นเกินทุนจากการเปลียนแปลงสว่นไดเ้สียในบรษัิทยอ่ย 10,139,428,345 3,095,604,331 -  -  

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 2,857,245,725 2,857,245,725 2,857,245,725 2,857,245,725

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองเพอืกองทุนประกนัวินาศภยั 1,272,724,959 1,272,724,959 1,272,724,959 1,272,724,959

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 965,078,301,222 922,091,718,159 582,230,094,699     570,355,191,388

องคป์ระกอบอืนของสว่นของผูถ้ือหุน้ 37,067,133,609 19,604,800,651 4,342,934,421         5,247,455,642

สว่นของผูถ้ือหุน้ของบรษัิทฯ 1,074,188,962,076 1,006,696,222,041 648,477,128,020 637,506,745,930

สว่นของผูม้ีสว่นไดเ้สียทีไมม่อีาํนาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย 488,585,550,951 466,243,499,953 -  -  

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 1,562,774,513,027 1,472,939,721,994 648,477,128,020 637,506,745,930

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุน้ 3,534,886,537,382 3,078,018,833,338 1,154,660,398,947 1,004,905,911,488

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

(นางสาวพรรณนลิน  มหาวงศธิ์กลุ)

ประธานเจา้หนา้ทีบรหิารการเงิน

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุน้ (ตอ่)

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบรษิทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท ี30 มิถุนายน 2565

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 926,953,963,757 533,256,452,741 598,686,910,481 271,409,124,756

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร 17 751,576,348,424 437,332,139,736 573,570,834,579 250,542,317,955

กาํไรขนัต้น 175,377,615,333 95,924,313,005 25,116,075,902 20,866,806,801

รายไดอื้น 16 4,293,179,183 4,885,288,496 14,279,274,801 16,242,531,950

ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์ (34,504,858,692) (12,620,086,068) (5,813,512,963) (2,730,636,366)

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเงินตราตา่งประเทศ (13,020,190,130) (873,110,997) (3,250,272,926) (253,704,253)

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 132,145,745,694 87,316,404,436 30,331,564,814 34,124,998,132

คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 17 11,160,554,197 6,394,333,714 2,015,557,786 1,554,217,463

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 17 18,949,078,621 17,591,729,440 5,127,185,759 5,279,775,952

คา่ภาคหลวง 6,854,339,371 4,477,965,057 -  -  

กาํไรจากการดาํเนินงาน 95,181,773,505 58,852,376,225 23,188,821,269 27,291,004,717

สว่นแบง่กาํไรจากเงินลงทุนในการรว่มคา้และบรษัิทรว่ม 6 2,497,188,906 2,893,585,111 -  -  

กาํไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษเีงินได้ 97,678,962,411 61,745,961,336 23,188,821,269 27,291,004,717

ตน้ทุนทางการเงิน 9,149,616,893 7,101,346,948 1,904,099,638 1,504,371,004

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 88,529,345,518 54,644,614,388 21,284,721,631 25,786,633,713

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 34,850,814,201 20,851,318,828 2,106,583,485 2,706,673,346

กาํไรสาํหรับงวด 53,678,531,317 33,793,295,560 19,178,138,146 23,079,960,367

การแบง่ปันกาํไร

สว่นทีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบรษัิทฯ 38,847,751,291 24,578,663,746 19,178,138,146 23,079,960,367

สว่นทีเป็นของผูม้ีสว่นไดเ้สียทีไมม่อีาํนาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย 14,830,780,026 9,214,631,814 -  -  

53,678,531,317 33,793,295,560 19,178,138,146 23,079,960,367

กาํไรตอ่หุน้ขนัพนืฐาน 15 1.37                         0.86                         0.68                         0.80                         

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบรษิทัย่อย

งบกาํไรขาดทนุ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2565

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว

 4



หน่วย : บาท

2565 2564 2565 2564

กาํไรสาํหรบังวด 53,678,531,317 33,793,295,560 19,178,138,146 23,079,960,367

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสรจ็อืน

   รายการทีจะถกูจดัประเภทใหมไ่วใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลตา่งของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราตา่งประเทศ 28,252,020,162 9,275,213,864 -  -  

กาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในตราสารหนีทีวดัมลูคา่ดว้ย

   มลูคา่ยตุิธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน (37,036,846) 9,926,372 -  -  

ภาษีเงนิไดเ้กียวกบัเงนิลงทุนในตราสารหนีทีวดัมลูคา่ดว้ย

   มลูคา่ยตุิธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน 7,407,369 (1,985,275) -  -  

กาํไร(ขาดทุน)จากการปอ้งกนัความเสียงกระแสเงินสด (2,998,875) 202,778,917 -  -  

ภาษีเงนิไดเ้กียวกบัการปอ้งกนัความเสียงกระแสเงินสด 18,317,005 (81,146,045) -  -  

สว่นแบง่กาํไรเบ็ดเสรจ็อืนในการรว่มคา้และบรษัิทรว่ม 373,834,459 28,127,945 -  -  

   รายการทีจะไมถ่กูจดัประเภทใหมไ่วใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

กาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูคา่ใหมข่องผลประโยชนพ์นกังาน

   ทีกาํหนดไว้ (24,020,788) 215,416,814 -  -  

ภาษีเงนิไดเ้กียวกบัการวดัมลูคา่ใหมข่องผลประโยชนพ์นกังาน

   ทีกาํหนดไว้ (4,386,611) 23,198 -  -  

กาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ย

   มลูคา่ยตุิธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน (507,201,612) 1,392,819,129 427,090,478 201,379,898

ภาษีเงนิไดเ้กียวกบัเงนิลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ย

   มลูคา่ยตุิธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน 605,258,686 (336,525) (85,418,095) (40,275,979)

สว่นแบง่กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสรจ็อืนในการรว่มคา้และบรษัิทรว่ม 550,586,535 (103,717,236) -  -  

กาํไรเบ็ดเสรจ็อืนสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี 29,231,779,484 10,937,121,158 341,672,383 161,103,919

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรับงวด 82,910,310,801 44,730,416,718 19,519,810,529 23,241,064,286

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสร็จรวม

สว่นทีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบรษัิทฯ 58,491,007,129 32,175,653,058 19,519,810,529 23,241,064,286

สว่นทีเป็นของผูม้ีสว่นไดเ้สียทีไมม่อีาํนาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย 24,419,303,672 12,554,763,660 -  -  

82,910,310,801 44,730,416,718 19,519,810,529 23,241,064,286

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบรษิทัย่อย

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2565

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว

 5



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 1,685,418,556,544 1,011,093,180,907 1,087,021,366,315 512,985,745,081

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร 17 1,375,371,075,354 827,270,742,898 1,041,331,822,407 473,544,329,855

กาํไรขนัต้น 310,047,481,190 183,822,438,009 45,689,543,908 39,441,415,226

รายไดอื้น 16 8,080,474,259 19,239,569,325 24,696,362,890 24,243,815,752

ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์ (83,484,000,830) (20,018,125,827) (16,088,170,009) (4,641,876,961)

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลียนเงินตราตา่งประเทศ (7,308,620,178) (5,203,140,964) 781,985,422 (1,395,661,119)

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 227,335,334,441 177,840,740,543 55,079,722,211 57,647,692,898

คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 17 20,945,131,722 12,855,750,002 3,296,844,332 3,313,042,149

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 17 34,560,515,369 34,536,601,267 9,383,184,777 9,468,434,244

คา่ภาคหลวง 12,573,989,620 8,215,302,717 -  -  

กาํไรจากการดาํเนินงาน 159,255,697,730 122,233,086,557 42,399,693,102 44,866,216,505

สว่นแบง่กาํไรจากเงินลงทุนในการรว่มคา้และบรษัิทรว่ม 6 4,446,623,273 4,840,296,445 -  -  

กาํไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษเีงินได้ 163,702,321,003 127,073,383,002 42,399,693,102 44,866,216,505

ตน้ทุนทางการเงิน 16,594,836,104 13,540,052,534 3,487,829,127 2,980,553,824

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 147,107,484,899 113,533,330,468 38,911,863,975 41,885,662,681

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 56,724,766,368 32,534,179,322 4,186,652,251 4,635,148,964

กาํไรสาํหรับงวด 90,382,718,531 80,999,151,146 34,725,211,724 37,250,513,717

การแบง่ปันกาํไร

สว่นทีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบรษัิทฯ 64,418,694,037 57,166,277,018 34,725,211,724 37,250,513,717

สว่นทีเป็นของผูม้ีสว่นไดเ้สียทีไมม่อีาํนาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย 25,964,024,494 23,832,874,128 -  -  

90,382,718,531 80,999,151,146 34,725,211,724 37,250,513,717

กาํไรตอ่หุน้ขนัพนืฐาน 15 2.26                         2.00                         1.22                         1.30                         

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบรษิทัย่อย

งบกาํไรขาดทนุ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2565

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว

 6



หน่วย : บาท

2565 2564 2565 2564

กาํไรสาํหรบังวด 90,382,718,531 80,999,151,146 34,725,211,724 37,250,513,717

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสรจ็อืน

   รายการทีจะถกูจดัประเภทใหมไ่วใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลตา่งของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราตา่งประเทศ 24,097,510,558 26,668,619,862 -  -  

กาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในตราสารหนีทีวดัมลูคา่ดว้ย

   มลูคา่ยตุิธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน (49,804,530) 7,903,574 -  -  

ภาษีเงนิไดเ้กียวกบัเงนิลงทุนในตราสารหนีทีวดัมลูคา่ดว้ย

   มลูคา่ยตุิธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน 9,960,906 (1,580,715) -  -  

กาํไร(ขาดทุน)จากการปอ้งกนัความเสียงกระแสเงินสด (188,420,905) 626,170,269 -  -  

ภาษีเงนิไดเ้กียวกบัการปอ้งกนัความเสียงกระแสเงินสด 94,792,343 (166,968,262) -  -  

สว่นแบง่กาํไรเบ็ดเสรจ็อืนในการรว่มคา้และบรษัิทรว่ม 126,648,424 58,803,477 -  -  

   รายการทีจะไมถ่กูจดัประเภทใหมไ่วใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

กาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูคา่ใหมข่องผลประโยชนพ์นกังาน

   ทีกาํหนดไว้ (23,559,428) 230,141,422 -  -  

ภาษีเงนิไดเ้กียวกบัการวดัมลูคา่ใหมข่องผลประโยชนพ์นกังาน

   ทีกาํหนดไว้ (4,437,179) (5,339,254) -  -  

กาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ย

   มลูคา่ยตุิธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน (1,200,545,625) 889,398,630 (1,130,651,527) 575,466,198

ภาษีเงนิไดเ้กียวกบัเงนิลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ย

   มลูคา่ยตุิธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน 1,614,370,964 (138,966,652) 226,130,306 (115,093,239)

สว่นแบง่กาํไรเบ็ดเสรจ็อืนในการรว่มคา้และบรษัิทรว่ม 327,582,563 11,011,130 -  -  

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสรจ็อืนสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี 24,804,098,091 28,179,193,481 (904,521,221) 460,372,959

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรับงวด 115,186,816,622 109,178,344,627 33,820,690,503 37,710,886,676

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสร็จรวม

สว่นทีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบรษัิทฯ 81,244,103,065 76,200,456,695 33,820,690,503 37,710,886,676

สว่นทีเป็นของผูม้ีสว่นไดเ้สียทีไมม่อีาํนาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย 33,942,713,557 32,977,887,932 -  -  

115,186,816,622 109,178,344,627 33,820,690,503 37,710,886,676

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2565

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบรษิทัย่อย

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว

 7



หน่วย : บาท

ส่วนเกนิทุน

(ตาํกว่าทุน) ผลตา่งจากการ เงินลงทุนใน ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน สิทธิในการขายหุ้น

ทุนออกจาํหน่าย จากการเปลยีนแปลง ทุนสาํรอง แปลงค่างบการเงิน สินทรัพย์ การป้องกนั เบ็ดเสร็จอนื จากส่วนไดเ้สีย รวมองคป์ระกอบอนื ส่วนของผู้มีส่วนไดเ้สีย

และชาํระ ส่วนเกนิ ส่วนไดเ้สีย ทุนสาํรอง เพือกองทุน ทเีป็นเงินตรา ทางการเงิน ความเสียง ในการรว่มค้า ทไีม่มีอาํนาจควบคุม ของส่วนของ รวมส่วนทเีป็นของ ทไีม่มีอาํนาจควบคุม รวม

หมายเหตุ เตม็มูลค่าแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ในบริษัทย่อย ตามกฎหมาย ประกนัวินาศภยั ยังไม่ไดจ้ดัสรร ตา่งประเทศ ระยะยาวอนื กระแสเงินสด และบริษัทร่วม ของบริษัทย่อย ผู้ถอืหุ้น ผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ ของบริษัทย่อย ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี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

การเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้นสาํหรับงวด

ดอกเบียจ่ายสาํหรบัหุน้กูด้อ้ยสทิธิทมีีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - (95,796,781) - - - - - - (95,796,781) (50,934,668) (146,731,449)

ค่าใชจ่้ายภาษีสาํหรบัหุน้กูด้อ้ยสทิธิทมีีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - (22,745,097) - - - - - - (22,745,097) (12,093,454) (34,838,551)

เงินปันผลจ่าย - - - - - (23,421,459,636) - - - - - - (23,421,459,636) - (23,421,459,636)

เงินปันผลจ่ายของบรษัิทย่อย - - - - - - - - - - - - - (9,334,051,471) (9,334,051,471)

การเปลยีนแปลงสว่นไดเ้สยีในบรษัิทย่อย - - 34,536,604,175 - - 48,294,140 - - - - - - 34,584,898,315 (34,572,456,544) 12,441,771

การเพิมทนุของบรษัิทย่อย - - - - - - - - - - - - - 53,665,290,525 53,665,290,525

กาํไรสาํหรบังวด - - - - - 57,166,277,018 - - - - - - 57,166,277,018 23,832,874,128 80,999,151,146

กาํไรเบ็ดเสรจ็อนืสาํหรบังวด - - - - - 282,047,006 17,871,297,727 665,276,483 182,307,078 170,466,949 - 18,889,348,237 19,171,395,243 9,146,393,330 28,317,788,573

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 มิถุนายน 2564 28,562,996,250 29,211,131,966 3,018,678,616 2,857,245,725 1,265,209,883 903,216,883,473 (1,059,562,075) 3,229,766,721 (439,242,476) 182,575,157 (622,712,347) 1,290,824,980 969,422,970,893 446,479,714,102 1,415,902,684,995

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี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

การเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้นสาํหรับงวด

การไถ่ถอนหุน้กูด้อ้ยสทิธิทีมีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - 320,294,860 - - - - - - 320,294,860 (4,811,693,179) (4,491,398,319)

ดอกเบียจ่ายสาํหรบัหุน้กูด้อ้ยสทิธิทมีีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - (94,726,685) - - - - - - (94,726,685) (50,365,703) (145,092,388)

ค่าใชจ่้ายภาษีสาํหรบัหุน้กูด้อ้ยสทิธิทมีีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - (9,324,666) - - - - - - (9,324,666) (4,957,878) (14,282,544)

เงินปันผลจ่าย 20 - - - - - (22,850,308,413) - - - - - - (22,850,308,413) - (22,850,308,413)

เงินปันผลจ่ายของบรษัิทย่อย - - - - - - - - - - - - - (13,840,081,000) (13,840,081,000)

การเปลยีนแปลงสว่นไดเ้สยีในบรษัิทย่อย - - 7,043,824,014 - - - 57,999,390 - - - 622,712,347 680,711,737 7,724,535,751 (7,713,990,147) 10,545,604

การเพิมทนุของบรษัิทย่อย - - - - - - - - - - - - - 3,262,118,998 3,262,118,998

สว่นไดเ้สยีทไีม่มีอาํนาจควบคมุจากการซอืธรุกิจ 21 - - - - - - - - - - - - - 11,851,161,948 11,851,161,948

กาํไรสาํหรบังวด - - - - - 64,418,694,037 - - - - - - 64,418,694,037 25,964,024,494 90,382,718,531

กาํไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสรจ็อนืสาํหรบังวด - - - - - 1,201,953,930 16,646,440,995 (283,773,896) (119,127,532) 538,081,654 - 16,781,621,221 17,983,575,151 7,685,833,465 25,669,408,616

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 มิถุนายน 2565 28,562,996,250 29,211,131,966 10,139,428,345 2,857,245,725 1,272,724,959 965,078,301,222 28,482,449,543 8,093,780,055 (440,711,530) 931,615,541 - 37,067,133,609 1,074,188,962,076 488,585,550,951 1,562,774,513,027

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษทัฯ

บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

สาํหรบังวดหกเดอืนสนิสุดวันท ี30 มิถุนายน 2565

จดัสรรแล้ว

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผู้ถอืหุ้น

กาํไรสะสม กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว

 8



หน่วย : บาท

องคป์ระกอบอนื

ของส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนออกจาํหน่าย กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื

และชาํระ ส่วนเกนิ ทุนสาํรอง ทุนสาํรองเพอืกองทุน เงนิลงทุนในสินทรัพย์ รวม

หมายเหตุ เตม็มูลค่าแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ประกันวนิาศภัย ยังไม่ได้จัดสรร ทางการเงนิระยะยาวอนื ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี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

การเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้นสาํหรับงวด

เงนิปันผลจ่าย -  -  -  -  (23,421,459,636) -  (23,421,459,636)

กาํไรสาํหรบังวด -  -  -  -  37,250,513,717 -  37,250,513,717

กาํไรเบ็ดเสรจ็อนืสาํหรบังวด -  -  -  -  85,452,817 460,372,959 545,825,776

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 มถิุนายน 2564 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,265,209,883 573,542,156,199 2,018,628,920 637,457,368,943

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี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

การเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้นสาํหรับงวด

เงนิปันผลจ่าย 20 -  -  -  -  (22,850,308,413) -  (22,850,308,413)

กาํไรสาํหรบังวด -  -  -  -  34,725,211,724 -  34,725,211,724

ขาดทนุเบ็ดเสรจ็อนืสาํหรบังวด -  -  -  -  -  (904,521,221) (904,521,221)

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 มถิุนายน 2565 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,272,724,959 582,230,094,699 4,342,934,421 648,477,128,020

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี

จัดสรรแล้ว

กาํไรสะสม

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)

สาํหรับงวดหกเดอืนสนิสุดวันท ี30 มถิุนายน 2565

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว
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หน่วย : บาท

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 147,107,484,899 113,533,330,468 38,911,863,975 41,885,662,681

รายการปรบัปรุงกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงนิสดรบั(จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจาํหนา่ย 77,458,658,639 73,643,880,966 9,012,859,149 9,287,198,429

(กาํไร)ขาดทนุจากการจาํหนา่ยสนิทรพัย์ (425,280,385) (79,084,917) 1,637,199 19,262,874

(กาํไร)ขาดทนุจากการจาํหนา่ยเงินลงทนุ (817,030,003) -  786,513,070 (3,021,220)

กาํไรจากการซอืธุรกิจในราคาตาํกวา่มลูคา่ยติุธรรม -  (10,772,349,059) -  -  

(โอนกลบั)คา่เผือการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์ 487,516,358 139,775,287 (3,181,072) 3,572,065

คา่เผือการดอ้ยคา่ของเงนิลงทนุ -  3,020,557,272 -  -  

สว่นแบง่กาํไรจากเงินลงทนุในการรว่มคา้และบรษัิทรว่ม (4,446,623,273) (4,840,296,445) -  -  

ประมาณการหนีสนิสาํหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 1,679,023,626 1,619,435,729 298,680,390 322,348,434

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลยีน 13,565,745,337 8,949,602,178 3,498,303,821 3,755,088,759

ขาดทนุจากตราสารอนพุนัธ์ 29,887,313,990 10,188,661,757 2,323,837,891 1,040,170,217

(กาํไร)ขาดทนุจากการวดัมลูคา่ยตุิธรรมของสญัญาซือขายสนิคา้ทียงัไม่เกิดขนึจรงิ (2,791,718,017) 122,526,888 (21,059,551) (91,407,494)

(กาํไร)ขาดทนุจากการวดัมลูคา่ยตุิธรรมของเงนิลงทนุผ่านกาํไรขาดทนุ 53,220,090 (1,902,141) 11,296,125 (4,119,161)

(โอนกลบั)ผลขาดทนุดา้นเครดิตของลกูหนีและสนิทรพัยอื์น 63,724,510 (1,576,803,754) (1,853,799) (1,520,823,426)

คา่ใชจ้่ายในการสาํรวจตดัจาํหนา่ย 111,508,113 4,448,838,888 -  -  

โอนกลบัคา่เผือการปรบัมลูคา่สนิคา้คงเหลอื (31,148,229) (604,084,572) (491,750,930) (927,864,359)

(โอนกลบั)สาํรองพสัดสุนิเปลอืงเสอืมสภาพ (744,759,505) 414,373,704 -  165,182,380

เงินปันผลรบั (234,413,866) (258,026,238) (19,202,238,757) (18,243,722,232)

ดอกเบียรบั (1,165,390,042) (1,383,513,309) (1,197,277,972) (931,233,247)

ตน้ทนุทางการเงิน 16,594,836,104 13,540,052,534 3,487,829,127 2,980,553,824

อืน ๆ 6,769,063 3,588,026 (239,099,961) (251,457,252)

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสนิทรพัย์

   และหนสีนิดาํเนินงาน 276,359,437,409 210,108,563,262 37,176,358,705 37,485,391,272

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2565

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว
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หน่วย : บาท

2565 2564 2565 2564

สนิทรพัยด์าํเนินงาน(เพมิขนึ)ลดลง

ลกูหนีการคา้ (71,624,487,075) (44,599,425,640) (90,304,768,696) (20,019,289,154)

ลกูหนีอืน (73,195,196,505) (9,368,437,322) (10,428,014,087) (2,662,213,283)

สนิคา้คงเหลอืและพสัดคุงเหลอื (103,269,988,700) (54,005,463,975) (23,802,997,765) (7,457,680,457)

สนิทรพัยห์มนุเวียนอืน (8,640,725,240) (1,987,797,891) (52,229,566) 325,618,187

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอืน (3,383,054,381) (3,693,793,313) 53,999,037 60,259,889

หนีสนิดาํเนินงานเพมิขนึ(ลดลง)

เจา้หนีการคา้ 67,004,772,577 33,915,074,789 92,831,962,685 15,720,550,079

เจา้หนีอืน (18,386,016,128) 390,697,637 (12,727,100,816) 66,740,039

หนีสนิหมนุเวียนอืน (306,597,818) 859,784,584 2,004,307,097 1,108,939,348

หนีสนิไม่หมนุเวียนอืน (3,285,211,774) 10,442,322,252 (57,898,261) (160,820,226)

(215,086,505,044) (68,047,038,879) (42,482,740,372) (13,017,895,578)

เงินสดรบั(จ่าย)จากการดาํเนินงาน 61,272,932,365 142,061,524,383 (5,306,381,667) 24,467,495,694

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (48,256,058,916) (26,913,801,844) (3,716,713,409) (2,873,622,961)

เงินสดสทุธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 13,016,873,449 115,147,722,539 (9,023,095,076) 21,593,872,733

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2565

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว
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หน่วย : บาท

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายสาํหรบัทีดิน อาคารและอุปกรณ ์และอสงัหารมิทรพัยเ์พือการลงทนุ (65,618,265,262) (61,597,081,329) (5,689,794,476) (3,963,406,997)

เงินสดจ่ายสาํหรบัสนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน (2,135,899,349) (1,192,883,414) (204,785,208) (72,797,089)

เงินสดจ่ายสาํหรบัการสาํรวจและประเมินคา่ (1,231,674,364) (1,716,011,746) -  -  

เงินสดจ่ายสาํหรบัสนิทรพัยส์ทิธิการใช้ (101,287,178) (229,078,461) (564,300) (637,700)

เงินสดจ่ายสาํหรบัเงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะยาวอืน (2,167,153,899) (10,676,425,778) (600,828,869) (5,091,914,246)

เงินสดจ่ายสทุธิจากการซือธุรกิจ (14,622,781,974) (74,056,398,656) -  -  

เงินสดจ่ายสาํหรบัเงินลงทนุในบรษิัทยอ่ย -  -  (49,189,286,548) (26,060,139,130)

เงินสดจ่ายสาํหรบัเงินลงทนุในการรว่มคา้และบรษิัทรว่ม (9,019,099,700) (2,169,425,939) -  (67,477,800)

เงินสดจ่ายสาํหรบัเงินใหกู้ย้ืมระยะยาว (7,437,057) -  (6,112,285,431) (20,940,196,920)

เงินสดจ่ายสาํหรบัตราสารอนพุนัธ์ -  (31,365,143) -  (31,365,143)

เงินสดรบัจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ ์สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน

   อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทนุ และสนิทรพัยส์ทิธิการใช้ 539,483,363 49,045,374 18,484,224 826,289

เงินสดรบัจากการขายเงนิลงทนุในสนิทรพัยท์างการเงินระยะยาวอืน 1,370,100,790 3,616,288,907 1,213,300,000 3,579,275,000

เงินสดรบัจากการปรบัโครงสรา้งธุรกิจ -  1,560,487,060 -  -  

เงินสดรบัจากการขายเงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย 1,711,670,281 -  4,424,209,930 -  

เงินสดรบัจากการปิดบรษิัทยอ่ย -  -  -  34,202,654

เงินสดรบัคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะยาว 50,000,000 433,514,681 73,188,656,298 30,325,154,094

เงินสดรบัจากตราสารอนพุนัธ์ -  33,648,800 -  33,648,800

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนัเพมิขนึ -  (31,355,300) (6,316,560,047) (1,231,129,866)

เงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะสนัลดลง(เพมิขนึ) (5,821,377,799) (61,191,594,857) 2,824,784,169 8,267,764,886

เงินสดรบัจากดอกเบีย 850,888,270 904,648,500 1,383,157,898 1,099,114,924

เงินสดรบัจากเงินปันผล 5,084,420,224 2,576,130,944 19,218,150,536 19,700,740,252

เงินสดสทุธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทนุ (91,118,413,654) (203,717,856,357) 34,156,638,176 5,581,662,008

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2565

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว
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หน่วย : บาท

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรบัจากการออกหุน้สามญัของบรษิัทยอ่ย 1,165,384,563 53,665,290,525 -  -  

เงินสดรบัจากการกูย้ืมระยะยาว 201,777,852,371 66,857,213,992 45,950,250,340 -  

เงินสดรบัจากตราสารอนพุนัธ์ 76,064,971 -  75,949,367 -  

เงินสดจ่ายจากการลดทนุของบรษัิทยอ่ย (135,464,934) -  -  -  

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (62,823,183,821) (35,635,518,974) (4,000,000,000) (1,030,000,000)

เงินสดจ่ายคา่งวดตามสญัญาเช่า (6,255,925,483) (4,394,469,083) (278,142,025) (290,905,545)

เงินสดจ่ายตราสารอนพุนัธ์ (1,560,112,928) (69,121,144) (45,980,699) (42,643,055)

เงินสดจ่ายชาํระคืนหุน้กูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทนุ (4,805,934,270) -  -  -  

เงินสดจ่ายจากการเปลียนสดัสว่นเงินลงทนุในบรษิัทยอ่ย (545,696,128) -  -  -  

เงินกูย้ืมระยะสนัเพมิขนึ 684,898,713 -  6,023,313,493 1,238,839,971

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพิมขนึ 64,413,826,956 17,201,038,503 -  -  

เงินสดจ่ายตน้ทนุทางการเงิน (15,980,584,034) (14,010,592,480) (2,974,214,782) (2,726,122,059)

เงินปันผลจ่าย (37,013,932,485) (33,041,197,180) (22,849,377,965) (23,419,791,277)

เงินสดสทุธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 138,997,193,491 50,572,644,159 21,901,797,729 (26,270,621,965)

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลยีนในเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 1,891,544,146 2,131,520,167 (5,300,950) 83,794,093

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (6,082,453,947) (4,752,263,364) -  -  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิมขนึ(ลดลง)สทุธิ 56,704,743,485 (40,618,232,856) 47,030,039,879 988,706,869

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 369,434,863,182 291,413,834,009 92,883,431,616 57,330,592,766

รายการทีมิใช่เงินสด

เจา้หนีจากการซือสินทรพัยถ์าวร 17,527,147,907 14,270,543,674 2,718,852,647 455,650,537

เจา้หนีจากการซือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 169,225,211 263,470,422 9,811,875 26,524,077

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2565

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว
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บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2565 (ยังไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
 

หมำยเหต ุ หัวข้อเร่ือง 

1 ขอ้มลูทั่วไป 

2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 

3 นโยบายการบญัช ี

4 ลกูหนีก้ารคา้ 

5 รายการระหว่างบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

6 เงินลงทนุในบรษิัทย่อย การรว่มคา้ และบรษิัทรว่ม 

7 อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 

8 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์

9 สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้

10 ค่าความนิยม 

11 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่น 

12 สินทรพัยท์ี่เกิดจากการส ารวจและประเมินคา่ 

13 เงินกูย้ืมและหนีสิ้นตามสญัญาเชา่ 

14 ประมาณการหนีสิ้นค่ารือ้ถอน 

15 ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 

16 รายไดอ้ื่น 

17 ค่าใชจ้า่ยจ าแนกตามลกัษณะ 

18 ส่วนงานด าเนินงาน 

19 การวดัมลูคา่ยตุิธรรมของเครื่องมอืทางการเงิน 

20 เงินปันผลจ่าย 

21 การซือ้ธุรกิจ 

22 ภาระผกูพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

23 เหตกุารณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2565 (ยังไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัทมหาชนจ ากดัในประเทศไทย และเป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ส านกังานใหญ่ของบรษิัทฯ ตัง้อยู่เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

บรษิัทฯ มีสถานะเป็นรฐัวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของกระทรวงพลงังาน 
 

ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ เป็นการด าเนินธุรกิจดา้นปิโตรเลียม โดยบริษัทฯ ลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมการงาน และบริษัทร่วม 
(กลุ่มบรษิัท) ซึ่งประกอบธุรกิจเก่ียวกบัปิโตรเลียมขัน้ตน้และก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขัน้ปลาย ธุรกิจใหม่และโครงสรา้งพืน้ฐาน 
รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ตามรายละเอียดในหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 18 ส่วนงานด าเนินงาน 
 
 

2. เกณฑก์ำรจัดท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
 

งบการเงินระหว่างกาลนีจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล โดยบริษัทฯ
เลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบรษิัทฯ ไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุ 
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 
 

งบการเงินระหว่างกาลนีจ้ดัท าขึน้เพื่อใหข้อ้มลูเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีที่น าเสนอครัง้ล่าสดุ ดงันัน้งบการเงินระหว่างกาล
จึงเนน้การใหข้อ้มลูเก่ียวกบักิจกรรม เหตกุารณแ์ละสถานการณใ์หม่ ๆ เพื่อไม่ใหข้อ้มลูที่น าเสนอซ า้ซอ้นกบัขอ้มลูที่ไดร้ายงานไปแลว้ 
ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลนีค้วบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสดุ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท และมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบไุวเ้ป็นอย่างอื่น 
 

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดท าขึน้จากงบการเงินที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนือ้ความขัดแย้งกันหรือมีการตีความ
ในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นหลัก 
 
 

3. นโยบำยกำรบัญชี  
 

งบการเงินระหว่างกาลนีจ้ดัท าขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับที่ใชใ้นงบการเงิน ส าหรบัปีสิน้สุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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4. ลูกหนีก้ำรค้ำ  
 

ลกูหนีก้ารคา้แยกตามอายหุนี ้ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ไดด้งันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิ.ย. 2565  31 ธ.ค. 2564  30 มิ.ย. 2565  31 ธ.ค. 2564 

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 269,346  191,033  204,415  112,118 
ครบก าหนดช าระ        
 - ไม่เกิน 1 เดือน 3,206  4,515  72  1,776 
 - เกิน 1 - 2 เดือน 444  299  10  38 
 - เกิน 2 - 3 เดือน 468  78  29  13 
 - เกิน 3 - 12 เดือน 799  234  -  1 
 - เกิน 12 เดือน 2,689  2,566  257  265 

รวม 276,952  198,725  204,783  114,211 

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดติ (2,624)  (2,482)  (300)  (303) 

รวม - สทุธิ 274,328  196,243  204,483  113,908 
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5. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน 
 

รายการระหว่างบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญั มีรายละเอียดสรุปไดด้งันี ้ 
 

5.1 ลกูหนีก้ารคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิ.ย. 2565  31 ธ.ค. 2564  30 มิ.ย. 2565  31 ธ.ค. 2564 

บรษิัทย่อย -  -  115,743  57,495 

การรว่มคา้ 5,006  3,913  1,996  1,668 

บรษิัทรว่ม 1,978  2,135  445  411 

บรษิัทอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 683  1,262  680  1,259 

รวม 7,667  7,310  118,864  60,833 
 

5.2 ลูกหนีอ้ื่น เงินจ่ายล่วงหนา้ ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าเงินทุนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี และเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ - กิจการ 
ที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิ.ย. 2565  31 ธ.ค. 2564  30 มิ.ย. 2565  31 ธ.ค. 2564 

ลกูหนีอ้ื่น        
บรษิัทย่อย -  -  1,086  1,901 
การรว่มคา้ 314  341  20  52 
บรษิัทรว่ม 83  31  7  5 
บรษิัทอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั -  1  -  - 

รวม 397  373  1,113  1,958 

        
เงินจา่ยล่วงหนา้        
บรษิัทย่อย -  -  60  10 
การรว่มคา้ 31  20  -  - 
บรษิัทรว่ม 17  -  -  - 

รวม 48  20  60  10 
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5. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

5.2 ลูกหนีอ้ื่น เงินจ่ายล่วงหนา้ ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าเงินทุนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี และเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ - กิจการ 
ที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 (ต่อ) 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิ.ย. 2565  31 ธ.ค. 2564  30 มิ.ย. 2565  31 ธ.ค. 2564 
ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่เงินทนุ 
ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี        
การรว่มคา้ 5  5  -  - 

        
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้        
บรษิัทย่อย -  -  14,748  4,279 
การรว่มคา้ -  53  -  - 
บรษิัทรว่ม 618  -  -  - 

รวม 618  53  14,748  4,279 
 

การเปล่ียนแปลงเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงันี ้ 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  1,947  324 
 - เพิ่มขึน้ -  31  6,317  1,231 
 - ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน -  1  32  34 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มถินุายน -  32  8,296  1,589 
บวก ส่วนท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

(หมายเหตฯุ 5.3) 618  592  6,452  3,269 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มถินุายน - สทุธิ 618  624  14,748  4,858 
 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ - กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีอตัราดอกเบีย้ระหว่าง 
รอ้ยละ 0.55 - 1.70 ต่อปี (31 ธันวาคม 2564 : รอ้ยละ 0.14 - 2.00 ต่อปี) 
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5. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

5.3 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าเงินทุนระยะยาว และเงินใหกู้ย้ืมระยะยาว - กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และ  
31 ธันวาคม 2564 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิ.ย. 2565  31 ธ.ค. 2564  30 มิ.ย. 2565  31 ธ.ค. 2564 

ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่เงินทนุระยะยาว        
การรว่มคา้ 39  42  -  - 

        

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว        

บรษิัทย่อย -  -  48,524  119,596 

การรว่มคา้ 914  806  -  - 

บรษิัทรว่ม 1,992  2,660  -  - 

รวม 2,906  3,466  48,524  119,596 
 

การเปล่ียนแปลงเงินใหกู้ย้ืมระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,519  3,580  121,928  49,476 
 - เพิ่มขึน้ 7  -  6,112  20,940 
 - รบัคืนเงินใหกู้ ้ (51)  (30)  (73,189)  (30,325) 
 - ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 43  47  125  105 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 6  10  -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มถินุายน 3,524  3,607  54,976  40,196 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

(หมายเหตฯุ 5.2) (618)  (592)  (6,452)  (3,269) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มถินุายน - สทุธิ 2,906  3,015  48,524  36,927 
 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว - กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ในงบการเงินรวม มีอัตราดอกเบีย้ระหว่างรอ้ยละ 
1.56 - 6.25 ต่อปี (31 ธันวาคม 2564 : รอ้ยละ 1.45 - 5.31 ต่อปี) และงบการเงินเฉพาะกิจการ มีอตัราดอกเบีย้ระหวา่งรอ้ยละ 
1.42 - 4.43 ต่อปี (31 ธันวาคม 2564 : รอ้ยละ 1.42 - 4.43 ต่อปี) 
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5. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

5.4 เจา้หนีก้ารคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิ.ย. 2565  31 ธ.ค. 2564  30 มิ.ย. 2565  31 ธ.ค. 2564 

บรษิัทย่อย -  -  49,420  35,566 

การรว่มคา้ 1,091  959  287  274 

บรษิัทรว่ม 250  194  -  - 

รวม 1,341  1,153  49,707  35,840 
 

5.5 เจ้าหนี ้อื่น หนี ้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี และเงินกู้ยืมระยะสั้น -  กิจการที่ เ ก่ียวข้องกัน  
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิ.ย. 2565  31 ธ.ค. 2564  30 มิ.ย. 2565  31 ธ.ค. 2564 

เจา้หนีอ้ื่น        
บรษิัทย่อย -  -  4,861  7,314 

การรว่มคา้ 42  34  30  17 

บรษิัทรว่ม 26  13  9  9 

บรษิัทอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 32  34  32  32 

รวม 100  81  4,932  7,372 

        
หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ที่ถึงก าหนด 
ช าระภายในหนึ่งปี        
บรษิัทย่อย -  -  35  3 

การรว่มคา้ 458  431  458  431 

บรษิัทรว่ม 1  2  -  - 

รวม 459  433  493  434 

        
เงินกูย้ืมระยะสัน้*        
บรษิัทย่อย (หมายเหตฯุ 13) -  -  13,241  7,217 

 

* บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารจัดการสภาพคล่อง (Liquidity management) โดยการบริหารเงินรวมภายในกลุ่มบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ท าหนา้ท่ีบริหารเงินระยะสัน้ 
เพื่อจดัการสภาพคล่องส่วนเกินและส่วนขาดของแต่ละบริษัทโดยวิธีการกูย้ืมเงินระยะสัน้ระหว่างกนั และคิดอตัราดอกเบีย้ซึ่งอิงอตัราดอกเบีย้ในทอ้งตลาด  
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5. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

5.6 หนีสิ้นตามสญัญาเช่าระยะยาว และเงินกูย้ืมระยะยาว - กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิ.ย. 2565  31 ธ.ค. 2564  30 มิ.ย. 2565  31 ธ.ค. 2564 

หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ระยะยาว        
บรษิัทย่อย -  -  113  1 

การรว่มคา้ 2,624  2,702  2,618  2,696 

บรษิัทรว่ม 11  12  -  - 

รวม 2,635  2,714  2,731  2,697 

        
เงินกูย้ืมระยะยาว        
บรษิัทย่อย -  -  51,136  49,490 

 

การเปล่ียนแปลงเงินกูย้ืมระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

     2565  2564 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม     49,490  45,181 
 - ตดัจา่ยส่วนปรบัมลูคา่     6  5 
 - ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน     1,640  2,552 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มถินุายน     51,136  47,738 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี      -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มถินุายน - สทุธิ     51,136  47,738 
 

เงินกูย้ืมระยะยาว - กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีอัตราดอกเบีย้ระหว่าง 
รอ้ยละ 4.20 - 6.38 ต่อปี (31 ธันวาคม 2564 : รอ้ยละ 4.20 - 6.38 ต่อปี) 
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5. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

5.7 รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที่เป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 และ 2564 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2565  2564  2565  2564 
รายได ้        
ค่าขายสินคา้และบรกิาร        
บรษิัทย่อย -  -  374,243  150,965 
การรว่มคา้ 11,792  7,522  6,028  3,799 
บรษิัทรว่ม 6,320  2,751  1,362  753 
บรษิัทอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 1,767  1,376  1,718  1,370 

        
ดอกเบีย้รบั        
บรษิัทย่อย -  -  406  289 
การรว่มคา้ 9  5  -  - 
บรษิัทรว่ม 31  35  -  - 
        

รายไดอ้ื่น        
บรษิัทย่อย -  -  2,099  1,158 
การรว่มคา้ 82  75  18  15 
บรษิัทรว่ม 47  47  3  2 
บรษิัทอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 7  9  9  9 
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5. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

5.7 รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที่เป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 และ 2564 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2565  2564  2565  2564 
ค่าใชจ้า่ย        
ค่าซือ้สินคา้และบรกิาร        
บรษิัทย่อย -  -  163,789  67,317 
การรว่มคา้ 2,489  2,367  406  356 
บรษิัทรว่ม 864  947  -  1 
บรษิัทอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 79  23  -  - 

        
ดอกเบีย้จ่าย        
บรษิัทย่อย -  -  612  494 
การรว่มคา้ 10  18  10  10 

        
ค่าใชจ้า่ยอื่น        
บรษิัทย่อย -  -  1,078  766 
การรว่มคา้ 1  1  -  - 
บรษิัทรว่ม 18  14  1  - 
บรษิัทอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 1  2  1  - 
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5. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

5.7 รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที่เป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 และ 2564 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2565  2564  2565  2564 
รายได ้        
ค่าขายสินคา้และบรกิาร        
บรษิัทย่อย -  -  669,305  292,408 
การรว่มคา้ 21,286  15,030  10,920  7,929 
บรษิัทรว่ม 12,274  6,334  2,754  1,469 
บรษิัทอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 3,614  2,565  3,560  2,554 

        

ดอกเบีย้รบั        
บรษิัทย่อย -  -  996  600 
การรว่มคา้ 14  9  -  - 
บรษิัทรว่ม 68  70  -  - 
        

รายไดอ้ื่น        
บรษิัทย่อย -  -  3,543  2,207 
การรว่มคา้ 166  148  37  29 
บรษิัทรว่ม 94  119  8  9 
บรษิัทอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 18  107  18  19 
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5. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

5.7 รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที่เป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 และ 2564 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2565  2564  2565  2564 
ค่าใชจ้า่ย        
ค่าซือ้สินคา้และบรกิาร        
บรษิัทย่อย -  -  302,239  122,671 
การรว่มคา้ 4,850  4,255  784  687 
บรษิัทรว่ม 1,661  1,697  -  2 
บรษิัทอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 83  487  -  83 

        
ดอกเบีย้จ่าย        
บรษิัทย่อย -  -  1,148  972 
การรว่มคา้ 19  49  19  21 

        
ค่าใชจ้า่ยอื่น        
บรษิัทย่อย -  -  1,892  1,515 
การรว่มคา้ 2  2  -  - 
บรษิัทรว่ม 37  32  2  2 
บรษิัทอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 2  131  1  22 
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5. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

5.8 รายการซือ้ขายอสังหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ และ สินทรพัยไ์ม่มีตัวตนอื่น  
ที่เป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีส าคญั 
 

ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 และ 2564 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2565  2564  2565  2564 
ซือ้        
การรว่มคา้ 20  -  -  - 
        

ขาย        
บรษิัทย่อย -  -  -  3 

 

ส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 และ 2564 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2565  2564  2565  2564 
ซือ้        
การรว่มคา้ 2  -  -  - 
บรษิัทรว่ม 48  -  -  - 
        

ขาย        
บรษิัทย่อย -  -  11  3 

 

รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวขา้งตน้ มิไดร้วมถึงส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจ  
 

การก าหนดราคาระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เก่ียวขอ้งกัน เป็นไปตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่ก าหนดกับบุคคลหรือ 
กิจการอื่นที่ไม่เก่ียวขอ้งกนั 
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5. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

5.9 ภาระผกูพนัต่อกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 22.1 
 

5.10 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 
 

รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 และ 2564 มีดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2565  2564  2565  2564 
ค่าตอบแทนกรรมการ        
ค่าเบีย้ประชมุและโบนสั 242  127  21  19 

        
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร        
เงินเดือน โบนสั และผลประโยชนอ์ื่น ๆ 251  251  22  25 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 4  6  -  1 

รวม 497  384  43  45 
 

รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร ส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 และ 2564 มีดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2565  2564  2565  2564 
ค่าตอบแทนกรรมการ        
ค่าเบีย้ประชมุและโบนสั 363  216  49  40 

        
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร        
เงินเดือน โบนสั และผลประโยชนอ์ื่น ๆ 617  521  43  52 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 9  11  1  1 

รวม 989  748  93  93 
 

ผูบ้ริหาร หมายถึง บุคคลที่มีอ  านาจหนา้ที่ และความรบัผิดชอบในการวางแผน สั่งการ และควบคมุกิจกรรมต่าง ๆ  ของกิจการ
ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 
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6. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม 
 

6.1 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทนุในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

6.1.1 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทนุในการรว่มคา้ มีรายละเอียดดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 วิธีส่วนไดเ้สีย  วิธีราคาทนุ 
ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565    
ราคาตามบญัชีตน้งวด 52,280  4,959 
 - ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในการรว่มคา้ 2,374  - 
 - เงินปันผลรบั (3,132)  - 
 - เงินลงทนุเพิม่ 834  - 
 - ส่วนแบ่งก าไรเบ็ดเสรจ็อื่นในการรว่มคา้ 98  - 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 394  - 
ราคาตามบญัชีปลายงวด 52,848  4,959 
 

ในระหว่างงวด บริษัทฯ รับรูเ้งินปันผลรับจากการร่วมคา้ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 589 ลา้นบาท (30 มิถุนายน 2564 :      
283 ลา้นบาท) 
 

6.1.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม มีรายละเอียดดงันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 
 วิธีส่วนไดเ้สีย 
ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565  
ราคาตามบญัชีตน้งวด 76,499 
 - ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 2,073 
 - เงินปันผลรบั (1,765) 
 - เงินลงทนุเพิม่ 8,187 
 - ส่วนแบ่งขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นในบรษิัทรว่ม (324) 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,743 
ราคาตามบญัชีปลายงวด 86,413 
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6. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

6.1 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทนุในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ) 
 

6.1.3 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทนุในบรษิัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 วิธีราคาทนุ 
ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565  
ราคาตามบญัชีตน้งวด 376,060 
 - เงินลงทนุเพิม่ 49,189 
 - ขายเงินลงทนุ (5,210) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 420,039 
 

ในระหว่างงวด บริษัทฯ รบัรูเ้งินปันผลรบัจากบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ 18,467 ลา้นบาท (30 มิถุนายน 2564 : 
17,809 ลา้นบาท) 
 

6.2 รายการส าคญัที่เกิดขึน้ในระหว่างงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 
 

PTTGM 
 

ในระหว่างงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 บริษัท ปตท.โกลบอล แมนเนจเมน้ท ์จ ากัด (PTTGM) มีการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนและมีหนงัสือเรียกช าระค่าหุน้ส่วนเพิ่มหลายครัง้ ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดช้ าระค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวรวม 37,958 ลา้นบาท
แลว้ทัง้จ านวน 
 

PTTLNG 
 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด (PTTLNG) เรียกช าระค่าหุน้เพิ่มทุนในส่วนที่ยงัช าระไม่เต็มมลูค่าเป็นจ านวนเงิน 530 ลา้นบาท 
ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดช้ าระค่าหุน้เพิ่มทนุดงักล่าวแลว้ เมื่อวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
 

PTTGL 
 

ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 3/2565 เมื่อวนัที่ 17 มีนาคม 2565 ไดม้ีมติอนมุตัิการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้
ของบริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จ ากัด (PTTGL) โดยใหบ้ริษัท สยาม แมนเนจเมน้ท ์โฮลดิง้ จ ากัด (SMH) ซือ้หุน้ทัง้หมดของ 
PTTGL รอ้ยละ 50 จากบริษัทฯ และรอ้ยละ 50 จากบริษัท ปตท.สผ. ศูนยบ์ริหารธุรกิจ จ ากัด (PTTEP BC) โดยมลูค่าของสญัญา
ซือ้ขายหุน้ดังกล่าวรวมทั้งสิน้ประมาณ 255 ลา้นดอลลารส์หรฐั ทั้งนีธุ้รกรรมดังกล่าวไดเ้สร็จสิน้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 
บริษัทฯ รบัรูข้าดทุนจากการขายเงินลงทุนจ านวน 787 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ธุรกรรมขา้งตน้เป็นการปรับ
โครงสรา้งภายในกลุ่มบรษิัท จึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวม 
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6. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

6.2 รายการส าคญัที่เกิดขึน้ในระหว่างงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 (ต่อ) 
 

กำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นในธุรกิจไฟฟ้ำในกลุ่มบริษัทของบริษัทฯ 
 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่  2/2565 เมื่อวันที่  17 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสรา้ง 
การถือหุน้ในธุรกิจไฟฟ้าของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ และบรษิัท สยาม แมนเนจเมน้ท ์โฮลดิง้ จ ากดั (SMH) จะเขา้ซือ้หุน้สามญับริษัท 
โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ากัด (มหาชน) (GPSC) จากบริษัท ไทยออยล ์จ ากัด (มหาชน) (TOP) เป็นจ านวน 304 ลา้นหุน้  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.78 ของหุ้นที่จ  าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ  GPSC ในราคารวม 22,047 ล้านบาท ทั้งนี ้ธุรกรรม 
การซือ้ขายหุน้ดงักล่าวแลว้เสร็จในวนัที่ 7 มิถุนายน 2565 โดยภายหลงัธุรกรรมการปรบัโครงสรา้งฯ ดงักล่าว บริษัทฯ และ SMH 
จะถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 55.23 และ TOP จะถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 10.00 ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ GPSC  
 

อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมขา้งตน้เป็นการปรบัโครงสรา้งภายในกลุ่มบรษิัท จึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวม 
 

รำยกำรส ำคัญของบริษัทย่อยของบริษทัฯ 
 

Avaada  
 

ในระหว่างงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัท Avaada Energy Private Limited (Avaada) บริษัทร่วมของ GPSC 
ไดเ้รียกช าระค่าหุน้เพิ่มทุนจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของ GPSC เป็นจ านวนเงิน 1,875 ลา้นรูปีอินเดีย หรือเทียบเท่า 841 ลา้นบาท 
ท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของ GPSC ใน Avaada เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 41.62 เป็นรอ้ยละ 42.93 โดยบรษิัทย่อยดงักล่าวไดช้ าระค่าหุน้
เพิม่ทนุดงักล่าวแลว้เมื่อวนัท่ี 18 มกราคม 2565 
 

VNT 
 

เมื่อวนัที่ 1 มีนาคม 2565 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (PTTGC) ไดเ้สร็จสิน้การท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย์
ของบริษัท วีนิไทย จ ากัด (มหาชน) (VNT) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม โดย PTTGC ไดซ้ือ้หุน้ของ VNT จากผูถื้อหุน้รายอื่น ๆ จ านวน
ทั้งสิน้ 151 ลา้นหุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 12.75 ของหุน้ที่ออกและช าระแลว้ทั้งหมดของ VNT ในราคาหุน้ละ 39 บาท คิดเป็น
จ านวนเงินรวมทั้งสิน้ 5,895 ลา้นบาท ส่งผลให ้PTTGC มีสัดส่วนการถือหุน้ใน VNT เพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 24.98 เป็นรอ้ยละ 
37.73 ของทนุจดทะเบียนและช าระแลว้ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดม้ีค  าสั่งเพิกถอนหุน้สามญัของ 
VNT จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตัง้แต่วนัท่ี 12 มีนาคม 2565 เป็นตน้ไป  
 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของ VNT เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 มีมติอนุมัติการควบบริษัทระหว่าง VNT กับบริษัทย่อย
แห่งหนึ่งของ AGC Inc. โดย PTTGC ไดซ้ือ้หุน้จากผูถื้อหุน้ท่ีคดัคา้นการควบบริษัทอีก 1 ลา้นหุน้ คิดเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 39 
ลา้นบาท โดยการโอนหุน้แลว้เสร็จเมื่อวนัที่ 3 พฤษภาคม 2565 ส่งผลให ้PTTGC ถือหุน้ใน VNT เพิ่มเติมจากรอ้ยละ 37.73 
เป็นรอ้ยละ 37.82  
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7. อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
 

การเปล่ียนแปลงของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ มีรายละเอียดดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565    
มลูค่าตามบญัชีตน้งวด 10,459  3,967 
 - เพิ่มขึน้ 58  - 
 - โอนเปล่ียนประเภท 34  - 
 - ค่าเส่ือมราคาส าหรบังวด (90)  (22) 
มลูค่าตามบญัชีปลายงวด 10,461  3,945 
 
 

8. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ ์ 
 

การเปล่ียนแปลงของที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์มีรายละเอยีดดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565    
มลูค่าตามบญัชีตน้งวด 1,425,414  250,670 
 - ซือ้ธุรกิจ (หมายเหตฯุ 21) 3,081  - 
 - เพิ่มขึน้ 89,482  6,641 
 - ขายและจ าหน่าย - สทุธิ (3,043)  (41) 
 - ตน้ทนุการกูย้ืม 2,765  372 
 - โอนเปล่ียนประเภท (5,149)  (3,754) 
 - ค่าเส่ือมราคาส าหรบังวด (65,592)  (7,652) 
 - โอนกลบั(ขาดทนุ)จากการดอ้ยค่า  (213)  10 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 22,244  - 
มลูค่าตามบญัชีปลายงวด 1,468,989  246,246 
 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2565 กลุ่มบรษิัทมีสินทรพัยท์ี่อยู่ในภาระค า้ประกนั เป็นเงินจ านวน 76,655 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564 : 
91,548 ลา้นบาท) 
 

ตน้ทนุการกูย้ืมที่ไดบ้นัทึกเป็นส่วนหนึ่งของราคาทนุของที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ในระหว่างงวด กลุ่มบรษิัทใชอ้ตัราการตัง้ขึน้ 
เป็นราคาทนุของสินทรพัยร์อ้ยละ 0.40 - 5.47 ต่อปี (2564 : รอ้ยละ 0.40 - 5.99 ต่อปี) และบรษิัทฯ ใชอ้ตัรารอ้ยละ 3.56 ต่อปี 
(2564 : รอ้ยละ 3.83 ต่อปี) 
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9. สินทรัพยส์ิทธิกำรใช้ 
 

การเปล่ียนแปลงของสินทรพัยสิ์ทธิการใช ้มีรายละเอียดดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565    
มลูค่าตามบญัชีตน้งวด 79,420  18,747 
 - ซือ้ธุรกิจ (หมายเหตฯุ 21) 125  - 
 - เพิ่มขึน้ 19,698  234 
 - การเปล่ียนแปลงแกไ้ขสญัญา (148)  1 
 - โอนเปล่ียนประเภท 4,825  3,608 
 - สิน้สดุสญัญาและยกเลิกสญัญา (333)  (7) 
 - ค่าเส่ือมราคาส าหรบังวด (6,519)  (812) 
 - โอนกลบัการดอ้ยค่า 1  - 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,430  - 
มลูค่าตามบญัชีปลายงวด 98,499  21,771 
 
 

10. ค่ำควำมนิยม 
 

การเปล่ียนแปลงของค่าความนิยม มีรายละเอียดดงันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 
ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565  
มลูค่าตามบญัชีตน้งวด 182,652 
 - ซือ้ธุรกิจ (หมายเหตฯุ 21) 8,203 
 - ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์ (87) 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 2,258 
มลูค่าตามบญัชีปลายงวด 193,026 
 

  



 

33 

11. สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอื่น 
 

การเปล่ียนแปลงของสินทรพัยไ์มม่ีตวัตนอื่น มีรายละเอียดดงันี ้
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565     
มลูค่าตามบญัชีตน้งวด   144,866  2,605 
 - ซือ้ธุรกิจ (หมายเหตฯุ 21)   8,545  - 
 - เพิ่มขึน้   2,039  63 
 - โอนเปล่ียนประเภท   (363)  144 
 - ขายและตดัจ าหน่าย - สทุธิ   (30)  - 
 - ค่าตดัจ าหน่ายส าหรบังวด   (5,583)  (540) 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน   (1,734)  - 
มลูค่าตามบญัชีปลายงวด   147,740  2,272 

 
 

12. สินทรัพยท์ีเ่กิดจำกกำรส ำรวจและประเมินค่ำ 
 

การเปล่ียนแปลงของสินทรพัยท์ี่เกิดจากการส ารวจและประเมินค่า มีรายละเอียดดงันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
     งบการเงินรวม 
ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565     
มลูค่าตามบญัชีตน้งวด     104,595 
 - เพิ่มขึน้     1,233 
 - ขายและจ าหน่าย - สทุธิ     (124) 
 - ขาดทนุจากการดอ้ยคา่     (156) 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน     5,915 
มลูค่าตามบญัชีปลายงวด     111,463 
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13. เงนิกู้ยืมและหนีส้ินตำมสัญญำเช่ำ 
 

เงินกูย้ืมและหนีสิ้นตามสญัญาเช่า มีรายละเอียดดงันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 
 

ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 

2565 

 กระแสเงินสดจดัหาเงิน  รายการท่ีไม่ใชเ่งินสด  

ณ วนัท่ี 
30 มิถนุายน 

2565 

 

 เพิ่มขึน้  จ่ายช าระคืน  หนีสิ้นตาม 
สญัญาเชา่
เพิ่มขึน้ 

 (ก าไร)
ขาดทนุจาก
อตัรา

แลกเปล่ียน 

 ซือ้ธุรกิจ 

(หมายเหตฯุ 
21) 

 ขายธุรกจิ  เปล่ียน
ประเภท
สินทรพัย ์

 ผลต่างจาก 
การแปลงคา่ 
งบการเงิน 

 อื่น ๆ  

เงินกูย้ืมระยะสัน้จาก 
สถาบนัการเงิน 11,632  191,138  (126,724)  -  13 

 
2,167 

 
- 

 
10 

 
833  -  79,069 

เงินกูย้ืมระยะสัน้ - กจิการอื่น 111  796  (111)  -  -  -  -  -  (9)  3  790 
เงินกูย้ืม - สกลุบาท 207,173  17,833  (24,497)  -  -  -  -  -  (370)  94  200,233 
เงินกูย้ืม - สกลุตา่งประเทศ* 78,708  9,050  (13,998)  -  (2,139)  6,268  (2,837)  -  3,296  2,772  81,120 
หุน้กู ้- สกลุบาท 277,415  131,053  (24,329)  -  (2,360)  -  -  -  1,601  22  383,402 
หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ** 310,576  43,842  -  -  8,361  -  -  -  11,114  (267)  373,626 
หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ 64,210  -  (6,256)  19,389  478  135  -  -  1,271  480  79,707 
รวม 949,825  393,712  (195,915)  19,389  4,353  8,570  (2,837)  10  17,736  3,104  1,197,947 
 

* เงินกูย้ืมของบริษัท ปตท. ศนูยบ์ริหารเงิน จ ากดั ถกูค า้ประกนัโดยบริษัทฯ ซึ่งมีความรบัผิดสงูสดุภายใตก้ารค า้ประกนัดงักล่าวไม่เกินรอ้ยละ 125 ของเงินตน้ หรือคิดเป็น 28,750 ลา้นเยน 
** เงินกูย้ืมของบริษัท ปตท. ศนูยบ์ริหารเงิน จ ากดั ถกูค า้ประกนัโดยบริษัทฯ ซึ่งมีความรบัผิดสงูสดุภายใตก้ารค า้ประกนัดงักล่าวไม่เกินรอ้ยละ 125 ของเงินตน้ หรือคิดเป็นจ านวนประมาณ 1,594 ลา้นดอลลารส์หรฐั  
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13. เงนิกู้ยืมและหนีส้ินตำมสัญญำเช่ำ (ต่อ) 
 

เงินกูย้ืมและหนีสิ้นตามสญัญาเช่า มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 

2565 

 กระแสเงินสดจดัหาเงิน  รายการท่ีไม่ใชเ่งินสด  ณ วนัท่ี 
30 มิถนุายน 

2565  

 เพิ่มขึน้  จ่ายช าระคืน  หนีสิ้นตาม 
สญัญาเชา่เพิม่ขึน้ 

 ขาดทนุ 
จากอตัราแลกเปล่ียน 

 อื่น ๆ  

เงินกูย้ืมระยะสัน้จาก 
สถาบนัการเงิน - 

 
14,880 

 
(14,880) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

เงินกูย้ืมระยะสัน้ - กจิการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตฯุ 5.5) 7,217 

 
7,065 

 
(1,041) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
13,241 

เงินกูย้ืม - สกลุบาท 5,986  5,985  -  -  -  1  11,972 
เงินกูย้ืม - สกลุตา่งประเทศ 49,490  -  -  -  1,640  6  51,136 
หุน้กู ้- สกลุบาท 124,222  39,965  (4,000)  -  -  15  160,202 
หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ 9,753  -  -  -  544  4  10,301 
หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ 7,047  -  (278)  234  171  (156)  7,018 
รวม 203,715  67,895  (20,199)  234  2,355  (130)  253,870 
 

 



 

36 

13. เงนิกู้ยืมและหนีส้นิตำมสัญญำเช่ำ (ต่อ) 
 

เงินกูย้ืมระยะยาวและหุน้กู ้มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

หุน้กู ้
 

เมื่อวนัที่ 25 มกราคม 2565 บริษัท PTTGC ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินบาทชนิดระบุชื่อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มี
หลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้เสนอขายแก่ผูล้งทนุสถาบนั และ/หรือผูล้งทนุรายใหญ่ อาย ุ5 - 12 ปี มลูค่ารวม 30,000 ลา้นบาท 
มีอตัราดอกเบีย้คงที่รอ้ยละ 2.13 - 3.29 ต่อปี ก าหนดช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน 
 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในกลุ่มบริษัท PTTGC ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินดอลลารส์หรฐั ประเภท 
ไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลักประกัน จ านวน 1,300 ลา้นดอลลารส์หรฐั อายุ 10 ปี จ านวน 1,000 ลา้นดอลลารส์หรฐั และ อายุ 30 ปี 
จ านวน 300 ลา้นดอลลารส์หรฐั โดยมีอตัราดอกเบีย้คงที่รอ้ยละ 4.40 ต่อปี และ รอ้ยละ 5.20 ต่อปี ตามล าดบั ก าหนดช าระดอกเบีย้
ทกุ 6 เดือน เสนอขายแก่ผูล้งทนุสถาบนั โดย PTTGC เป็นผูค้  า้ประกนั 
 

เมื่อวนัที่ 5 เมษายน 2565 บรษิัทย่อยของกลุ่มบรษิัท PTTEP ไดด้  าเนินการออกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีผูค้  า้ประกนั และมีผูแ้ทน
ผู้ถือหุ้นกู้ รวมจ านวน 12,000 ลา้นบาท อายุ 5 - 10 ปี อัตราดอกเบีย้คงที่รอ้ยละ 2.09 - 3.05 ต่อปี และจะมีการเข้าท าสัญญา
แลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบีย้ (Cross Currency Swap) เพื่อแปลงหนีหุ้น้กูด้งักล่าวใหเ้ป็นหนีส้กุลเงินดอลลารส์หรฐั ทัง้นี ้
PTTEP เป็นผูค้  า้ประกนัหุน้กูท้ัง้จ านวน 
 

เมื่อวนัที่ 8 เมษายน 2565 บริษัทฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินบาท ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกัน เสนอขายแก่ผู้
ลงทุนสถาบัน และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ ไม่รวมบุคคลธรรมดา จ านวน 3 ชุด อายุ 3 - 12 ปี มูลค่ารวม 20,000 ลา้นบาท มีอัตรา
ดอกเบีย้คงที่รอ้ยละ 1.79 - 3.47 ต่อปี ก าหนดช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน 
 

เมื่อวนัที่ 20 พฤษภาคม 2565 บริษัท IRPC ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินบาทชนิดระบุชื่อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มี
หลกัประกัน และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้จ านวน 6 ชดุ อาย ุ4 - 12 ปี มลูค่ารวม 12,000 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบีย้คงที่รอ้ยละ 3.03 - 4.86 
ต่อปี ก าหนดช าระดอกเบีย้ทุก 6 เดือน โดยหุน้กูด้ิจิทลัและหุน้กูชุ้ดที่ 1 เสนอขายแก่ผูล้งทุนทั่วไป จ านวนเงินรวม 7,000 ลา้นบาท 
หุน้กูอ้นุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้มและหุน้กูชุ้ดที่ 2 ถึงชุดที่ 4 เสนอขายแก่ผูล้งทุนสถาบัน และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ จ านวนเงินรวม 5,000 
ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

เมื่อวนัที่ 27 พฤษภาคม 2565 บรษิัทฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินบาท ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั เสนอขายแก่
ผูล้งทุนประชาชนทั่วไป ผูล้งทุนกลุ่มมลูนิธิ และองคก์รไม่แสวงหาผลก าไร อายุ 7 ปี จ านวน 20,000 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบีย้คงที่
รอ้ยละ 3.25 ต่อปี ก าหนดช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน 
 

เมื่อวนัที่ 10 มิถนุายน 2565 บรษิัท GPSC ไดอ้อกหุน้กูส้กุลเงินบาท ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกัน จ านวน 5 ชดุ อาย ุ3 - 
15 ปี มลูค่ารวม 12,000 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบีย้คงที่ รอ้ยละ 2.55 - 4.40 ต่อปี ก าหนดช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน 
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13. เงนิกู้ยืมและหนีส้นิตำมสัญญำเช่ำ (ต่อ) 
 

เงินกูย้ืมระยะยาวและหุน้กู ้มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

หุน้กู ้(ต่อ) 
 

เมื่อวนัที่ 15 มิถุนายน 2565 บริษัท PTTGC ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินบาทชนิดระบุชื่อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มี
หลกัประกัน และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้เสนอขายแก่ผูล้งทุนสถาบัน และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ อายุ 5 ปี จ านวน 5,000 ลา้นบาท และ 
อายุ 12 ปี จ านวน 3,000 ลา้นบาท โดยมีอัตราดอกเบีย้คงที่รอ้ยละ 3.21 ต่อปี และ รอ้ยละ 4.00 ต่อปี ตามล าดับ ก าหนดช าระ
ดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน 

 

เมื่อวนัที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัท PTTGC ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินบาทชนิดระบุชื่อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มี
หลกัประกัน และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้อายุ 7 ปี จ านวน 17,000 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบีย้คงที่รอ้ยละ 3.50 ต่อปี ก าหนดช าระดอกเบีย้
ทกุ 6 เดือน และผูอ้อกหุน้กูม้ีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก าหนดไถ่ถอนหลงัจากครบระยะเวลาหนึ่งปีภายหลงัการออกหุน้กู ้
 

เงินกู้ยืมและหุน้กูด้ังกล่าว กลุ่มบริษัทมีวัตถุประสงคจ์ะน าไปใชใ้นการด าเนินกิจการทั่วไปของกลุ่มบริษัท การช าระคืนเงินกู้ 
กิจกรรมการลงทนุ และการใหกู้ย้ืมแก่บรษิัทในกลุ่ม 
 

ภายใตส้ญัญาเงินกูย้ืมและหุน้กู ้กลุ่มบรษิัทตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ก าหนดไว ้เช่น การด ารงมลูค่าของ
สินทรพัยท์ี่มีตวัตนที่เป็นส่วนของผูถื้อหุน้ การด ารงอตัราส่วนของหนีสิ้นสทุธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ การด ารงอตัราส่วนความสามารถ
ในการช าระหนี ้การรกัษาสดัส่วนการถือหุน้ของบรษิัทฯ ในบรษิัทย่อย และการส ารองปรมิาณจดัเก็บถ่านหิน เป็นตน้ 
 
 

14. ประมำณกำรหนีส้ินค่ำรือ้ถอน 

 

การเปล่ียนแปลงของประมาณการหนีสิ้นค่ารือ้ถอนท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต มีรายละเอียดดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
   งบการเงินรวม 
ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565    
มลูค่าตามบญัชีตน้งวด   93,594 
 - ซือ้ธุรกิจ (หมายเหตฯุ 21)   13 
 - ประมาณการหนีสิ้นเพิ่มขึน้   21,296 
 - ใชไ้ประหวา่งงวด   (4,301) 
 - กลบัรายการประมาณการหนีสิ้นท่ีไม่เกิดขึน้   (2,543) 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน   5,493 
มลูค่าตามบญัชีปลายงวด   113,552 
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15. ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 
 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดงันี ้
 

       หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2565  2564  2565  2564 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของบรษิัทฯ 38,847,751,291  24,578,663,746  19,178,138,146  23,079,960,367 
ปรบัปรุงก าไร* 251,211,695  (53,386,301)  -  - 
ก าไรที่ใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุน้ 39,098,962,986  24,525,277,445  19,178,138,146  23,079,960,367 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถว่งน า้หนกั (หุน้) 28,562,996,250  28,562,996,250  28,562,996,250  28,562,996,250 
        
ก าไรต่อหุน้ (บาท / หุน้) 1.37  0.86  0.68  0.80 
 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน ส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดงันี ้
 

       หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2565  2564  2565  2564 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของบรษิัทฯ 64,418,694,037  57,166,277,018  34,725,211,724  37,250,513,717 
ปรบัปรุงก าไร* 216,243,509  (118,541,878)  -  - 
ก าไรที่ใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุน้ 64,634,937,546  57,047,735,140  34,725,211,724  37,250,513,717 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถว่งน า้หนกั (หุน้) 28,562,996,250  28,562,996,250  28,562,996,250  28,562,996,250 
        
ก าไรต่อหุน้ (บาท / หุน้) 2.26  2.00  1.22  1.30 
 

*รายการปรบัปรุงก าไร เป็นรายการปรบัปรุงที่เก่ียวขอ้งกบัการไถ่ถอนหุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุน ดอกเบีย้ และ ภาษีเงินได้ 
ที่เก่ียวขอ้ง 
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16. รำยได้อื่น 
 

รายไดอ้ื่น ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดงันี ้
 

       หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2565  2564  2565  2564 
รายไดค้า่ขนส่ง 448  899  1,524  1,094 
เงินปันผลรบั 133  146  11,221  13,027 
ดอกเบีย้รบั 686  685  522  450 
ก าไร(ขาดทนุ)จากการจ าหน่ายสนิทรพัย ์

และเงินลงทนุ 52  35  (789)  (3) 
ขาดทนุจากเงินลงทนุท่ีวดัมลูคา่ยตุิธรรม

ผ่านก าไรขาดทนุ (90)  (10)  (16)  (10) 
อื่น ๆ 3,064  3,130  1,817  1,685 
รวม 4,293  4,885  14,279  16,243 
 

รายไดอ้ื่น ส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดงันี ้
 

       หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2565  2564  2565  2564 
รายไดค้า่ขนส่ง 865  2,050  2,413  2,437 
เงินปันผลรบั 234  258  19,202  18,244 
ดอกเบีย้รบั 1,165  1,384  1,197  931 
ก าไร(ขาดทนุ)จากการจ าหน่ายสนิทรพัย ์

และเงินลงทนุ 1,242  79  (788)  (15) 
ก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุท่ีวดัมลูค่า

ยตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุ (53)  2  (11)  4 
ก าไรจากการซือ้ธุรกจิในราคาต ่ากว่ามลูค่า

ยตุิธรรม -  10,772  -  - 
อื่น ๆ 4,627  4,695  2,683  2,643 
รวม 8,080  19,240  24,696  24,244 
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17. ค่ำใช้จ่ำยจ ำแนกตำมลักษณะ 
 

ค่าใชจ้่ายจ าแนกตามลกัษณะที่ส าคญั ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2565  2564  2565  2564 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือลดลง 687,878  380,930  565,973  243,152 
ค่าใชจ้า่ยพนกังาน 17,901  14,125  2,236  2,075 
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 40,313  38,608  4,559  4,690 
ค่าใชจ้า่ยที่เก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าระยะสัน้ 271  165  7  15 
ค่าใชจ้า่ยที่เก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าของ

สินทรพัยม์ลูค่าต ่า 48  (15)  23  25 
ค่าใชจ้า่ยที่เก่ียวขอ้งกบัคา่เชา่ผนัแปร 210  181  192  161 
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัยแ์ละ

เงินลงทนุ 493  3,165  -  169 
(โอนกลบั)ขาดทนุดา้นเครดติของลกูหนี ้

และสินทรพัยอ์ื่น 31  (1,618)  (2)  (1,524) 
 

ค่าใชจ้่ายจ าแนกตามลกัษณะที่ส าคญั ส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2565  2564  2565  2564 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือลดลง 1,255,823  720,028  1,026,463  458,938 
ค่าใชจ้า่ยพนกังาน 35,295  27,880  4,423  4,186 
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 77,458  73,644  9,013  9,287 
ค่าใชจ้า่ยที่เก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าระยะสัน้ 485  304  12  28 
ค่าใชจ้า่ยที่เก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าของ

สินทรพัยม์ลูค่าต ่า 87  8  51  53 
ค่าใชจ้า่ยที่เก่ียวขอ้งกบัคา่เชา่ผนัแปร 403  401  360  343 
(โอนกลบั)ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของ

สินทรพัยแ์ละเงินลงทนุ 488  3,160  (3)  169 
(โอนกลบั)ขาดทนุดา้นเครดติของลกูหนี ้

และสินทรพัยอ์ื่น 64  (1,577)  (2)  (1,521) 
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18. ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

งบการเงินรวม 
 

ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 
 

                 หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขัน้ตน้และกา๊ซธรรมชาติ  ปิโตรเลียมขัน้ปลาย  ธุรกิจใหมแ่ละ

โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

 อื่น ๆ  ปรบัปรุงบญัชี
ระหว่างกนั 

 รวม 

 ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม 

 ก๊าซธรรมชาติ  ถ่านหิน  น า้มนัและ
การคา้ปลีก 

 การคา้ระหว่าง
ประเทศ 

 ปิโตรเคมีและ
การกลั่น     

ขาย - นอกกิจการ 21,135  125,707  11,113  208,069  283,227  251,689  25,963  51  -  926,954 
- ระหว่างกนั 61,953  48,866  570  3,956  341,069  177,661  7,617  940  (642,632)  - 

ขายสทุธิ 83,088  174,573  11,683  212,025  624,296  429,350  33,580  991  (642,632)  926,954 
ก าไร(ขาดทนุ)ขัน้ตน้* 72,586  24,479  8,609  14,731  7,041  79,415  6,541  (45)  (2,486)  210,871 
ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนินงานกอ่นค่าเสื่อมราคา 

ตน้ทนุทางการเงิน และภาษีเงินได ้ 63,656  22,892  7,304  10,152  6,389  69,713  4,409  (705)  (1,042)  182,768 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (19,389)  (4,521)  (640)  (1,561)  (133)  (10,848)  (3,107)  (114)  -  (40,313) 
ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนินงานตามส่วนงาน 44,267  18,371  6,664  8,591  6,256  58,865  1,302  (819)  (1,042)  142,455 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในการรว่มคา้

และบริษัทรว่ม 343  186  (4)  154  -  1,371  449  (1)  -  2,498 
อื่น ๆ 13  1  (480)  (64)  -  (11)  22  85  -  (434) 
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายท่ีไมไ่ดปั้นส่วน :                    
ดอกเบีย้รบั                   686 
ขาดทนุจากตราสารอนพุนัธ ์                   (34,505) 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ                   (13,021) 

ก าไรก่อนตน้ทนุทางการเงินและภาษีเงินได ้                   97,679 
ก าไรส าหรบังวด                   53,679 
 

*ก าไร(ขาดทนุ)ขัน้ตน้ ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายในตน้ทนุขาย  
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18. ส่วนงำนด ำเนินงำน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
 

ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 
 

                 หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขัน้ตน้และกา๊ซธรรมชาติ  ปิโตรเลียมขัน้ปลาย  ธุรกิจใหมแ่ละ

โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

 อื่น ๆ  ปรบัปรุงบญัชี
ระหว่างกนั 

 รวม 
 ส ารวจและผลิต

ปิโตรเลียม 
 ก๊าซธรรมชาติ  ถ่านหิน  น า้มนัและ

การคา้ปลีก 
 การคา้ระหว่าง

ประเทศ 
 ปิโตรเคมีและ

การกลั่น     
ขาย - นอกกิจการ 38,603  248,739  15,386  384,434  473,606  476,374  48,174  103  -  1,685,419 

- ระหว่างกนั 112,634  95,050  948  5,500  633,675  314,224  14,360  1,863  (1,178,254)  - 
ขายสทุธิ 151,237  343,789  16,334  389,934  1,107,281  790,598  62,534  1,966  (1,178,254)  1,685,419 
ก าไร(ขาดทนุ)ขัน้ตน้* 134,067  45,935  10,990  25,893  23,201  134,253  10,031  (76)  (6,121)  378,173 
ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนินงานกอ่นค่าเสื่อมราคา 

ตน้ทนุทางการเงิน และภาษีเงินได ้ 117,121  42,412  9,140  16,838  22,014  114,875  7,336  (1,176)  (3,091)  325,469 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (36,423)  (8,952)  (1,086)  (3,070)  (256)  (21,553)  (5,891)  (227)  -  (77,458) 
ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนินงานตามส่วนงาน 80,698  33,460  8,054  13,768  21,758  93,322  1,445  (1,403)  (3,091)  248,011 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในการรว่มคา้

และบริษัทรว่ม 602  494  (8)  328  -  2,446  587  (2)  -  4,447 
อื่น ๆ 50  5  (480)  (90)  -  419  870  98  -  872 
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายท่ีไมไ่ดปั้นส่วน :                    
ดอกเบีย้รบั                   1,165 
ขาดทนุจากตราสารอนพุนัธ ์                   (83,484) 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ                   (7,309) 

ก าไรก่อนตน้ทนุทางการเงินและภาษีเงินได ้                   163,702 
ก าไรส าหรบังวด                   90,383 
 

*ก าไร(ขาดทนุ)ขัน้ตน้ ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายในตน้ทนุขาย  
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18. ส่วนงำนด ำเนินงำน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
 

ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 
 

                 หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขัน้ตน้และกา๊ซธรรมชาติ  ปิโตรเลียมขัน้ปลาย  ธุรกิจใหมแ่ละ

โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

 อื่น ๆ  ปรบัปรุงบญัชี
ระหว่างกนั 

 รวม 
 ส ารวจและผลิต

ปิโตรเลียม 
 ก๊าซธรรมชาติ  ถ่านหิน  น า้มนัและ

การคา้ปลีก 
 การคา้ระหว่าง

ประเทศ 
 ปิโตรเคมีและ

การกลั่น     
ขาย - นอกกิจการ 16,678  78,115  2,992  118,421  137,187  165,549  14,260  54  -  533,256 

- ระหว่างกนั 38,152  34,812  145  1,045  117,620  82,276  5,223  808  (280,081)  - 
ขายสทุธิ 54,830  112,927  3,137  119,466  254,807  247,825  19,483  862  (280,081)  533,256 
ก าไร(ขาดทนุ)ขัน้ตน้* 48,563  24,104  1,427  9,620  3,612  39,074  5,811  (53)  (899)  131,259 
ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนินงานกอ่นค่าเสื่อมราคา 

ตน้ทนุทางการเงิน และภาษีเงินได ้ 42,161  22,134  934  5,605  3,410  33,408  5,881  (706)  339  113,166 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (19,684)  (4,650)  (301)  (1,445)  (49)  (9,669)  (2,698)  (112)  -  (38,608) 
ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนินงานตามส่วนงาน 22,477  17,484  633  4,160  3,361  23,739  3,183  (818)  339  74,558 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในการรว่มคา้

และบริษัทรว่ม (8)  159  (2)  105  -  2,081  559  (1)  -  2,893 
อื่น ๆ 73  (171)  -  105  (1)  (3,042)  -  139  -  (2,897) 
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายท่ีไมไ่ดปั้นส่วน :                    
ดอกเบีย้รบั                   685 
ขาดทนุจากตราสารอนพุนัธ ์                   (12,620) 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ                   (873) 

ก าไรก่อนตน้ทนุทางการเงินและภาษีเงินได ้                   61,746 
ก าไรส าหรบังวด                   33,793 
 

*ก าไร(ขาดทนุ)ขัน้ตน้ ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายในตน้ทนุขาย  
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18. ส่วนงำนด ำเนินงำน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
 

ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 
 

                 หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขัน้ตน้และกา๊ซธรรมชาติ  ปิโตรเลียมขัน้ปลาย  ธุรกิจใหมแ่ละ

โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

 อื่น ๆ  ปรบัปรุงบญัชี
ระหว่างกนั 

 รวม 
 ส ารวจและผลิต

ปิโตรเลียม 
 ก๊าซธรรมชาติ  ถ่านหิน  น า้มนัและ

การคา้ปลีก 
 การคา้ระหว่าง

ประเทศ 
 ปิโตรเคมีและ

การกลั่น     
ขาย - นอกกิจการ 25,909  146,057  5,988  236,612  256,405  312,940  27,077  105  -  1,011,093 

- ระหว่างกนั 71,675  69,584  274  1,744  224,500  159,314  10,484  1,626  (539,201)  - 
ขายสทุธิ 97,584  215,641  6,262  238,356  480,905  472,254  37,561  1,731  (539,201)  1,011,093 
ก าไร(ขาดทนุ)ขัน้ตน้* 85,923  47,673  2,917  20,247  7,923  77,853  11,685  (99)  (3,106)  251,016 
ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนินงานกอ่นค่าเสื่อมราคา 

ตน้ทนุทางการเงิน และภาษีเงินได ้ 73,985  43,909  2,164  12,136  7,385  66,900  11,317  (1,356)  (277)  216,163 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (36,181)  (9,247)  (634)  (2,849)  (98)  (19,177)  (5,237)  (221)  -  (73,644) 
ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนินงานตามส่วนงาน 37,804  34,662  1,530  9,287  7,287  47,723  6,080  (1,577)  (277)  142,519 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในการรว่มคา้

และบริษัทรว่ม (27)  299  (3)  262  -  3,546  765  (2)  -  4,840 
อื่น ๆ 6,356  (175)  -  66  -  (2,936)  90  150  -  3,551 
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายท่ีไมไ่ดปั้นส่วน :                    
ดอกเบีย้รบั                   1,384 
ขาดทนุจากตราสารอนพุนัธ ์                   (20,018) 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ                   (5,203) 

ก าไรก่อนตน้ทนุทางการเงินและภาษีเงินได ้                   127,073 
ก าไรส าหรบังวด                   80,999 
 

*ก าไร(ขาดทนุ)ขัน้ตน้ ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายในตน้ทนุขาย 
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19. กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
 

ณ วันที่  30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมี สินทรัพย์และหนี ้สินทางการเงินที่ วัดมูลค่าด้วย 
มลูค่ายตุิธรรม ดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพยท์ีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  251  -  251 
เงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะสัน้ -  1,092  176  1,268 
เงินลงทนุท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรม 
ผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 7,427  1,767  39,160  48,354 

เงินลงทนุท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรม 
ผ่านก าไรขาดทนุ 1,103  -  1,588  2,691 

ตราสารอนพุนัธ ์ 11,885  16,244  -  28,129 
สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอื่น 2,613  -  -  2,613 
        

หนีส้นิทีว่ัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม        
ตราสารอนพุนัธ ์ 18,946  33,551  -  52,497 
หนีสิ้นทางการเงินไม่หมนุเวียนอืน่ -  -  2,537  2,537 
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19. กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

ณ วันที่  30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมี สินทรัพย์และหนี ้สินทางการเงินที่ วัดมูลค่าด้วย  
มลูค่ายตุิธรรม ดงันี ้(ต่อ) 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพยท์ีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  42  -  42 
เงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะสัน้ -  1,142  -  1,142 
เงินลงทนุท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรม 
ผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 11,099  1,969  24,259  37,327 

เงินลงทนุท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรม 
ผ่านก าไรขาดทนุ 1,145  -  471  1,616 

ตราสารอนพุนัธ ์ -  6,227  -  6,227 
สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอื่น 2,048  -  -  2,048 
        

หนีส้นิทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม        
ตราสารอนพุนัธ ์ 187  7,470  470  8,127 
หนีสิ้นทางการเงินหมนุเวยีนอื่น -  -  32  32 
หนีสิ้นทางการเงินไม่หมนุเวยีนอืน่ -  -  2,380  2,380 
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19. กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

ณ วันที่  30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมี สินทรัพย์และหนี ้สินทางการเงินที่ วัดมูลค่าด้วย  
มลูค่ายตุิธรรม ดงันี ้(ต่อ) 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพยท์ีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม        
เงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะสัน้ -  -  176  176 
เงินลงทนุท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรม 
ผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 4,918  -  3,319  8,237 

เงินลงทนุท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรม 
ผ่านก าไรขาดทนุ 372  -  -  372 

ตราสารอนพุนัธ ์ -  1,817  -  1,817 
        

หนีส้นิทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม        
ตราสารอนพุนัธ ์ -  5,042  -  5,042 
 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพยท์ีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม        
เงินลงทนุท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรม 
ผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 6,140  -  2,627  8,767 

เงินลงทนุท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรม 
ผ่านก าไรขาดทนุ 387  -  -  387 

ตราสารอนพุนัธ ์ -  1,540  -  1,540 
        

หนีส้นิทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม        
ตราสารอนพุนัธ ์ -  2,388  -  2,388 
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19. กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

ณ วันที่  30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี ้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วย  
มูลค่ายุติธรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการที่มลูค่าบัญชีเป็นค่าประมาณการที่สมเหตุสมผลของมลูค่ายุติธร รม ยกเวน้รายการ
ดงัต่อไปนี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพยท์ีเ่ปิดเผยดว้ยมูลค่ำยุติธรรม        
ตราสารหนีท้ี่วดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย -  7,000  -  7,000 

        

หนีส้นิทีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ำยุตธิรรม        
เงินกูย้ืมระยะยาว -  272,138  14,253  286,391 
หุน้กู ้ -  713,277  -  713,277 

 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพยท์ีเ่ปิดเผยดว้ยมูลค่ำยุติธรรม        
ตราสารหนีท้ี่วดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย -  8,255  -  8,255 

        

หนีส้นิทีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ำยุตธิรรม        
เงินกูย้ืมระยะยาว -  282,996  6,075  289,071 
หุน้กู ้ -  622,453  -  622,453 
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19. กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

ณ วันที่  30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี ้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วย  
มูลค่ายุติธรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการที่มลูค่าบัญชีเป็นค่าประมาณการที่สมเหตุสมผลของมลูค่ายุติธรรม ยกเวน้รายการ
ดงัต่อไปนี ้(ต่อ) 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพยท์ีเ่ปิดเผยดว้ยมูลค่ำยุติธรรม        
ตราสารหนีท้ี่วดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย -  7,000  -  7,000 

        

หนีส้นิทีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ำยุตธิรรม        
เงินกูย้ืมระยะยาว -  -  60,467  60,467 
หุน้กู ้ -  173,178  -  173,178 

 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพยท์ีเ่ปิดเผยดว้ยมูลค่ำยุติธรรม        
ตราสารหนีท้ี่วดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย -  8,255  -  8,255 

        

หนีส้นิทีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ำยุตธิรรม        
เงินกูย้ืมระยะยาว -  -  66,532  66,532 
หุน้กู ้ -  145,806  -  145,806 

 

ในระหวา่งงวด ไม่มกีารโอนรายการระหว่างล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุธิรรม 
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20. เงนิปันผลจ่ำย 
 

เมื่อวนัท่ี 8 เมษายน 2565 ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ไดม้ีมติอนมุตัิจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลประกอบการปี 2564 
ในอตัราหุน้ละ 2.00 บาท คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 57,126 ลา้นบาท โดยเมื่อวนัที่ 15 ตลุาคม 2564 บรษิัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 1.20 บาท จ านวน 28,562,579,047 หุน้ คิดเป็น
เงินจ านวน 34,276 ลา้นบาท คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายส าหรบัผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2564 ในอัตรา 
หุน้ละ 0.80 บาท จ านวน 28,562,885,516 หุน้ คิดเป็นเงินจ านวน 22,850 ลา้นบาท โดยบรษิัทฯ จ่ายเงินปันผลที่เหลือดงักลา่ว 
ในวนัท่ี 29 เมษายน 2565 
 

เงินปันผล  ส าหรบังวด 
ผลการด าเนินงาน 

 อตัราการจ่าย 
เงินปันผล 
(บาท/หุน้) 

 จ านวนหุน้ 
(หุน้) 

 จ านวนเงินรวม 
(ลา้นบาท) 

 วนัท่ีจ่าย 

ประจ าปี 2564  1 ก.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564  0.80  28,562,885,516  22,850  29 เม.ย. 2565 
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21. กำรซือ้ธุรกิจ 
 

บริษัท อินโนบิก (เอเชีย) จ ากัด (INBA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุน้ทั้งหมด ไดร้่วมลงทุนกับ Aztiq HK Limited ซึ่งเป็น
บริษัทในกลุ่มของ Aztiq Investment Group (Aztiq) ผ่านบริษัท Aztiq II Holdco Limited และ Aztiq II Bidco Limited เพื่อเขา้
ซือ้หุ้นทั้งหมดของ Alvogen Emerging Markets Holdings Limited (AEMH) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักใน Lotus Pharmaceutical 
Company Limited (Lotus Pharmaceutical TWSE ticker: 1795) รวมถึงถือหุน้รอ้ยละ 100 ใน Alvogen Malta (Out-Licensing) 
Holding Limited ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมดของ บริษัท Adalvo Limited (Adalvo) ที่ประกอบธุรกิจดา้นสิทธิในการวางตลาดยา 
ผ่านเครือข่ายทั่วโลก การลงทุนนีม้ีมลูค่ารวมประมาณ 475 ลา้นดอลลารส์หรฐั (เทียบเท่าประมาณ 16,021 ลา้นบาท) (ไม่รวม
เงินลงทุนที่ไดม้าก่อนการรวมธุรกิจ) โดยไดด้  าเนินการลงนามสญัญาการซือ้ขายหุน้ในวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 และซือ้ขาย
เสร็จสมบูรณแ์ลว้ในวนัที่ 7 เมษายน 2565 ภายหลังเงื่อนไขบงัคบัก่อน (Conditions Precedent) ภายใตส้ัญญาซือ้ขายหุน้ได้
ส าเร็จเสร็จสิน้ ส่งผลให ้INBA จะถือหุน้ทางออ้มใน Lotus Pharmaceutical ที่สดัส่วนประมาณรอ้ยละ 42.99 (จากเดิมรอ้ยละ 
6.66) ของทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้ และถือหุน้ประมาณรอ้ยละ 71.23 ของทนุจดทะเบียนและช าระแลว้ใน Adalvo 

 

รายละเอียดของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดม้าและค่าความนิยมที่เกดิขึน้ ณ วนัท่ีซือ้ มีดงันี ้
 หน่วย : ลา้นบาท 
ส่ิงตอบแทนที่ใชใ้นการซือ้ 18,920 
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดร้บั (10,717) 
ค่าความนิยม (หมายเหตฯุ 10) 8,203 
 

สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นท่ีเกิดจากการซือ้ธุรกิจ ณ วนัท่ีซือ้ มีดงันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,399 
เงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะสัน้ 43 
ลกูหนีก้ารคา้ 5,886 
ลกูหนีอ้ื่น 551 
สินคา้คงเหลือ 2,401 
พสัดคุงเหลือ 1,540 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 676 
เงินลงทนุท่ีวดัมลูคา่ยตุธิรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 331 
เงินลงทนุท่ีวดัมลูคา่ยตุธิรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ 1,012 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์(หมายเหตฯุ 8) 3,081 
สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้(หมายเหตฯุ 9) 125 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่น (หมายเหตฯุ 11) 8,545 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 351 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 14,512 
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21.  กำรซือ้ธุรกิจ (ต่อ) 
 

สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นท่ีเกิดจากการซือ้ธุรกิจ ณ วนัท่ีซือ้ มีดงันี ้(ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (หมายเหตฯุ 13) (2,167) 
เจา้หนีก้ารคา้ (2,722) 
เจา้หนีอ้ื่น (3,035) 
ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย (412) 
หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น (1,363) 
เงินกูย้ืมระยะยาว (หมายเหตฯุ 13) (6,268) 
หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ (หมายเหตฯุ 13) (135) 
หนีสิ้นภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (386) 
ประมาณการหนีสิ้นส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน (607) 
ประมาณการหนีสิ้นค่ารือ้ถอนระยะยาว (หมายเหตฯุ 14) (13) 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอื่น (777) 
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิ 22,568 
หกั ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มอี  านาจควบคมุของบรษิัทย่อย (11,851) 
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดร้บั 10,717 
บวก ค่าความนิยม (หมายเหตฯุ 10) 8,203 
รวมส่ิงตอบแทนที่ใชใ้นการซือ้ทัง้สิน้ 18,920 
หกั เงินลงทนุท่ีไดม้าก่อนการรวมธุรกิจ (2,899) 
หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบรษิัทย่อย (1,399) 
เงินสดสทุธิที่ใชไ้ปในการซือ้ธุรกจิ 14,622 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 INBA อยู่ระหว่างการพิจารณาการค านวณหามลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิที่ระบุได ้ณ วนัท่ีซือ้
และส่ิงตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้ ดังนั้น รายการดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลง โดย INBA คาดว่าจะพิจารณารายการ
ดงักล่าวแลว้เสรจ็ภายใน 12 เดือนนบัจากวนัท่ีซือ้ 
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22. ภำระผูกพันและหนีส้ินทีอ่ำจเกิดขึน้ 
 

การเปล่ียนแปลงภาระผกูพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ท่ีมีสาระส าคญั มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
 

22.1 ภาระผกูพนัต่อกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอยีดดงันี ้
 

22.1.1 บริษัทฯ ไดใ้หก้ารสนบัสนุนเงินกูแ้ก่บริษัทย่อยหลายแห่งผ่านบริษัท ปตท. ศูนยบ์ริหารเงิน จ ากัด (PTTTCC) (บรษิัท
ย่อยของบรษิัทฯ) ในวงเงิน 154,947 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 วงเงินคงเหลือจ านวน 75,343 ลา้นบาท 
 

22.1.2 ณ วันที่  30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันในการให้การสนับสนุนทางการเงิน (Sponsor Support 
Agreement) ต่อกิจการที่เ ก่ียวข้องกันหลายแห่งเป็นจ านวน 2,108 ล้านบาท และ 1,277 ล้านดอลลารส์หรัฐ 
ตามล าดบั ซึ่งเป็นภาระผกูพนัตามสดัส่วนการถือหุน้ของกลุ่มบรษิัทในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว 
 

บรษิัทฯ มีภาระค า้ประกนัเงินกูย้ืมและหุน้กูข้องบรษิัทย่อยตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 13 

 

22.1.3 ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัจากการซือ้หุน้ในบริษัทร่วมตามสญัญาซือ้ขายหุน้เป็นจ านวน
เงินไม่เกิน 770 ลา้นดอลลารส์หรฐั 
 

บรษิัทฯ มีภาระผกูพนัตามสญัญาระหว่างผูถื้อหุน้ (Shareholder Agreement) ที่จะตอ้งจ่ายช าระค่าหุน้ตามสดัส่วน
การถือหุน้จ านวนหลายฉบบัโดย ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 บรษิัทฯ มีภาระผกูพนัตามสญัญาดงักล่าว คงเหลือเป็น
จ านวนเงิน 10,288 ลา้นบาท 

 

22.2 ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่า - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผูเ้ช่า จ านวนเงินขัน้ต ่าที่ตอ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าที่ไม่สามารถ
ยกเลิกได ้ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 มีรายละเอียดดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 - ไม่เกิน 1 ปี 2,298  51 
 - เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 461  43 
 - เกินกว่า 5 ปี 834  60 
รวม 3,593  154 
 

22.3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนในงบการเงินรวมจ านวน 192,820 ลา้นบาท และใน
งบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 30,098 ลา้นบาท 
 

22.4 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัซึ่งเป็นเลตเตอรอ์อฟเครดิตที่ธนาคารออกใหใ้นงบการเงินรวม จ านวน 
43,189 ลา้นบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 6,481 ลา้นบาท  
 

22.5 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษัทมีภาระหนีส้ินที่อาจเกิดขึน้ซึ่งเป็นหนังสือค า้ประกัน (Letter of Guarantee) ใน 
งบการเงินรวมจ านวน 37,501 ลา้นบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 73 ลา้นบาท 
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22. ภำระผูกพันและหนีส้นิทีอ่ำจเกิดขึน้ (ต่อ) 
 

การเปล่ียนแปลงภาระผกูพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ท่ีมีสาระส าคญั มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้(ต่อ) 
 

22.6 เมื่อวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2553 บรษิัทผูร้บัเหมาก่อสรา้งโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกรายหนึ่ง ไดย้ื่นค าเสนอขอ้พิพาทต่อ
สถาบันอนุญาโตตุลาการ เรียกรอ้งค่าจ้างคา้งช าระและค่าเสียหายจากการด าเนินงานในโครงการดังกล่าวจากบริษัทฯ 
ซึ่งบรษิัทฯ เห็นว่า การใชสิ้ทธิเรียกรอ้งดงักล่าวไม่เป็นไปตามกระบวนการและขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไวใ้นสญัญาอนญุาโตตลุาการ 
บริษัทฯ จึงไดค้ดัคา้นการยื่นค าเสนอขอ้พิพาทของบริษัทผูร้บัเหมา รวมทัง้ไดต้ัง้ขอ้สงวนสิทธิในการคดัคา้นประเด็นที่บริษัท
ผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาอนุญาโตตุลาการไวแ้ลว้ ต่อมาหลังจากยื่นค าเสนอขอ้พิพาทนี ้บริษัท
ผูร้บัเหมาไดถ้กูศาลลม้ละลายกลางมีค าสั่งพิทกัษ์ทรพัยเ์ด็ดขาด เป็นผลใหเ้จา้พนกังานพิทกัษ์ทรพัยแ์ต่ผูเ้ดียวมีอ านาจในการ
ด าเนินคดีเก่ียวกับทรพัยสิ์นของบริษัทผูร้บัเหมา โดยเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรพัยไ์ดเ้ขา้ด าเนินการขอ้พิพาทอนุญาโตตุลาการ
แทนบรษิัทผูร้บัเหมาแลว้ ซึ่งในคดีลม้ละลายดงักล่าว บรษิัทฯ ไดย้ื่นค าขอรบัช าระหนีเ้ป็นเจา้หนีร้ายหน่ึงดว้ย ส่วนในขอ้พิพาท
อนุญาโตตุลาการนั้นบริษัทฯ ไดย้ื่นค าคัดคา้นปฏิเสธข้อเรียกรอ้งของบริษัทผู้รับเหมาทั้งสิน้ พรอ้มทั้งยื่นขอ้เรียกรอ้งแยง้ 
เรียกรอ้งค่าเสียหายจากบรษิัทผูร้บัเหมาดว้ย ต่อมาปรากฏว่า คณะอนญุาโตตลุาการไดม้ีค  าชีข้าดใหบ้รษิัทฯ ช าระหนีบ้างส่วน
แก่บริษัทผูร้บัเหมา แต่เนื่องจากบรษิัทฯ เห็นว่า ค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการมีการวินิจฉัยคลาดเคล่ือนในสาระส าคญั
ทัง้ในขอ้เท็จจรงิและขอ้กฎหมาย บรษิัทฯ จึงไดย้ื่นค ารอ้งขอเพิกถอนค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการ ส่วนบรษิัทผูร้บัเหมา
ไดย้ื่นค ารอ้งขอบงัคบัตามค าชีข้าดดงักล่าวต่อศาลแพ่ง และเมื่อวนัท่ี 17 ตลุาคม 2560 ศาลแพ่งไดม้ีค  าพิพากษาใหบ้งัคบัตาม
ค าชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการ โดยปรบัลดจ านวนเงินลงบางส่วน อย่างไรก็ดี บรษิัทฯ ไดย้ื่นอทุธรณค์ าพิพากษาของศาล
แพ่งต่อศาลฎีกา พรอ้มทัง้น าสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารวางต่อศาลเป็นหลกัประกันการงดการบงัคบัคดีแลว้ และต่อมาบรษิัท
ผู ้ร ับเหมาก่อสรา้งก็ไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลแพ่งต่อศาลฎีกาเช่นกัน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ศาลฎีกา 
มีค าพิพากษาไม่รบัอุทธรณข์องบริษัทฯ ไวพ้ิจารณา คดีถึงที่สดุ เป็นผลใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจ่ายเงินตามค าพิพากษาของศาลแพ่ง 
และเมื่อวนัที่ 8 มกราคม 2563 บรษิัทฯ ไดว้างเงินช าระหนีต้ามค าพิพากษา เป็นเงินประมาณ 4,544 ลา้นบาท ต่อศาลแพ่งแลว้ 
 

เมื่อวนัท่ี 8 กนัยายน 2553 บรษิัทผูร้บัเหมาโดยเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรพัย ์ไดย้ื่นค าเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนญุาโตตุลาการ
เป็นอีกขอ้พิพาทหนึ่ง เรียกรอ้งค่าว่าจา้ง และค่าเสียหายจากการด าเนินงานก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติอีกโครงการหน่ึง 
ซึ่งบรษิัทฯ เห็นว่า การใชสิ้ทธิเรียกรอ้งดงักล่าวไม่เป็นไปตามกระบวนการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไวใ้นสญัญาอนญุาโตตลุาการ 
จึงไดค้ัดคา้นและตั้งข้อสงวนสิทธิในการคัดคา้นไว้อีกเช่นกัน โดยบริษัทฯ ไดย้ื่นค าคัดคา้นปฏิเสธข้อเรียกรอ้ งของบริษัท
ผู้รับ เหมา พร้อมทั้งยื่ นข้อ เรียกร้องแย้ง  เ รียกร้องค่า เ สียหายจากบริษัทผู้รับ เหมาด้วย  และได้มีการแต่ งตั้ง                                 
คณะอนุญาโตตุลาการเพื่อชีข้าดขอ้พิพาทแลว้ ต่อมาเมื่อวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 คณะอนุญาโตตุลาการมีค าชีข้าดใหย้ก
ค าเสนอขอ้พิพาทของบรษิัทผูร้บัเหมาและใหย้กขอ้เรียกรอ้งแยง้ของบรษิัทฯ อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ ไดย้ื่นค าขอรบัช าระหนีต้าม
ขอ้เรียกรอ้งแยง้ไวแ้ลว้ในคดีลม้ละลาย ต่อมา บริษัทผูร้บัเหมาไดย้ื่นค ารอ้งขอเพิกถอนค าชีข้าดของอนุญาโตตุลาการต่อศาล
แพ่ง และบริษัทฯ โดยพนกังานอยัการไดย้ื่นค ารอ้งคดัคา้นต่อศาลแพ่งแลว้ เมื่อวนัที่ 6 ตุลาคม 2563 ศาลแพ่งมีค าพิพากษา
ยกค ารอ้งขอเพิกถอนค าชีข้าดของบริษัทผู้รับเหมา และเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพยข์องบริษัท
ผูร้บัเหมา ไดย้ื่นอุทธรณค์ าพิพากษาของศาลแพ่งต่อศาลฎีกา ต่อมาเมื่อวนัที่  30 มีนาคม 2564 บริษัทฯ โดยพนกังานอยัการ
ไดย้ื่นค าแกอ้ทุธรณต์่อศาลฎีกาแลว้ ปัจจบุนั คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา  
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22. ภำระผูกพันและหนีส้นิทีอ่ำจเกิดขึน้ (ต่อ) 
 

การเปล่ียนแปลงภาระผกูพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ท่ีมีสาระส าคญั มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้(ต่อ) 
 

22.7 เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์2557 บริษัทผูร้บัเหมาก่อสรา้งโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกรายหนึ่ง เป็นโจทกย์ื่นฟ้องบริษัทฯ 
เป็นจ าเลยต่อศาลแพ่ง กล่าวหาว่า บริษัทฯ บอกเลิกสญัญาโดยไม่มีสิทธิและปฏิบตัิผิดสญัญา และเรียกรอ้งใหบ้ริษัทฯ จ่าย
ค่าจา้งคา้งช าระและค่าเสียหาย ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่า การด าเนินการของบรษิัทฯ เป็นไปโดยชอบดว้ยสญัญาทัง้สิน้ จึงไดส่้งเรื่อง
ใหส้ านกังานอยัการสงูสดุพิจารณาแกต้่างคดีใหแ้ก่บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ โดยพนกังานอยัการไดย้ื่นค าใหก้ารต่อศาลแลว้ ต่อมา
ศาลแพ่งไดม้ีค  าสั่งใหโ้อนคดีไปพิจารณาพิพากษาที่ศาลปกครองกลาง เนื่องจากศาลแพ่ง และศาลปกครองกลางเห็นพอ้ง
ตอ้งกันว่า คดีนีเ้ป็นคดีปกครอง ซึ่งศาลแพ่งไดด้  าเนินการโอนคดีไปยังศาลปกครองกลางแลว้ ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครองกลาง 
 

หลงัจากบริษัทฯ ไดบ้อกเลิกสญัญาต่อบริษัทผูร้บัเหมาก่อสรา้งดงักล่าวแลว้ บริษัทฯ จึงไดด้  าเนินการก่อสรา้งโครงการท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติต่อไปจนแลว้เสร็จ และต่อมาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ จึงไดย้ื่นค าฟ้องต่อศาลปกครองกลาง 
เรียกรอ้งให้บริษัทผูร้บัเหมาก่อสรา้งชดใชค้่าเสียหายจากการปฏิบัติผิดสัญญาและทิง้งาน เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ศาล
ปกครองกลางมีค าสั่งใหร้วมการพิจารณาคดีนีเ้ขา้กบัคดีที่บรษิัทผูร้บัเหมาก่อสรา้งยื่นฟ้องบริษัทฯ ปัจจุบนั คดีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครองกลาง 
 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 บริษัทผูร้บัเหมาก่อสรา้งไดแ้ถลงขอ้เท็จจริงต่อศาลปกครองกลางว่า เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 
ศาลคดีกฎหมายบริษัทแห่งชาติ  (The National Company Law Tribunal)  แห่งประเทศอินเดีย ได้มีค  าสั่ งให้บริษัท
ผู้รับเหมาก่อสรา้งเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ และมีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลกิจการของบริษัทผู้รับเหมาก่อสรา้ง 
(Resolution Professional) ตามกฎหมายประเทศอินเดียแลว้ บริษัทฯ ไดต้รวจสอบขอ้เท็จจริงดงักล่าว พบว่า เป็นความจริง 
ต่อมาเมื่อวนัที่ 26 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ จึงไดย้ื่นค าขอรบัช าระหนีต้่อเจา้หนา้ที่ดแูลกิจการของบริษัทผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 
ณ ประเทศอินเดีย ปัจจบุนัอยู่ระหว่างเจา้หนา้ที่ดงักล่าวพิจารณาค าขอรบัช าระหนีข้องบรษิัทฯ  
 

22.8 เมื่อวนัท่ี 9 สิงหาคม 2559 PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (PTTEP AAA) ไดร้บัค าฟ้องจากตวัแทนของกลุ่ม
ผูเ้ลีย้งสาหรา่ยในติมอรต์ะวนัตกที่ไดย้ื่นฟ้องรอ้งคดีแบบกลุ่ม (Class Action) ต่อศาลสหพนัธรฐั ประเทศออสเตรเลียผ่านทาง
ส านักทะเบียนของเมืองซิดนีย ์เพื่อเรียกรอ้งค่าเสียหายที่เกิดขึน้จากเหตุการณน์ า้มนัดิบรั่วไหลจากแหล่งมอนทาราในทะเล
ติมอรเ์มื่อปี 2552 ต่อมาเมื่อวนัท่ี 19 มีนาคม 2564 ศาลไดม้ีค  าพิพากษา โดยศาลเชื่อว่าน า้มนัจากเหตกุารณน์ า้มนัดิบรั่วไหล
จากแหล่งมอนทาราไดไ้ปถึงบรเิวณเพาะเลีย้งสาหรา่ยของผูน้  าในการด าเนินคดีแบบกลุ่มในปลายปี 2552 ท าใหส้าหรา่ยไดร้บั
ความเสียหายและเป็นอปุสรรคต่อการเพาะเลีย้งสาหรา่ยในช่วงเวลา 5 ปีต่อมา ซึ่งศาลไดก้ าหนดค่าเสียหายใหก้บัโจทกซ์ึง่เป็น
ผู้น าในการด าเนินคดีแบบกลุ่มเพียงรายเดียว เป็นจ านวนเงินประมาณ 253 ลา้นรูเปียะห ์หรือเทียบเท่าประมาณ 0.02       
ลา้นดอลลารส์หรัฐ (0.60 ลา้นบาท) โดยมีดอกเบีย้ตามที่ตกลงกันจ านวนเงินประมาณ 165 ลา้นรูเปียะห ์หรือเทียบเท่า
ประมาณ 0.01 ลา้นดอลลารส์หรฐั (0.39 ลา้นบาท) 
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22. ภำระผูกพันและหนีส้นิทีอ่ำจเกิดขึน้ (ต่อ) 
 

การเปล่ียนแปลงภาระผกูพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ท่ีมีสาระส าคญั มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้(ต่อ) 
 

เมื่อวนัที่ 25 ตุลาคม 2564 ศาลไดม้ีค  าพิพากษาในประเด็นที่เหลือเก่ียวกับค าถามร่วมในคดี โดยศาลไดร้ะบุบริเวณที่เชื่อว่า
น า้มันจากเหตุการณน์ า้มนัดิบรั่วไหลจากแหล่งมอนทาราไปถึง ในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2552 (เป็นอย่าง
นอ้ย) ทั้งนี ้ศาลไดต้ัดสินเฉพาะในส่วนของโจทกซ์ึ่งเป็นผูน้  าในการด าเนินคดีแบบกลุ่มเพียงรายเดียวและค าถามร่วมในคดี
เท่านัน้ ในส่วนของผูร้่วมด าเนินคดีแบบกลุ่มรายอื่น ยงัตอ้งพิจารณาเรื่องอายุความและค่าเสียหายแยกต่างหากต่อไป และ 
ค าพิพากษาของศาลไม่ไดย้กเวน้หนา้ที่การพิสจูนค์วามเสียหายที่แทจ้รงิของผูร้ว่มด าเนินคดีรายอื่น 
 

ในขณะนี ้PTTEP AAA ยงัไม่ไดร้บัขอ้มลูเก่ียวกบัจ านวนผูร้ว่มด าเนินคดีแบบกลุ่ม รวมถึงพยานหลกัฐานเก่ียวกบัค่าเสียหายที่
เรียกรอ้งและอายุความของผู้ร่วมด าเนินคดีแบบกลุ่ม ทัง้นี ้เมื่อวนัที่ 13 ธันวาคม 2564 PTTEP AAA ไดใ้ชสิ้ทธิยื่นขออุทธรณ์
แลว้ จากขอ้มลูดงักล่าวขา้งตน้ จึงยงัไม่มีการตัง้ประมาณการหนีสิ้นส าหรบัคดีนี  ้
 

22.9 ในระหว่างไตรมาสที่ 3 ปี 2557 กลุ่มบุคคลจ านวนหนึ่งในจงัหวดัระยอง ไดย้ื่นฟ้องต่อศาลแพ่งและศาลจงัหวดัระยองจ านวน
หลายคดี เพื่อขอให ้บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (PTTGC) ชดใชค้่าเสียหายเพิ่มและขอให ้PTTGC เขา้ไป
ด าเนินการฟ้ืนฟสูภาพแวดลอ้มทางทะเลและธรรมชาติ จากกรณีท่อรบัน า้มนัดิบของ PTTGC รั่ว ซึ่งคดีฟ้องรอ้งบางส่วนไดยุ้ติ
แลว้ และคดีฟ้องรอ้งบางส่วนศาลแพ่งไดม้ีค  าพิพากษาเมื่อวนัที่ 25 สิงหาคม 2559 โดยให ้PTTGC ชดใชค้่าเสียหายพรอ้ม
ดอกเบีย้และค่าฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มเป็นจ านวนเงินประมาณ 11 ลา้นบาท ซึ่ง PTTGC ไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศาลเมื่อวันที่ 17 
กมุภาพนัธ ์2560 ต่อมาเมื่อวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 PTTGC ไดท้ าสญัญาประนีประนอมยอมความกบัโจทกส่์วนใหญ่ที่ศาล
แพ่ง โดยเมื่อวนัท่ี 20 ธันวาคม 2561 ศาลอุทธรณม์ีค  าพิพากษาตามสญัญาประนีประนอมยอมความดงักล่าว ซึ่ง PTTGC ได้
ช าระค่าเสียหายไปครบถว้นแลว้ ส่วนโจทกท์ี่เหลือ ศาลอุทธรณพ์ิพากษาให ้PTTGC ชดใชค้่าเสียหายพรอ้มดอกเบีย้ตาม  
ค าพิพากษาศาลชั้นตน้ แต่ใหล้ดจ านวนดอกเบีย้ลง โดย PTTGC ไดช้ าระค่าเสียหายใหโ้จทกด์ังกล่าวแลว้ และไม่มีโจทก์ 
รายใดยื่นฎีกา จึงถือไดว้่าคดีเป็นอนัสิน้สุด 
 

ส าหรบัคดีฟ้องรอ้งที่ศาลจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ศาลจังหวัดระยองไดม้ีค  าพิพากษาให ้PTTGC ชดใช้
ค่าเสียหายพรอ้มดอกเบีย้เป็นจ านวนเงินสทุธิประมาณ 38 ลา้นบาท โดยหกัเงินเยียวยาที่ PTTGC ไดจ้่ายชดใชใ้หโ้จทกแ์ลว้
ก่อนหนา้นีเ้ป็นจ านวน 24 ลา้นบาท และส่วนท่ีเหลือ PTTGC ไดน้ าเงินไปวางที่ศาลจงัหวดัระยองในวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2562 
โดยมีโจทกบ์างรายยื่นอุทธรณค์ าพิพากษาของศาลจงัหวดัระยอง และ PTTGC ไดย้ื่นค าแกอ้ทุธรณต์่อศาลจงัหวดัระยองเมื่อ
วนัท่ี 2 ตลุาคม 2562 ต่อมาเมื่อวนัท่ี 1 กนัยายน 2563 ศาลอทุธรณภ์าค 2 ไดม้ีค  าพิพากษาให ้PTTGC ชดใชค้่าเสียหายพรอ้ม
ดอกเบีย้ใหแ้ก่โจทกท์ี่ยื่นอุทธรณเ์พิ่มเติม ซึ่ง PTTGC ไดน้ าเงินจ านวน 25 ลา้นบาท ไปวางที่ศาลจังหวัดระยองในวันที่ 30 
กนัยายน 2563 ต่อมาเมื่อวนัท่ี 14 ตลุาคม 2563 ศาลจงัหวดัระยองไดน้ดัฟังค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลอทุธรณภ์าค 2 เพิ่มเตมิ
ในวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งโจทกไ์ดย้ื่นฎีกาต่อศาลแลว้เมื่อวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 โดยศาลฎีกาไดม้ีค  าสั่งรบัฎีกาโจทกเ์มื่อ
วนัที่ 2 มีนาคม 2565 และไดส่้งส าเนาค าฟ้องฎีกาใหแ้ก่ PTTGC เมื่อวนัที่ 19 มีนาคม 2565 โดย PTTGC จะจดัท าค าแกฎี้กา
ต่อไป 
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23. เหตุกำรณภ์ำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

23.1 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ปตท.โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จ ากัด (PTTGM) ครั้งที่  4/2565 เมื่อวันที่                     
8 กรกฎาคม 2565 มีมติอนุมตัิใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของ PTTGM จ านวน 90.65 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท เป็นจ านวน
เงิน 9,065 ล้านบาท และให้เรียกช าระค่าหุ้นเต็มจ านวน ทั้งนี ้ บริษัทฯ ได้ช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่                    
26 กรกฎาคม 2565 
 

23.2 เมื่อวนัที่ 1 สิงหาคม 2565 PTT International Holdings Limited (PTTIH) (บริษัทฯ ถือหุน้ทางออ้มรอ้ยละ 100) ไดล้งนามใน
สญัญาซือ้ขายหุน้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศอินโดนีเซียแห่งหนึ่ง เพื่อจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท PTT 
Mining Limited (PTTML) (PTTIH ถือหุน้รอ้ยละ 100) ดว้ยมลูค่าประมาณ 471 ลา้นดอลลารส์หรฐั ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชมุ
คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวนัที่ 21 กรกฎาคม 2565 การจ าหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวจะมีผลสมบูรณเ์มื่อบรรลเุงื่อนไขตามที่
ระบุในสญัญา ซึ่งคาดว่าจะแลว้เสร็จในไตรมาสที่ส่ีของปี 2565 เป็นการยุติการลงทุนในธุรกิจถ่านหินทัง้หมดของกลุ่มบรษิัท 
ซึ่งเป็นไปตามกลยทุธท์ี่มุ่งเนน้ดา้นพลงังานสะอาด เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน 

 

23.3 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ อนมุตัิใหอ้อกงบการเงินในวนัท่ี 11 สิงหาคม 2565 
 

________________________ 
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