
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน 

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 

 

 

 

 



 

รายงานของผูสอบบัญชี 

เสนอ ผูถือหุนบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบงบดุลรวมและเฉพาะบริษัท   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
และ 2548 งบกําไรขาดทุนรวมและเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและเฉพาะบริษัท 
และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะบริษัท  สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ปตท.สํารวจ 
และผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตอง
และครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูรับผิดชอบในการ
แสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและรายงาน
ของผูสอบบัญชีอ่ืน โดยผูสอบบัญชีอ่ืนเปนผูตรวจสอบงบการเงินของกิจการรวมคา ซ่ึงเปนการรวมทุน
ระหวางบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) กับบริษัทอื่น และการรวมทุนระหวาง 
บริษัทยอยหรือบริษัทรวมกับบริษัทอื่น  สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดรับและใชรายงานของผูสอบบัญชีอ่ืน
ดังกลาวเปนพื้นฐานในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท  สินทรัพย  
หนี้สินและคาใชจายของกิจการรวมคารวมอยูในงบการเงินรวมในงวดป 2549  เปนสัดสวนรอยละ  51.90  13.09                  
และ  2 7 . 1 7  และงวดป  2 5 4 8 เ ป นสั ดส วนร อยละ  4 6 . 3 6   9 . 8 8  และ  2 6 . 9 8  ตามลํ าดั บ  และ 
รวมอยูในงบการเงินเฉพาะบริษัทในงวดป  2549  เปนสัดสวนรอยละ  39.38  14.09  และ  26.48    
และงวดป  2548  เปนสัดสวนรอยละ  33.73   13.16  และ  31.32  ตามลําดับ   

 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง 
ทั่วไป ซ่ึงกําหนดใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่น 
อยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม  การตรวจสอบรวมถึง
การใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน   
การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงิน 
ที่เปนสาระสําคัญ  ซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น  ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการ 
ที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม   สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวประกอบกับ
รายงานของผูสอบบัญชีอ่ืนที่กลาวในวรรคแรก ใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็น
ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
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 จากผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและรายงานของผูสอบบัญชีอ่ืน 
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเห็นวา  งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัทขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวม 
และเฉพาะบริษัท ณ  วันที่ 31 ธันวาคม  2549 และ  2548 ผลการดําเนินงานรวมและเฉพาะบริษัท  
การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและเฉพาะบริษัท  และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะบริษัท สําหรับป
ส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
        

 

  
                                                                                            (คุณหญิงจารุวรรณ  เมณฑกา) 
               ผูวาการตรวจเงินแผนดิน                                                               
  
  
             
              (นางสาวจินตนา  วานิชขจร) 
              ผูอํานวยการสํานักงาน  
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หมายเหตุ 2549 2548 2549 2548

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

     เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5  18,520,906,222  30,507,066,433  7,152,100,391  13,821,767,602

     ลูกหนี้บริษัทใหญ 6  8,241,233,830  5,137,051,000  5,186,351,217  2,540,645,742

     ลูกหนี้การคา 6  1,545,794,719  1,849,812,595  58,691,883  41,319,079

     สินคาคงเหลือ  333,028,078  291,803,473  21,523,471  40,545,776

     พัสดุคงเหลือ-สุทธิ 7  3,997,819,595  2,409,789,188  2,162,016,678  1,489,923,909

     สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 

          ลูกหนี้จากการรวมทุน  469,749,255  534,971,060  54,354,256  110,462,082

          ลูกหนี้อื่น  1,172,109,745  916,647,286  788,290,580  560,372,441

          ดอกเบี้ยคางรับ  48,707,872  97,281,075  88,858,781  134,478,487

          สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ๆ  635,204,615  806,715,356  222,279,992  360,206,370

     รวมสินทรัพยหมุนเวียน  34,964,553,931  42,551,137,466  15,734,467,249  19,099,721,488

สินทรัพยไมหมุนเวียน

     เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 3, 9.2  418,704,378  397,862,789  45,610,919,608  38,916,753,798

     เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 8.2 -                            -                            12,998,269,720  9,946,912,996

     ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ 10  121,503,558,029  99,222,752,153  60,666,673,737  43,256,253,057

     สินทรัพยไมมีตัวตน  354,367,650  325,752,931  337,754,526  309,811,693

     ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 11.2 -                             27,267,312 -                            -                             

     สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 

         คาใชจายลวงหนา 12  475,624,631  676,742,519  168,795,679  314,433,114

         คาใชจายในการออกหุนกูรอการตัดบัญชี  2,556,322  10,696,585  2,556,322  6,390,806

         สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ 13  93,542,692  105,130,129  14,998,848  14,907,176

    รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  122,848,353,702  100,766,204,418  119,799,968,440  92,765,462,640

รวมสินทรัพย  157,812,907,633  143,317,341,884  135,534,435,689  111,865,184,128

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

                                                                  

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 

หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

        (นายเสริมศักด์ิ  สัจจะวรรณกุล)
          ผูจัดการฝายบัญชีกลาง

    (นายมารุต มฤคทัต)

กรรมการผูจัดการใหญ



หมายเหตุ 2549 2548 2549 2548

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

      เจาหนี้การคา  852,762,152  1,204,721,957  225,003,055  258,432,251

      สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  14  7,002,591,596  8,234,088,363  7,002,591,596 -                             

      เจาหนี้จากการรวมทุน  432,745,957  326,586,733  9,606,506 -                             

      คาใชจายคางจาย  13,125,809,934  10,890,179,179  6,897,478,316  6,482,814,956

      ดอกเบี้ยคางจาย  186,218,096  366,868,747  189,919,618  209,890,585

      ภาษีเงินไดคางจาย  15,725,428,267  14,212,547,512  11,782,702,997  9,782,610,565

      หนี้สินหมุนเวียนอื่น  1,458,385,343  1,291,572,428  671,257,731  512,395,032

     รวมหนี้สินหมุนเวียน  38,783,941,345  36,526,564,919  26,778,559,819  17,246,143,389

หนี้สินไมหมุนเวียน

     เงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 8.3 -                            -                            2,216,296,190 -                             

     หุนกู 14  2,203,819,951  10,462,653,679  2,203,819,951  10,462,653,679

     ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 11.2  13,057,089,619  12,408,244,776  8,529,379,993  7,806,670,485

     หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 

          รายไดรอการรับรู 15  4,031,491,512  4,828,042,014 -                            -                             

          ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต 16  10,712,387,696  7,019,362,087  6,794,024,576  4,287,004,685

          หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ๆ 17  499,728,017  375,155,381  487,905,667  365,392,862

      รวมหนี้สินไมหมุนเวียน  30,504,516,795  35,093,457,937  20,231,426,377  22,921,721,711

รวมหนี้สิน  69,288,458,140  71,620,022,856  47,009,986,196  40,167,865,100

สวนของผูถือหุน 3

     ทุนเรือนหุน 18

          ทุนจดทะเบียน

               หุนสามัญ 3,322,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท  3,322,000,000 -                            3,322,000,000 -                             

               หุนสามัญ 664,400,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท -                             3,322,000,000 -                             3,322,000,000

          ทุนที่ออกและชําระแลว

               หุนสามัญ 3,286,002,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท  3,286,002,000 -                            3,286,002,000 -                             

               หุนสามัญ 654,932,100 หุน  มูลคาหุนละ 5 บาท -                             3,274,660,500 -                             3,274,660,500

     สวนเกินมูลคาหุน  12,307,588,440  11,918,329,000  12,307,588,440  11,918,329,000

     ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน  (1,795,376,996)  (1,032,734,534)  (1,795,376,996)  (1,032,734,534)

     กําไรสะสม

          จัดสรรแลว

              สํารองตามกฎหมาย  332,200,000  332,200,000  332,200,000  332,200,000

              สํารองเพื่อขยายงาน  16,900,000,000  16,900,000,000  16,900,000,000  16,900,000,000

          ยังไมไดจัดสรร  57,494,036,049  40,304,864,062  57,494,036,049  40,304,864,062

รวมสวนของผูถือหุน  88,524,449,493  71,697,319,028  88,524,449,493  71,697,319,028

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน  157,812,907,633  143,317,341,884  135,534,435,689  111,865,184,128

0 0 0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
หนวย : บาท

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 



หมายเหตุ

2549 2548 2549 2548

รายได

     รายไดจากการขาย  86,339,273,751  66,357,593,069  47,130,863,891  37,854,208,648

     รายไดจากการบริการทอขนสงกาซ  2,928,083,487  1,997,453,404 -                            -                             

     รายไดอื่น 

          กําไรจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ 19  1,313,928,593  203,282,913  1,090,685,295 -                             

          ดอกเบี้ยรับ  939,145,960  709,331,642  821,499,022  558,548,198

          รายไดอื่น ๆ  202,587,964  108,566,715  62,164,261  26,422,701

     สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย -                             206,594,489  8,985,017,811  10,315,960,574

                    รวมรายได  91,723,019,755  69,582,822,232  58,090,230,280  48,755,140,121

คาใชจาย

     คาใชจายการดําเนินงาน  6,488,216,264  5,348,729,599  2,726,599,402  2,400,864,030

     คาใชจายในการสํารวจแหลงน้ํามัน  3,631,646,309  1,213,024,874  420,914,987  258,532,144

     คาใชจายในการขายและบริหาร  3,017,492,241  2,764,010,917  1,447,755,176  1,437,278,220

     คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม 20  12,848,706,315  8,981,950,749  5,891,166,117  4,731,776,083

     คาใชจายอื่น 

          ขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ 19 -                            -                           -                             492,461,000

          คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย  14,906,652,305  9,439,508,554  5,643,659,389  5,688,210,725

          คาตอบแทนกรรมการ  35,229,258  35,793,302  35,229,258  35,793,302

          ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน -                             70,692,085 -                            -                             

     สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  9,158,411 -                           -                            -                             

                    รวมคาใชจาย  40,937,101,103  27,853,710,080  16,165,324,329  15,044,915,504

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได  50,785,918,652  41,729,112,152  41,924,905,951  33,710,224,617

ดอกเบี้ยจาย  1,114,368,134  1,355,208,134  755,833,442  745,011,469

ภาษีเงินได 11.1  21,624,279,138  16,639,216,397  13,121,801,129  9,230,525,527

กําไรสุทธิ 3  28,047,271,380  23,734,687,621  28,047,271,380  23,734,687,621

0

กําไรตอหุน 3, 21

          กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 8.55                          7.26                         8.55                          7.26                           

          กําไรตอหุนปรับลด 8.53                          7.24                         8.53                          7.24                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2549 และ 2548

หนวย : บาท



หนวย : บาท

ทุนเรือนหุน สวนเกิน ผลตางจากการ สํารอง สํารองเพื่อ กําไรสะสม รวม
หมายเหตุ ที่ออกและชําระแลว มูลคาหุน แปลงคางบการเงิน ตามกฎหมาย การขยายงาน

ยอดคงเหลือปลายป 2547  3,266,662,000  11,702,886,000  (1,154,551,974)  332,200,000  16,900,000,000  26,051,746,991  57,098,943,017
ทุนเรือนหุนที่ออกและชําระแลว  7,998,500  215,443,000 -                          -                       -                       -                           223,441,500
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน -                            -                        121,817,440 -                       -                       -                           121,817,440
กําไรสุทธิ -                            -                       -                          -                       -                        23,734,687,621  23,734,687,621
เงินปนผลจาย -                            -                       -                          -                       -                        (9,481,570,550)  (9,481,570,550)
ยอดคงเหลือปลายป 2548  3,274,660,500  11,918,329,000  (1,032,734,534)  332,200,000  16,900,000,000  40,304,864,062  71,697,319,028
ทุนเรือนหุนที่ออกและชําระแลว  11,341,500  389,259,440 -                          -                       -                       -                           400,600,940
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน -                            -                        (762,642,462) -                       -                       -                           (762,642,462)
กําไรสุทธิ -                            -                       -                          -                       -                        28,047,271,380  28,047,271,380
เงินปนผลจาย 24 -                            -                       -                          -                       -                        (10,858,099,393)  (10,858,099,393)
ยอดคงเหลือปลายป 2549  3,286,002,000  12,307,588,440  (1,795,376,996)  332,200,000  16,900,000,000  57,494,036,049  88,524,449,493

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548



งบกระแสเงินสด 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
2549 2548 2549 2548

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

     กําไรสุทธิ  28,047,271,380  23,734,687,621  28,047,271,380  23,734,687,621

     รายการปรับปรุงกระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)

       จากกิจกรรมดําเนินงาน

          สวนแบง (กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  9,158,411  (206,594,489)  (8,985,017,811)  (10,315,960,574)

          เงินลวงหนาตามสัญญาซื้อขายกาซโครงการบงกชตัดจาย  145,637,435  130,011,886  145,637,435  130,011,886

          คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย  14,898,512,043  9,429,933,033  5,639,824,906  5,684,376,242

          คาใชจายในการออกหุนกูรอการตัดบัญชีตัดจาย  8,140,262  9,575,521  3,834,483  3,834,483

          คาใชจายลวงหนาตัดจาย  56,089,838  55,076,184 -                           -                         

          สวนลดมูลคาหุนกูตัดจาย  831,637  1,108,849 -                           -                         

          คาใชจายในการสํารวจตัดจาย  1,701,860,553  415,689,464  21,204,620  27,712,506

          (กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย  6,527,004  (39,801,800)  6,511,243  (39,823,349)

          (กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายพัสดุ  (3,105,419)  4,612,449  909,085  4,612,449

          ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  1,311,261,022  (44,435,671)  1,314,103,716  (712,245,381)

          รายไดจากรายการรายไดรอการรับรู  (745,012,137)  (726,234,177) -                           -                         

          (กําไร) ขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศที่ยังไมเกิดขึ้น  (2,060,464,220)  1,078,977,163  (1,244,801,631)  609,047,515

          ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน -                            70,692,085 -                           -                         

 43,376,707,809  33,913,298,118  24,949,477,426  19,126,253,398

     การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สิน

          เงินลงทุนชั่วคราวลดลง -                            5,041,551,262 -                            3,676,780,967

          ลูกหนี้การคา (เพ่ิมขึ้น) ลดลง  250,912,690  (1,309,550,411)  (17,505,412)  27,505,976

          ลูกหนี้บริษัทใหญ (เพ่ิมขึ้น) ลดลง  (3,114,456,355)  (748,593,967)  (2,645,705,475)  251,952,468

          สินคาคงเหลือ (เพ่ิมขึ้น) ลดลง  (41,224,605)  (230,373,618)  19,022,305  4,171,466

          พัสดุคงเหลือสุทธิเพ่ิมขึ้น  (1,612,191,587)  (1,119,054,813)  (673,001,853)  (665,932,904)

          ลูกหนี้จากการรวมทุน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง  41,322,936  (361,138,291)  48,612,716  (119,132,125)

          ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น  (265,782,058)  (636,226,526)  (230,365,514)  (424,740,898)

          ดอกเบี้ยคางรับ (เพ่ิมขึ้น) ลดลง  47,951,657  (68,691,617)  45,620,429  (118,592,770)

          สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (เพ่ิมขึ้น) ลดลง  167,179,989  (225,765,278)  137,255,579  (131,141,897)

          คาใชจายลวงหนาเพิ่มขึ้น  (609,385)  (444,602,895) -                            (444,445,000)

          สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (เพ่ิมขึ้น) ลดลง  1,023,564  (6,668,186)  (91,672)  (4,145,553)

          เจาหนี้การคา (ลดลง) เพ่ิมขึ้น  (312,289,571)  763,892,343  (31,886,314)  161,375,027

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2549 และ 2548
หนวย : บาท



งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
2549 2548 2549 2548

     การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สิน (ตอ)

          เจาหนี้จากการรวมทุน (ลดลง) เพ่ิมขึ้น  136,399,119  64,997,951  10,251,106  (134,654,358)

          คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น  2,464,255,049  6,944,018,118  490,132,355  3,854,095,251

          ดอกเบี้ยคางจาย (ลดลง) เพ่ิมขึ้น  (178,868,729)  12,833,343  (18,189,045)  5,445,197

          ภาษีเงินไดคางจายเพิ่มขึ้น  1,532,836,621  4,569,637,788  2,000,092,432  2,486,958,083

          หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น  227,466,919  642,728,310  180,018,017  113,057,514

          ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ลดลง) เพ่ิมขึ้น  (433,683,755)  2,121,378,295  (591,394,208) -                         

          รายไดรอการรับรู (ลดลง) เพ่ิมขึ้น  151,415  (370,374) -                           -                         

          หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น (ลดลง) เพ่ิมขึ้น  124,572,636  (91,700,421)  122,512,804  64,205,633

          ขาดทุนจากการแปลงคางบการเงินของหนวยงานตางประเทศ  (196,367,047)  (112,245,605) -                           -                         

 (1,161,400,497)  14,806,055,408  (1,154,621,750)  8,602,762,077

                    เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน  42,215,307,312  48,719,353,526  23,794,855,676  27,729,015,475

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

          เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น -                           -                            (3,713,187,896)  (8,830,965,433)

          เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น  (30,000,000)  (399,500,000)  (30,000,000)  (399,404,697)

          เงินปนผลรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน -                            73,060,000  1,558,209,540  2,197,660,955

          เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน -                            11,209,077,610 -                           -                         

          ที่ดิน อาคาร และอุปกรณเพ่ิมขึ้น  (35,052,055,218)  (43,577,161,401)  (20,007,777,534)  (13,967,635,702)

          สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น  (83,748,443)  (50,917,855)  (76,369,767)  (60,681,011)

                    เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน  (35,165,803,661)  (32,745,441,646)  (22,269,125,657)  (21,061,025,888)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

         เงินจายชําระคืนหุนกู  (8,234,920,000) -                           -                           -                         

         เงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน (ลดลง) เพ่ิมขึ้น -                           -                            2,275,512,882  (118,565,650)

         เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ  400,600,940  223,441,500  400,600,940  223,441,500

         เงินปนผลจาย  (10,856,489,976)  (9,481,202,970)  (10,856,489,976)  (9,481,202,970)

                    เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (18,690,809,036)  (9,257,761,470)  (8,180,376,154)  (9,376,327,120)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  (11,641,305,385)  6,716,150,410  (6,654,646,135)  (2,708,337,533)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด-ตนป  30,507,066,433  23,778,245,260  13,821,767,602  16,529,283,867

 18,865,761,048  30,494,395,670  7,167,121,467  13,820,946,334

ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน  (344,854,826)  12,670,763  (15,021,076)  821,268

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด-สิ้นป  18,520,906,222  30,507,066,433  7,152,100,391  13,821,767,602

ขอมูลเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด -                           -                           -                           -                         

          เงินสดจายในระหวางป

               ดอกเบี้ยจาย  1,262,047,379  1,339,418,345  755,903,904  735,627,971

               ภาษีเงินได  19,226,770,584  14,302,533,295  10,379,406,630  7,384,747,406

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หนวย : บาท

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



  

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
(หนวย: ลานบาท ยกเวนตามที่ไดระบุไว) 

 

1. ขอมูลท่ัวไป 

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (บริษัท) เปนบริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึงจัดตั้งขึ้น 
และมีที่อยูตามที่ไดจดทะเบียนดังนี้ 

555 อาคารสํานักงาน ปตท. สผ.  ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

บริษัทเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

บริษัท บริษัทยอยและบริษัทรวม  (กลุมบริษัท) ประกอบธุรกิจหลักในดานการสํารวจและผลิตปโตรเลียม
ทั้งภายในประเทศไทยและตางประเทศ ธุรกิจทอขนสงกาซ ในตางประเทศ และการลงทุนในธุรกิจตอเนื่อง
ที่มีความสําคัญเชิงกลยุทธตามลําดับ 

กลุมบริษัทมีการประกอบกิจการใน 10 ประเทศ และมีพนักงานจํานวน 1,103 คน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีกิจการรวมคาโดยรวมลงทุนในโครงการตางๆ ทั้งในสวน 
ที่เปนผูดําเนินการและผูรวมดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
 

กิจการรวมคาของบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
โครงการ ประเทศ บริษัทผูดําเนินการ สัดสวนการรวมทุนรอยละ 
   2549 2548 
ยูโนแคล 3 ไทย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด 5 5 
อี 5 ไทย บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซโพลเรชั่น แอนด  20 20 
     โพรดักชั่น โคราช อิงค   
ภูฮอม (แปลง E5 North) ไทย บริษัท เฮสส (ไทยแลนด) จํากัด 20 20 
เอส 1 ไทย บริษัท ปตท. สผ. สยาม จํากัด 25 25 
บงกช ไทย บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 44.4445 44.4445 
ไพลิน ไทย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด 45 45 
อาทิตย ไทย บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 80 80 
 
 
 



2 

กิจการรวมคาของบริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (ปตท.สผ.อ.) 
โครงการ ประเทศ บริษัทผูดําเนินการ สัดสวนการรวมทุนรอยละ 
   2549 2548 
เยตากุน สหภาพพมา Petronas Carigali Myanmar (Hong Kong) Ltd. 19.3178 19.3178 
ยาดานา สหภาพพมา Total E&P Myanmar 25.50 25.50 
บงกช (แปลง B 13/38) ไทย บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 44.4445 44.4445 
พื้นที่รวมพัฒนาไทย- ไทย-มาเลเซีย Carigali-PTTEPI Operating Company Sendirian Berhad 50 50 
   มาเลเซีย-บี 17      
   (แปลง B-17 และ      
   B-17-01)     
กัมพูชา บี กัมพูชา บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 30 30 
จี 4/43 ไทย บริษัท เชฟรอน ออฟชอร (ประเทศไทย) จํากัด 15 15 

 

กิจการรวมคาของบริษัท พีทีทีอีพี ออฟชอร อินเวสทเมนต จํากัด  (PTTEPO) 
โครงการ ประเทศ บริษัทผูดําเนินการ สัดสวนการรวมทุนรอยละ 
   2549 2548 
บี 8/32 และ 9 เอ 1 ไทย บริษัท เชฟรอน ออฟชอร (ประเทศไทย) จํากัด 25.0010 25.0010 
อินโดนีเซีย เมรางิน-1 2 อินโดนีเซีย PT Medco E&P Merangin - 39 
 

กิจการรวมคาของบริษัท พีทีทีอีพี เซาทเวสต เวียดนาม จํากัด (PTTEP SV) 
โครงการ ประเทศ บริษัทผูดําเนินการ สัดสวนการรวมทุนรอยละ 
   2549 2548 
เวียดนาม  52/97 เวียดนาม Chevron Vietnam (Block 52), Ltd. 7   7 

 

กิจการรวมคาของบริษัท พีทีทีอีพี คิมลอง เวียดนาม จํากัด  (PTTEP KV) 
โครงการ ประเทศ บริษัทผูดําเนินการ สัดสวนการรวมทุนรอยละ 
   2549 2548 
เวียดนาม บี และ 48/95 เวียดนาม Chevron Vietnam (Block B), Ltd. 8.5 8.5 

 

กิจการรวมคาของบริษัท พีทีทีอีพี ฮองลอง จํากัด (PTTEP HL) 
โครงการ ประเทศ บริษัทผูดําเนินการ สัดสวนการรวมทุนรอยละ 
   2549 2548 
เวียดนาม  16-1 เวียดนาม Hoang Long Joint Operating Company 28.5 28.5 

 

กิจการรวมคาของบริษัท พีทีทีอีพี ฮอนวู จํากัด (PTTEP HV) 
โครงการ ประเทศ บริษัทผูดําเนินการ สัดสวนการรวมทุนรอยละ 
   2549 2548 
เวียดนาม 9-2 เวียดนาม Hoan-Vu Joint Operating Company  25 25 

 

กิจการรวมคาของบริษัท  พีทีทีอีพี อัลจีเรีย จํากัด (PTTEP AG) 
โครงการ ประเทศ บริษัทผูดําเนินการ สัดสวนการรวมทุนรอยละ 
   2549 2548 
อัลจีเรีย  433เอ และ 416บี อัลจีเรีย PetroVietnam Investment and Development Company  35 35 

 

กิจการรวมคาของบริษัท ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จํากัด (ปตท.สผ.ท.) 
โครงการ ประเทศ บริษัทผูดําเนินการ สัดสวนการรวมทุนรอยละ 
   2549 2548 
บงกช (แปลง G 12/48) ไทย บริษัท ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จํากัด 44.4445 - 
อาทิตย (แปลง G  9/48) ไทย บริษัท ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จํากัด 84 - 
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กิจการรวมคาของบริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด (ปตท.สผ.ส.) 
โครงการ ประเทศ บริษัทผูดําเนินการ สัดสวนการรวมทุนรอยละ 
   2549 2548 
ภูฮอม (แปลง EU-1) ไทย บริษัท เฮสส  (ไทยแลนด) จํากัด 20 20 
เอส 1 ไทย บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด 75 75 

 

กิจการรวมคาของบริษัท พีทีทีอีพี เมรางิน จํากัด (PTTEPM) 
โครงการ ประเทศ บริษัทผูดําเนินการ สัดสวนการรวมทุนรอยละ 
   2549 2548 
อินโดนีเซีย เมรางิน-1 2 อินโดนีเซีย PT Medco E&P Merangin 39 - 

 

กิจการรวมคาของบริษัท  พีทีทีอีพี เบงการา วัน จํากัด (PTTEPB) 
โครงการ ประเทศ บริษัทผูดําเนินการ สัดสวนการรวมทุนรอยละ 
   2549 2548 
อินโดนีเซีย  เบงการา-1 อินโดนีเซีย PT Medco E&P Bengara 40 - 

 
1

  PTTEPO ถือหุนในบริษัท ออเรนจ เอ็นเนอรยี่ จํากัด และ บริษัท บี 8/32 พารทเนอร จํากัด ซึ่งเปนผูถือสัมปทานในโครงการ 
2

  ในป 2549 PTTEPO โอนสัดสวนทั้งหมดในโครงการใหแกบริษัท พีทีทีอีพี เมรางิน จํากัด 

2. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต 
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความรวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน ภายใตพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

การจัดรายการในงบการเงินเปนไปตามขอกําหนดตามประกาศกรมทะเบียนการคา วันที่ 14 กันยายน  
พ.ศ. 2544  ออกตามความในมาตรา 11 วรรคสามแหงพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543   

ตั้งแตป พ.ศ.2541  กลุมบริษัทไดใชมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศฉบับที่12 เร่ืองการบัญชี
สําหรับภาษีเงินได 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดมีการประมาณผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสินทรัพย 
หนี้สิน รายได และคาใชจาย ที่รายงานในงบการเงิน ประมาณการดังกลาวไดมีการประมาณการ 
จากขอมูลและการประเมินที่ เหมาะสมโดยฝายบริหาร อยางไรก็ตามการประเมินดังกลาว 
อาจมีความแตกตางจากผลที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาของ
องคประกอบของงบการเงิน ยกเวนเงินลงทุนบางประเภทซึ่งใชมูลคายุติธรรมตามที่กําหนด 
ในนโยบายการบัญชี 
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2.2 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

บริษัทยอยหมายถึงบริษัทที่บริษัทใหญในกลุมบริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางออม 
มากกวากึ่งหนึ่งของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด หรือมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและ 
การดําเนินงานของบริษัทยอย บริษัทยอยดังกลาวไดถูกนํามารวมในการจัดทํางบการเงินรวม เร่ิมตั้งแต
วันที่บริษัทใหญมีอํานาจควบคุม จนถึงวันที่อํานาจควบคุมนั้นหมดไป รายการและยอดคงเหลือระหวาง
กลุมบริษัท ตลอดจนกําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นไดตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แลว  

นโยบายการบัญชีสําหรับบริษัทยอยจะถูกปรับปรุงใหสอดคลองกับนโยบายการบัญชีเดียวกับกลุม
บริษัทในการจัดทํางบการเงินรวม   

รายช่ือของบริษัทยอยของกลุมบริษัทไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9  

2.3 เงินลงทุนในบริษัทรวม 

เงินลงทุนในบริษัทรวมแสดงในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยใชวิธีสวนไดเสีย 
เงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวเปนการลงทุนในกิจการที่กลุมบริษัทถือหุนระหวางรอยละ 20  ถึง 
รอยละ 50 ของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมดและกิจการที่กลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ 
แตไมถึงกับมีอํานาจควบคุม  

กําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นไดตัดออกจากงบการเงินนี้แลว  เวนแตมีหลักฐานวาสินทรัพยที่โอน 
ระหวางกันเกิดการดอยคา เงินลงทุนในบริษัทรวมรวมถึงจํานวนเงินที่จายไปมากกวามูลคาการลงทุน 
ที่ไดมา  

กลุมบริษัทไมรับรูผลขาดทุนที่สูงกวาเงินลงทุน จะรับรูผลขาดทุนเปนหนี้สินเมื่อกลุมบริษัทมี 
ภาระผูกพันหรือตองจายเงินเพื่อชําระภาระผูกพันของบริษัทรวม ตามที่กลุมบริษัทค้ําประกันหรือให 
การยินยอมไว 

รายช่ือของบริษัทรวมของกลุมบริษัทไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9 

2.4 เงินลงทุนในกิจการรวมคา 

เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกันแสดงในงบการเงินรวมโดยวิธีรวมตามสัดสวน ซ่ึงเปนวิธี 
ที่กลุมบริษัทรวมสวนแบงรายได คาใชจาย สินทรัพย และหนี้สินของกิจการรวมคาแตละรายการ 
ในงบการเงิน   

เงินลงทุนในสินทรัพยที่ควบคุมรวมกันแสดงในงบการเงินรวมโดยวิธีรวมตามสัดสวน ซ่ึงเปนวิธี 
ที่กลุมบริษัทรวมสวนแบงคาใชจาย สินทรัพย และหนี้สินของการรวมคาตามสัญญา Joint 
Operation Agreement ในแตละรายการในงบการเงิน   
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รายชื่อของกิจการที่ควบคุมรวมกันและสินทรัพยที่ควบคุมรวมกันของกลุมบริษัทไดแสดงไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9 และขอ 1  ตามลําดับ 

2.5 กิจการที่เก่ียวของกัน 

กิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทหมายถึงกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัท 
ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัท 
ที่ทําหนาที่ถือหุน บริษัทยอย กิจการที่เปนบริษัทยอยในเครือเดียวกันและบริษัทรวม  

ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทแตละรายการ บริษัทคํานึงถึง
เนื้อหาของความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย 

2.6 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 

รายการบัญชี ในสกุ ล เ งิ นตราต า งประ เทศที่ เ กิ ดขึ้ นระหว า งป  แปลงค า เปน เ งิ นบาท 
ตามอัตราแลกเปลี่ยน  ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินในสกุลตางประเทศ ซ่ึงคงเหลือ 
ณ วันที่ตามงบดุลแปลงคาเปนเงินบาทตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชยรับซื้อหรือขายซึ่ง 
ธนาคารแหงประเทศไทยคํานวณไว   กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
รับรูเปนรายไดหรือคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น   

บริษัทแปลงคางบการเงินของบริษัทยอยในตางประเทศเปนเงินบาท โดยแปลงคาสินทรัพยและ 
หนี้ สินที่ เปนตัว เงินโดยใช อัตราถัว เฉลี่ยระหวางอัตราที่ธนาคารพาณิชย รับซื้อและขาย  
ซ่ึงธนาคารแหงประเทศไทยคํานวณไว ณ  วันสิ้นงวด และแปลงคางบกําไรขาดทุนโดยใช 
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ  ผลตางจากการแปลงคารายการดังกลาว รับรูเปนรายไดหรือ
คาใชจายทั้งจํานวนในงวดบัญชีนั้น 

บริษัทแปลงคางบการเงินของกิจการที่ควบคุมรวมกันในตางประเทศเปนเงินบาท โดยแปลง 
คาสินทรัพยและหนี้ สินดวยอัตราถัวเฉลี่ยระหวางอัตราที่ธนาคารพาณิชย รับซื้อและขาย 
ซ่ึงธนาคารแหงประเทศไทยคํานวณไว ณ วันสิ้นงวด และแปลงคางบกําไรขาดทุน โดยใช 
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหวางงวด ผลตางจากการแปลงคารายการดังกลาว แสดงภายใตหัวขอ
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินในสวนของผูถือหุน 

2.7 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร หรือเงินลงทุนระยะสั้น 
อ่ืนที่มีสภาพคลองในการเปลี่ยนมือ  ซ่ึงมีระยะเวลาถึงกําหนดภายใน 3 เดือน  
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2.8 ลูกหนี้การคา 

ลูกหนี้การคาแสดงในมูลคาที่คาดวาจะไดรับ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณจากหนี้ที่คาดวา 
จะเก็บเงินไมได โดยอาศัยประสบการณการชําระเงินในอดีต และการสอบทานสถานะของลูกหนี้ที่
คงคางอยู ณ วันที่ในงบดุล หนี้สงสัยจะสูญบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนในปที่เกิด 

2.9 สินคาคงเหลือ 

สินคาคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนของ 
สินคาคํานวณโดยวิธีเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มูลคาที่จะไดรับประมาณจากราคาที่คาดวาจะขายไดตามปกติ
ของธุรกิจหักดวยคาใชจายที่จําเปนเพื่อใหสินคานั้นพรอมขายและคาใชจายในการขาย 

2.10 พัสดุคงเหลือ 

พัสดุคงเหลือแสดงดวยราคาทุนถัวเฉลี่ย กลุมบริษัทไดบันทึกสํารองคาเผื่อการเสื่อมมูลคา 
และลาสมัยสําหรับพัสดุที่ใชในการสํารวจและผลิตปโตรเลียมที่เสื่อมสภาพหรือไมไดใชงาน 

2.11 ตนทุนการกูยืม 

ตนทุนการกูยืมของเงินกูในชวงระยะเวลาที่ใชในการกอสรางสินทรัพยใหเสร็จสมบูรณหรือเตรียม
สินทรัพยใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงคบันทึกเปนราคาทุนของสินทรัพย ตนทุน 
การกูยืมนอกจากนี้บันทึกเปนคาใชจาย 

2.12 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

สินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียม 

บริษัทบันทึกบัญชีสินทรัพยที่ใชเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียมโดยใชวิธีผลสําเร็จของงาน 
(The Successful Efforts Method) ซ่ึงมีนโยบายบัญชีดังนี้ 

ตนทุนสินทรัพย 

ตนทุนของสินทรัพยประกอบดวย  ตนทุนทั้งหมดเพื่อการไดมาซึ่งสิทธิในผลผลิตปโตรเลียมหรือ
ตนทุนในการไดมาในสัดสวนของสินทรัพย รวมถึงตนทุนคาร้ือถอนอุปกรณการผลิต  

ตนทุนเพื่อการขุดเจาะปโตรเลียมของหลุมสํารวจจะถูกบันทึกเปนสินทรัพยและจะเปลี่ยนเปน
ทรัพยสินของโครงการที่พบปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว เมื่อมีการสํารวจพบปริมาณสํารอง 
ที่เพียงพอในเชิงพาณิชย  แตจะถูกตัดจําหนายเปนคาใชจายทั้งจํานวนในงบกําไรขาดทุนในงวด 
ที่มีการพิสูจนวาไมพบปริมาณสํารองหรือพบแตไมเพียงพอในเชิงพาณิชย 

รายจายสํารวจเพื่องานธรณีวิทยาและธรณีฟสิกส ตลอดจนคาสงวนพื้นที่ในชวงการสํารวจบันทึก
เปนคาใชจายในงวดที่เกิดในงบกําไรขาดทุน        
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รายจายเพื่อการพัฒนา ทั้งในสวนของสินทรัพยที่พบปริมาณสํารองที่พิสูจนแลวรวมถึงตนทุนของ
หลุมพัฒนาที่ไมประสบความสําเร็จจะถูกบันทึกไวเปนสินทรัพย 

คาเสื่อมราคา 

คาเสื่อมราคาของตนทุนการไดมาซึ่งสิทธิในผลผลิตปโตรเลียมคํานวณโดยวิธีสัดสวนของผลผลิต 
(Unit of Production) ตลอดอายุของปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว (Proved Reserves) คาเสื่อมราคา
ของตนทุนหลุมสํารวจ การพัฒนา เครื่องมือและอุปกรณตางๆ รวมถึงตนทุนคาร้ือถอนอุปกรณการ
ผลิต ยกเวนโครงการที่ยังไมสําเร็จคํานวณโดยวิธีสัดสวนของผลผลิต ตลอดอายุของปริมาณสํารอง
ที่พิ สู จนและพัฒนาสํ า เ ร็ จ  กิจการรับ รู ก าร เปลี่ ยนแปลงประมาณการปริมาณสํ ารอง 
โดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 

ปริมาณสํารองที่พิสูจนแลวและปริมาณสํารองที่พิสูจนและพัฒนาสําเร็จคํานวณโดยวิศวกร 
ของบริษัท และขอมูลที่ไดรับจากกิจการรวมคา  

คาเสื่อมราคาทอขนสงกาซของโครงการยาดานาและโครงการเยตากุน คํานวณโดยวิธีเสนตรง 
(Straight – line Method) ตามอายุการใชงานประมาณ 30 ป  

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับ
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนและสวนปรับลดจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุน 

กําไรขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณกําหนดขึ้นจากราคาตามบัญชีและไดรวมอยู 
ในการคํานวณกําไรสุทธิ 

รายจายเกี่ยวกับการตอเติม  การตออายุหรือการปรับปรุงสินทรัพยใหดีขึ้น ซ่ึงทําใหราคาเปลี่ยนแทน
ในปจจุบันของสินทรัพย เพิ่มขึ้นอยางเปนสาระสําคัญจะรวมเปนราคาทุนของสินทรัพย 
สวนคาซอมแซมบํารุงรักษารับรูเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น 

สินทรัพยทั่วไป 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ แสดงตามราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมและสํารองการดอยคา 
ของสินทรัพย 

คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานของสินทรัพยซ่ึงอยูในระหวางรอยละ 
5 ถึง 20 ตอป 

2.13 สินทรัพยไมมีตัวตน 

สินทรัพยไมมีตัวตนประกอบดวยคาใชจายเพื่อสิทธิในการใชซอฟแวรคอมพิวเตอร ซ่ึงตัดจําหนาย
ตามวิธีเสนตรงตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาแตไมเกิน 10 ป กลุมบริษัทไดมีการพิจารณา 
ตั้งคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนเปนรายป 
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2.14 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกเต็มจํานวนตามวิธีบันทึกหนี้สินในงบดุล เมื่อเกิดผลแตกตาง 
ชั่วคราวระหวางฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินและมูลคาตามงบการเงิน ผลแตกตางชั่วคราว
ประกอบดวยสวนที่ เกิดจากคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ  การตัดจําหนายตนทุน 
คาร้ือถอนอุปกรณการผลิต และผลแตกตางระหวางมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดมาและฐานภาษี 

อัตราภาษีที่ประกาศใช ณ วันที่ในงบดุลเปนอัตราที่ใชในการคํานวณภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะรับรูเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่กลุมบริษัทจะมี
กําไรทางภาษเีพียงพอตอการนําจํานวนผลแตกตางชั่วคราวนั้นมาใชประโยชน 

กลุมบริษัทไดบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีระหวางผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี 
จากเงินลงทุนในบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา  เวนแตสามารถควบคุมจังหวะเวลาใน
การกลับรายการผลแตกตางชั่วคราวไดและความเปนไปไดคอนขางแนที่ผลแตกตางชั่วคราว 
จะไมไดกลับรายการภายในระยะเวลาที่คาดการณไดในอนาคต 

2.15 เงินกูยืม 

กลุมบริษัทบันทึกเงินกูยืมตามจํานวนเงินที่ไดรับ คาใชจายที่เกิดขึ้นเพื่อใหไดมาซึ่งเงินกูถูกบันทึก
เปนสินทรัพยรอตัดบัญชีตัดจายตามอายุหนี้ของเงินกูยืม 

2.16 ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต 

กลุมบริษัทบันทึกประมาณการหนี้สินคาร้ือถอนอุปกรณการผลิต (Decommissioning costs) เมื่อมี
ความเปนไปไดคอนขางแนที่จะเกิดภาระผูกพันอันเปนผลเนื่องมาจากเหตุการณในอดีตและ
สามารถประมาณการจํานวนเงินที่ตองจายไดอยางสมเหตุสมผล 

กลุมบริษัทรับรูประมาณการหนี้สินดวยจํานวนประมาณการของตนทนุคาร้ือถอนอุปกรณการผลิต 
ที่สรางเสร็จพรอมใชงาน ตนทุนดังกลาวไดรวมเปนสวนหนึ่งของสินทรัพยเพื่อการสํารวจและ 
ผลิตปโตรเลียม และตัดจําหนายโดยวิธีสัดสวนของผลผลิตของปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว 
ประมาณการหนี้สินคาร้ือถอนอุปกรณการผลิตไดรับการสอบทานและประเมินขึ้นโดยวิศวกรของ
กลุมบริษัทและดุลยพินิจของฝายบริหาร 

2.17 สํารองเพื่อขยายงาน 

กลุมบริษัทจะพิจารณาจัดสรรสํารองเพื่อขยายงานเพื่อวัตถุประสงคในการลงทุนโครงการใหม 
ในระยะเริ่มสํารวจ (Exploration Phase) ซ่ึงเปนระยะที่มีความเสี่ยงสูงหรือเพื่อการแสวงหา 
ปริมาณสํารองปโตรเลียมมาทดแทน โดยจัดสรรจากกําไรสุทธิทางภาษีหลังหักภาษีเงินไดของ
กิจกรรมสํารวจและผลิตปโตรเลียมของแตละปในอัตราไมเกินรอยละ 35  
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2.18 การรับรูรายได 

รายไดจากการขายผลิตภัณฑปโตรเลียมรับรูเมื่อสงมอบสินคาใหกับลูกคา 

รายไดดอกเบี้ยรับรูตามสวนของเวลา โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริงของสินทรัพย 

รายไดนอกเหนือจากที่กลาวตามขางตนรับรูตามเกณฑสิทธิ 

2.19 ภาษีเงินได 

คาใชจายภาษีหรือรายไดภาษีของกลุมบริษัท ประกอบดวย 

• ภาษีเงินไดซ่ึงคํานวณตามขอกําหนดในพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ. 2514 และ
ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2532 และประมวลรัษฎากร  

• ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศสหภาพพมา 

• ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีซ่ึงคํานวณตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11 

2.20 กําไรตอหุน 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่ เปนของผู ถือหุนสามัญดวยจํานวน 
หุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหวางป 

กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหวางป 
ไดปรับปรุงดวยจํานวนหุนสามัญเทียบเทาปรับลด โดยสมมุติวาหุนสามัญเทียบเทาปรับลดได 
แปลงเปนหุนสามัญทั้งหมด บริษัทมีหุนสามัญเทียบเทาปรับลดคือ สิทธิเลือกซื้อหุนสามัญที่ให 
แกพนักงาน 

2.21 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพและสํารองผลประโยชนพนักงาน 

บริษัทไดจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยใชช่ือวา “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน 
ปตท.สผ. ซ่ึงจดทะเบียนแลว”  

กองทุนดังกลาวเปนกองทุนแบบที่มีผูจัดการทรัพยสินที่เปนบุคคลภายนอกเปนผูดูแลทั้งเงินสะสม
ของพนักงานและเงินสมทบจากบริษัท ทั้งนี้บริษัทจายสมทบเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 15 ของ
เงินเดือนพนักงานเขากองทุนดังกลาว  และถือเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนในรอบระยะเวลา 
บัญชีที่มีการจายเงินสมทบ 

กลุมบริษัทตั้งสํารองผลประโยชนพนักงานโดยคํานวณสวนตางระหวางสิทธิตามกองทุนสํารองเล้ียงชีพ
และสิทธิตามกองทุนเงินบําเหน็จเดิม  สํารองผลประโยชนพนักงานประมาณขึ้นโดยฝายบริหาร 
ของบริษัท ตามสิทธิในกองทุนเงินบําเหน็จเดิม ซ่ึงคํานวณตามจํานวนปที่ทํางานและเงินเดือน
ปจจุบันของพนักงาน รายการสํารองผลประโยชนพนักงานแสดงไวเปนหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 
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2.22 รายไดรับลวงหนาภายใตสัญญา  Take-or-Pay 

กลุมบริษัทมีภาระตองสงมอบกาซธรรมชาติใหแกลูกคาตามสัญญาการซื้อขาย ภายใตสัญญานี้ 
กลุมบริษัทมีภาระตองสงมอบตามปริมาณขั้นต่ําในแตละปสัญญา หากในปสัญญาใดที่ลูกคา 
ไมสามารถรับกาซธรรมชาติตามปริมาณขั้นต่ําไดตามสัญญาที่กําหนดสําหรับปสัญญานั้น ลูกคา
ตองชําระคากาซธรรมชาติในปริมาณที่ไมไดรับ (Take-or-pay) โดยมีสิทธิที่จะรับกาซธรรมชาติ
สําหรับปริมาณที่ไดชําระแลวในปตอๆไป (Make-up) โดยไมตองชําระคากาซธรรมชาติอีก กลุม
บริษัทบันทึกรายการดังกลาวเปนรายไดรอการรับรู โดยประมาณจากปริมาณที่ไดสงมอบ 
ในระหวางปสัญญาและจะรับรูเปนรายไดในปที่มีการสงมอบกาซธรรมชาติแกลูกคา 

กลุมบริษัทไดจายเงินคาภาคหลวงลวงหนาจากเงินที่ไดรับลวงหนาภายใตสัญญา Take-or-Pay 
แกรัฐบาลพมา และจะตัดจําหนายเปนคาใชจายในปที่มีการสงมอบกาซธรรมชาติแกลูกคา 

3. การนํามาตรฐานการบัญชีท่ีประกาศใหมมาถือปฏิบัติ 

ในเดือนตุลาคม 2549 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 26/2549 เร่ือง มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 44 เร่ือง งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย (แกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) 
โดยใหแกไขการบันทึกบัญชี เงินลงทุนในบริษัทยอย  กิจการที่ควบคุมรวมกัน  และบริษัทรวม  
ในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสียมาเปนวิธีราคาทุน (โดยกิจการที่ไมประสงคจะใชวิธีราคาทุน
ในป 2549 ก็ใหใชวิธีสวนไดเสียตามเดิมจนถึงสิ้นป 2549 และใหใชวิธีราคาทุนเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 
2550) ทั้งนี้บริษัทเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีในป 2550 แตอยางไรก็ตาม หากบริษัท
เปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีในป 2549 ในงบการเงินเฉพาะบริษัท บัญชีเงินลงทุนซ่ึงบันทึกโดยวิธี 
ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จะลดลงจากวิธีสวนไดเสีย 21,461 ลานบาท กําไรสุทธิสําหรับปส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จะลดลง 7,427 ลานบาท คงเหลือ 20,620 ลานบาท (กําไรตอหุนปรับลด 6.27 บาท
ตอหุน) และสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จะลดลง 21,461 ลานบาท คงเหลือ 67,063 ลานบาท 

4. การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2549 บริษัทไดถือหุนรอยละ 20 ในบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส จํากัด โดยมี 
ทุนจดทะเบียน 150 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามัญ จํานวน 15 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท  

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2549 บริษัทไดจัดตั้ง บริษัท พีทีทีอีพี บาหเรน จํากัด (PTTEP Bahrain Company 
Limited) โดยมีทุนจดทะเบียน 50,000 เหรียญสหรัฐ  ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน  50,000 หุน  
มูลคาหุนละ 1 เหรียญสหรัฐ โดยมี PTTEP Oman Company Limited  เปนผูถือหุนทั้งหมด 
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เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2549 บริษัทไดจัดตั้งบริษัทยอย 3 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้  

• PTTEP Holding Company Limited มีทุนจดทะเบียน 50,000 เหรียญสหรัฐ ประกอบดวยหุนสามัญ
จํานวน 50,000 หุน มูลคาหุนละ 1 เหรียญสหรัฐ โดยมี PTTEPO เปนผูถือหุนทั้งหมด 

• PTTEP Indonesia Company Limited  มีทุนจดทะเบียน 50,000 เหรียญสหรัฐ ประกอบดวยหุนสามัญ
จํานวน 50,000 หุน มูลคาหุนละ 1 เหรียญสหรัฐ โดยมี PTTEP Holding Company Limited เปน 
ผูถือหุนทั้งหมด 

• PTTEP Bengara I Company Limited  มีทุนจดทะเบียน 50,000 เหรียญสหรัฐ ประกอบดวยหุนสามัญ
จํานวน 50,000 หุน มูลคาหุนละ 1 เหรียญสหรัฐ โดยมี PTTEP Indonesia Company Limited เปน 
ผูถือหุนทั้งหมด 

5. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549 2548 2549 2548 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 4,618.57 6,170.13 1,469.91 1,822.33 
รายการเทียบเทาเงินสด     

-  เงินฝากประจํา 8,200.20 4,873.08 2,409.24 1,087.17 
-  ตั๋วเงินคลังและตั๋วสัญญาใชเงิน 5,702.14 19,463.86 3,272.95 10,912.27 

           รวม 18,520.91 30,507.07 7,152.10 13,821.77 

เงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียกมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยรอยละ 0.75-4.19 ตอป (ในระหวางป 2548 
อัตราดอกเบี้ยอยูระหวางรอยละ 0.25-3.27 ตอป) 

เงินฝากธนาคารประเภทประจํามีอัตราดอกเบี้ยเฉล่ียรอยละ  3.82-4.75 ตอป (ในระหวางป 2548 
อัตราดอกเบี้ยอยูระหวางรอยละ 1.60-4.26 ตอป) 
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6. ลูกหนี้การคา 

ลูกหนี้การคาประกอบดวย 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2549 2548 2549 2548 
ลูกหนี้บริษัทใหญ 8,241.23 5,137.05 5,186.35 2,540.65 

ลูกหนี้การคา - อ่ืน     
Myanmar Oil and Gas Enterprise 683.03 549.14 - - 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 119.11 165.27 29.78 41.32 
อ่ืนๆ 743.65 1,135.40 28.91 - 

 รวม 1,545.79 1,849.81 58.69 41.32 

7. พัสดุคงเหลือ-สุทธิ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549 2548 2549 2548 

พัสดุคงเหลือในราคาทุน 4,061.22 2,476.69 2,176.24 1,503.63 
สํารองเผื่อการลดลงในราคาตลาด (63.40) (66.90) (14.22) (13.71) 

พัสดุคงเหลือ-สุทธิ 3,997.82 2,409.79 2,162.02 1,489.92 
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8. รายการระหวางกิจการที่เก่ียวของกัน 

รายการระหวางกิจการที่เกี่ยวของกันที่มีสาระสําคัญ สรุปไดดังนี้ 

8.1 รายไดและคาใชจายท่ีเปนรายการกับกิจการที่เก่ียวของกัน 

รายการบัญชีที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับปส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
สรุปไดดังนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549 2548 2549 2548 

บริษัทใหญ - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)      
รายไดจากการขาย (ตามราคาที่อิงจากราคาตลาดโลก) 71,510.28 57,866.84 46,589.75 37,275.04 
รายไดคาเชา (ตามราคาตลาด) 18.79 19.04 18.79 19.04 
เงินลวงหนาตามสัญญาซื้อขายกาซโครงการบงกชตัดจาย 145.64 130.01 145.64 130.01 

บริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกัน     
ดอกเบี้ยรับ      - - 527.40 227.36 
รายไดคาบริหารและการจัดการ      - - 15.97 - 

8.2 เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน 

บริษัทใหกูยืมเงินแกบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เปนจํานวน  12,998.27 ลานบาท ซ่ึงมีอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 4.625 ตอป โดยผูกูแจงกําหนดชําระคืนเปนคราวๆ 

8.3 เงินกูยืมจากกิจการที่เก่ียวของกัน 

บริษัทกูยืมเงินจากบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เปนจํานวน 2,216.30 ลานบาท ซึ่งมีอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 4.625 ตอป โดยบริษัทแจงกําหนดชําระคืนเปนคราวๆ 
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9. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 
9.1 ขอมูลบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการที่ควบคุมรวมกัน 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนชําระแลว ถือหุนโดย สัดสวนเงินลงทุน เงินลงทุน เงินปนผลสําหรับป  
  2549 2548  2549 2548 วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย 2549 2548 
       2549 2548 2549 2548   

บริษัทยอย             
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (ปตท.สผ.อ.) ธุรกิจปโตรเลียม 20,000.00 20,000.00 ปตท.สผ. 100% 100% 20,000.00 20,000.00 30,567.57 28,296.98 - - 
PTTEP Offshore Investment Company Limited (PTTEPO) การพาณิชย 0.17 0.17 ปตท.สผ. 75% 75% 0.13 0.13 11,211.77 7,431.90 - - 
      ปตท.สผ.อ. 25% 25% 0.04 0.04 3,737.33 2,504.87 - - 
PTTEP Southwest Vietnam Company Limited (PTTEP SV) ธุรกิจปโตรเลียม 2.03 2.03 PTTEPO 100% 100% 2.03 2.03 (170.30) (171.98) - - 
PTTEP Kim Long Vietnam Company Limited (PTTEP KV) ธุรกิจปโตรเลียม 2.03 2.03 PTTEPO 100% 100% 2.03 2.03 (284.19) (226.67) - - 
PTTEP Hoang-Long Company Limited (PTTEP HL)  ธุรกิจปโตรเลียม 2.12 2.12 PTTEPO 100% 100% 2.12 2.12 (1,917.94) (1,185.34) - - 
PTTEP Hoan-Vu Company Limited (PTTEP HV) ธุรกิจปโตรเลียม 2.16 2.16 PTTEPO 100% 100% 2.16 2.16 (1,758.65) (1,971.74) - - 
PTTEP Oman Company Limited (PTTEP OM) ธุรกิจปโตรเลียม 2.16 2.16 PTTEPO 100% 100% 2.16 2.16 (866.66) (606.29) - - 
PTTEP Algeria Company Limited (PTTEP AG) ธุรกิจปโตรเลียม 2.10 2.10 PTTEPO 100% 100% 2.10 2.10 (685.64) (438.76) - - 
บริษัท ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จํากัด (ปตท.สผ.ท.) ธุรกิจปโตรเลียม 100.00 100.00 ปตท.สผ.อ. 51% 51% 51.00 51.00 (23.63) 21.90 - - 
      PTTEP OM 49% 49% 49.00 49.00 (22.70) 21.04 - - 
บริษัท พีทีทีอีพี เซอรวิสเซส จํากัด (พีทีทีอีพี เซอรวิสเซส)   ใหบริการ 1.00 1.00 ปตท.สผ. 25% 25% 0.25 0.25 12.54 2.19 - - 
      ปตท.สผ.ท. 75% 75% 0.75 0.75 37.60 6.57 - - 
บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด (ปตท.สผ.ส.) ธุรกิจปโตรเลียม 100.00 100.00 ปตท.สผ. 49% 49% 3,719.03 3,719.03 3,400.34 2,787.82 1,558.21 2,197.66 
    PTTEPO 51% 51% 3,864.89 3,864.89 3,535.34 2,897.14 1,621.79 2,287.34 
PTTEP Iran Company Limited (PTTEP IR) ธุรกิจปโตรเลียม 1.91 1.91 PTTEP OM 100% 100% 1.91 1.91 (265.62) (17.25) - - 
Diamond Petroleum Company Limited (DPC) ธุรกิจปโตรเลียม 2.05 2.05 PTTEPO 100% 100% 2.05 2.05 1.52 1.88 - - 
PTTEP Merangin Company Limited (PTTEPM) ธุรกิจปโตรเลียม 2.05 2.05 PTTEPO 100% 100% 2.05 2.05 (55.33) 1.88 - - 
PTTEP Bahrain Company Limited (PTTEP BH) ธุรกิจปโตรเลียม 1.90 - PTTEP OM 100% - 1.90 - 1.64 - - - 
PTTEP Holding Company Limited (PTTEPH) ธุรกิจปโตรเลียม 1.88 - PTTEPO 100% - 1.88 - 1.11 - - - 
PTTEP Indonesia Company Limited (PTTEP ID) ธุรกิจปโตรเลียม 1.88 - PTTEPH 100% - 1.88 - 1.27 - - - 
PTTEP Bengara I Company Limited (PTTEPB) ธุรกิจปโตรเลียม 1.88 - PTTEP ID 100% - 1.88 - 1.42 - - - 
บริษัทรวม             
บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด (EnCo)  การพาณิชย 800.00 800.00 ปตท.สผ. 50% 50% 400.00 400.00 389.04 397.86 - - 
บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส จํากัด (PTT ICT)  ใหบริการ 150.00 - ปตท.สผ. 20% - 30.00 - 29.66 - - - 
กิจการที่ควบคุมรวมกัน             
Carigali – PTTEPI Operating Company Sdn  Bhd.  (CPOC) ธุรกิจปโตรเลียม 2.21 2.21 ปตท.สผ.อ. 50% 50% 1.11 1.11 1.02 1.09 - - 
     ในมาเลเซีย            
Moattama Gas Transportation Company (MGTC) ทอขนสงกาซ 0.76 0.76 PTTEPO 25.5% 25.5% 0.19 0.19 1,646.30 1,796.47 2,282.74 1,966.54 
     ในสหภาพพมา            
Taninthayi  Pipeline Company  LLC (TPC) ทอขนสงกาซ 2.62 2.62 PTTEPO 19.3178% 19.3178% 0.57 0.57 1,681.35 1,935.68 1,552.98 878.62 
   ในสหภาพพมา            
Orange Energy Limited (Orange) ธุรกิจปโตรเลียมในไทย 100.00 100.00 PTTEPO 53.9496% 53.9496% 13,567.69 13,567.69 10,542.64 14,393.82 3,829.76 - 
B8/32 Partners Limited (B8/32 Partners) ธุรกิจปโตรเลียมในไทย 110.00 110.00 PTTEPO 25.0009% 25.0009% 4,523.69 4,523.69 3,632.87 4,772.52 1,523.79 - 

ลักษณะความสัมพันธ: บริษัทถือหุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการที่ควบคุมรวมกัน โดยทางตรงหรือทางออม และผูบริหารของบริษัทยอยมาจากบริษัททั้งหมด 
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9.2 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 

เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียในงบดุลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
มีรายละเอียดดังนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549 2548 2549 2548 

บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด - - 30,567.57 28,296.98 
PTTEP Offshore Investment Company Limited - - 11,211.77 7,431.90 
บริษัท พีทีทีอีพี เซอรวิสเซส จํากัด - - 12.54 2.19 
บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด - - 3,400.34 2,787.82 
บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด 389.04 397.86 389.04 397.86 
บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูช่ันส จํากัด 29.66 - 29.66 - 

รวม 418.70 397.86 45,610.92 38,916.75 

บริษัทบันทึกเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกันในงบการเงินเฉพาะของบริษัทตามวิธีสวนไดเสีย 
รายการเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกันมีดังนี้ 

 2549 2548 

ยอดตนป  22,899.58 2,986.14 
เงินลงทุนเพิ่มขึ้นในระหวางป - 18,092.49 
สวนแบงกําไรตามวิธีสวนไดเสีย 3,793.87 4,666.11 
เงินปนผลรับ (9,189.27) (2,845.16) 

ยอดปลายป 17,504.18 22,899.58 

บริษัทนําสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายของกิจการที่ควบคุมรวมกันเฉพาะสวนของบริษัท 
มาแสดงไวกับรายการที่คลายคลึงกันโดยใชเกณฑรวมแตละบรรทัดตามสัดสวนในงบการเงินรวม 
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รายการของกิจการที่ควบคุมรวมกันที่รวมอยูในงบการเงินของบริษัท มีดังนี้ 

  CPOC MGTC TPC Orange B8/32 Partners 

 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 

งบดุล :           
สินทรัพยหมุนเวียน 104.50 41.44 797.26 800.08 424.94 405.54 2,631.90 3,558.58 754.63 1,504.01 

สินทรัพยไมหมุนเวียน - - 3,554.04 4,233.37 1,967.22 2,338.44 7,411.12 7,284.60 2,999.51 2,834.27 

หนี้สินหมุนเวียน (103.48) (40.35) (42.26) (176.88) (30.51) (32.96) (3,614.96) (2,677.35) (1,074.05) (1,111.44) 

หนี้สินไมหมุนเวียน - - (2,412.50) (2,938.20) (675.06) (770.43) (2,562.17) (2,151.50) (1,033.18) (911.77) 

สินทรัพยสุทธิ 1.02 1.09 1,896.54 1,918.37 1,686.59 1,940.59 3,865.89 6,014.33 1,646.91 2,315.07 
 

 CPOC MGTC TPC Orange B8/32 Partners 
 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 

งบกําไรขาดทุน :           

รายได - - 3,751.30 2,980.79 2,569.86 2,170.49 11,210.29 4,175.34 4,006.93 1,480.09 
คาใชจาย - - (215.03) (229.78) (183.65) (187.91) (7,185.42) (2,027.89) (2,559.63) (595.85) 
กําไรกอนดอกเบี้ย           
   และภาษีเงินได - - 3,536.27 2,751.01 2,386.21 1,982.58 4,024.87 2,147.45 1,447.30 884.24 
ดอกเบี้ยจาย - - - - - - - (0.87) - - 
ภาษีเงินได - - (1,002.82) (716.17) (697.19) (568.34) (2,185.84) (673.37) (591.67) (493.31) 
กําไรสุทธิ - - 2,533.45 2,034.84 1,689.02 1,414.24 1,839.03 1,473.21 855.63 390.93 
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10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ 

 
 งบการเงินรวม 
 สินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียม ทอขนสงกาซ อื่นๆ รวม 
 ทรัพยสินของโครงการที่พบ ทรัพยสินของ เครื่องมือและ ประมาณการ    
 ปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว โครงการที่ยังไมพบ อุปกรณเสริม คารื้อถอน    
 และเครื่องมือและอุปกรณ ปริมาณสํารอง  อุปกรณ    
 ที่ใชในการผลิตปโตรเลียม ที่พิสูจนแลว  การผลิต    
ราคาทุน        
31 ธันวาคม 2548 143,651.59 3,326.08 2,483.15 7,254.16 8,313.75 2,169.77 167,198.50 
เพิ่มขึ้น 29,157.09 5,021.64 202.71 4,535.31 1.68 417.05 39,335.48 
ลดลง (143.12) (1,352.86) (2.57) - - - (1,498.55) 
ผลตางอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิจากการแปลงคา        
งบการเงิน - - - - (1,009.04) - (1,009.04) 

31 ธันวาคม 2549 172,665.56 6,994.86 2,683.29 11,789.47 7,306.39  2,586.82 204,026.39 
คาเสื่อมราคาสะสม        
31 ธันวาคม 2548 (60,236.29) - (1,703.18) (3,260.15) (2,020.07) (756.06) (67,975.75) 
คาเสื่อมราคาสําหรับป (13,758.13) - (145.52) (413.74) (228.75) (221.89) (14,768.03) 
ลดลง (1.18) - 2.63 - - 0.19 1.64 
ผลตางอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิจากการแปลงคา        
งบการเงิน - - - - 219.31 -  219.31 

31 ธันวาคม 2549 (73,995.60) - (1,846.07) (3,673.89) (2,029.51) (977.76) (82,522.83) 
มูลคาสุทธิตามบัญชี 31 ธันวาคม 2548 83,415.30 3,326.08 779.97 3,994.01 6,293.68 1,413.71 99,222.75 
มูลคาสุทธิตามบัญชี 31 ธันวาคม 2549 98,669.96 6,994.86 837.22 8,115.58 5,276.88 1,609.06 121,503.56 
คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนงวดบัญชีป 2548 9,283.69 ลานบาท 
คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนงวดบัญชีป 2549 14,768.03 ลานบาท 
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 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียม ทอขนสงกาซ อื่นๆ รวม 

 ทรัพยสินของโครงการที่พบ ทรัพยสินของ เครื่องมือและ ประมาณการ    
 ปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว โครงการที่ยังไมพบ อุปกรณเสริม คารื้อถอน    
 และเครื่องมือและอุปกรณ ปริมาณสํารอง    อุปกรณ    

 ที่ใชในการผลิตปโตรเลียม ที่พิสูจนแลว  การผลิต    

ราคาทุน        
31 ธันวาคม 2548 71,311.62 - 1,027.52 4,481.72 - 1,341.02 78,161.88 
เพิ่มขึ้น 19,570.12         7.47  49.88    3,021.76  - 373.80 23,023.03 
ลดลง (21.20) - (0.66) - - - (21.86) 

31 ธันวาคม 2549 90,860.54           7.47  1,076.74 7,503.48 - 1,714.82 101,163.05 

คาเสื่อมราคาสะสม        
31 ธันวาคม 2548 (31,630.73) - (889.99) (1,660.21) - (724.70) (34,905.63) 
คาเสื่อมราคาสําหรับป (5,112.89) - (42.34) (268.59) - (167.58) (5,591.40) 
ลดลง - -           0.65  - - - 0.65 

31 ธันวาคม 2549 (36,743.62) - (931.68) (1,928.80) - (892.28) (40,496.38) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี 31 ธันวาคม 2548 39,680.89 - 137.53 2,821.51 - 616.32 43,256.25 

มูลคาสุทธิตามบัญชี 31 ธันวาคม 2549 54,116.92             7.47  145.06 5,574.68              -    822.54 60,666.67 
        

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนงวดบัญชีป 2548 5,638.01 ลานบาท 
คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนงวดบัญชีป 2549 5,591.40 ลานบาท 
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11. ภาษีเงินไดและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

11.1 ภาษีเงินได   

รายละเอียดเกี่ยวกับภาษีเงินไดสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 มีดังตอไปนี้ 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549 2548 2549 2548 

ภาษีเงินไดธุรกิจปโตรเลียม     

ภาษีเงินไดในงวดปจจุบัน 18,279.93 13,496.11 11,765.71 9,589.02 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี       1,059.28 (220.44) 1,222.75 (709.75) 

รวม  19,339.21 13,275.67 12,988.46 8,879.27 

ภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร 

ภาษีเงินไดในงวดปจจุบัน (401.22) 1,493.73 41.99 353.53 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี          115.72 (28.56) 91.35 (2.27) 

รวม       (285.50) 1,465.17 133.34 351.26 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลในตางประเทศ  

ภาษีเงินไดในงวดปจจุบัน 2,433.81 1,667.73 - - 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 136.76 230.65           - - 

รวม 2,570.57 1,898.38       - - 

รวมภาษีเงินไดทั้งสิ้น 21,624.28 16,639.22 13,121.80 9,230.53 

 อัตรารอยละ 

ภาษีเงินไดจากการประกอบธุรกิจปโตรเลียมในประเทศไทย  
        ตามพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ. 2514   
        และ 2532 50 
ภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร  
        กําไรสุทธิของบริษัทเฉพาะสวนที่เกิน 300 ลานบาท  30 
        กําไรสุทธิของบริษัทเฉพาะสวนที่ไมเกิน 300 ลานบาท   
             เปนเวลาหารอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแตป 2545 – 2549 25 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศสหภาพพมา 30 
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11.2 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในงบดุลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท มีรายละเอียดดังนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549 2548 2549 2548 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
ภาษีเงินไดธุรกิจปโตรเลียม - (9.08) - - 
ภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร - 36.35 - - 

รวม - 27.27 - - 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
ภาษีเงินไดธุรกิจปโตรเลียม 11,450.99 10,816.31 8,440.53 7,809.17 
ภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร 76.88 (2.50) 88.85 (2.50) 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลในตางประเทศ 1,529.22 1,594.43 - - 

รวม 13,057.09 12,408.24 8,529.38 7,806.67 

 13,057.09 12,380.97 8,529.38 7,806.67 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในงบดุลในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท แสดงตาม
ประเภท มีรายละเอียดดังนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549 2548 2549 2548 

ตนทุนคาร้ือถอนอุปกรณการผลิตและ     
   กําไรจากการแปลงคาหนี้สินคาร้ือถอน     
   อุปกรณการผลิตที่ยังไมเกิดขึ้น 1,293.99 1,511.93 609.67 732.75 
สํารองเผื่อสินคาลาสมัย 24.59 26.60 - - 
สํารองผลประโยชนพนักงาน 153.53        98.27 147.62      93.39 
สวนลดราคากาซธรรมชาติ 591.39 - 591.39 - 
คาเสื่อมราคา (15,016.49) (13,961.85) (9,773.96) (8,576.89) 
หุนกู (104.10) (55.92) (104.10) (55.92) 

รวม (13,057.09) (12,380.97) (8,529.38) (7,806.67) 

สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะหักกลบกันไดก็ตอเมื่อสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินได
ดังกลาวเกี่ยวของกับหนวยงานจัดเก็บภาษีเดียวกัน  
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12. คาใชจายลวงหนา 

คาใชจายลวงหนาประกอบดวย 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2549 2548 2549 2548 

คาภาคหลวงใหกับประเทศสหภาพพมา 306.82 362.31 - - 

เงินลวงหนาตามสัญญาซื้อขายกาซโครงการบงกช 168.80 314.43 168.80 314.43 

รวม 475.62 676.74 168.80 314.43 

ปตท.สผ.อ. ไดชําระคาภาคหลวงเปนการลวงหนาใหกับประเทศสหภาพพมา สําหรับโครงการยาดานา 
และโครงการเยตากุน โดยจะทยอยรับรูเปนคาใชจายพรอมกับการรับรูรายไดของรายไดรอการรับรูตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 15   

บริษัทไดชําระเงินลวงหนาให ปตท. ตามสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติเพิ่มเติมของโครงการบงกช  
ซ่ึงปตท.จะรับซื้อกาซฯ เพิ่มเปนจํานวนทั้งสิ้น 61 พันลานลูกบาศกฟุต ในชวงตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2548 
ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2551 โดยบริษัทจะทยอยรับรูเปนคาใชจายตามสัดสวนปริมาณการขายกาซที่เพิ่มขึ้น  

13. สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549 2548 2549 2548 

เงินทดรองจายแทนรัฐบาลเวียดนามในโครงการ     

           -  บี และ 48/95 38.11 43.38 - - 
           -  52/97 36.41 41.44 - - 

เงินมัดจําอื่น 15.14 15.14 14.59 14.59 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ 3.88 5.17 0.41 0.32 

รวม 93.54 105.13 15.00 14.91 
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14. หุนกู 

 งบการเงินรวม 

 2549 2548 

 ลานเหรียญสหรัฐ ลานบาท ลานเหรียญสหรัฐ ลานบาท 

หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ 254.10 9,206.41 454.10 18,696.74 
หัก สวนที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ป (193.28) (7,002.59) (200.00) (8,234.09) 

           รวม 60.82 2,203.82 254.10 10,462.65 

 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549 2548 

 ลานเหรียญสหรัฐ ลานบาท ลานเหรียญสหรัฐ ลานบาท 

หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ 254.10 9,206.41 254.10 10,462.65 
หัก สวนที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ป (193.28) (7,002.59) - - 

          รวม 60.82 2,203.82 254.10 10,462.65 

ปตท.สผ.อ. ไดออกหุนกูไมดอยสิทธิโดยมีบริษัทเปนผูค้ําประกันหุนกูจํานวน 200,000 หุน มูลคาตราไว
หุนละ 1,000 เหรียญสหรัฐ รวมเปนมูลคาทั้งสิ้น 200 ลานเหรียญสหรัฐ อัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.625 ตอป 
โดยมีกําหนดการจายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ณ วันที่  1 เมษายน และ 1 ตุลาคม ของทุกป มีระยะเวลา 
ไถถอน 10 ป ซ่ึงเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2549 ปตท.สผ.อ.ไดไถถอนหุนกูทั้งจํานวน 

บริษัทไดออกหุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ จํานวน 230 หุน มูลคาตราไวหุนละ 100 ลานเยน 
รวมเปนมูลคาทั้งสิ้น  23 พันลานเยน  อัตราดอกเบี้ยรอยละ  3.35 ตอป  มีระยะเวลาไถถอน  10 ป 
กําหนดไถถอน  ณ วันที่ 19 กันยายน 2550 และในวันเดียวกับที่ออกหุนกู บริษัทไดทําสัญญาแปลงหนี้ 
(Swap Agreement)  ดังกลาวกับสถาบันการเงินแหงหนึ่ งในญี่ปุน เปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
จํานวน 193.28 ลานเหรียญสหรัฐ ที่อัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.86 ตอป โดยมีกําหนดจายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน 
ณ วันที่ 19 มีนาคม และ 19 กันยายนของทุกป   

บริษัทไดออกหุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิจํานวน 2,500,000 หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท 
รวมเปนมูลคาทั้งสิ้นจํานวน 2,500 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.625 ตอป โดยมีกําหนดจายดอกเบี้ย
ทุกๆ 6  เดือน  ณ วันที่ 27 มีนาคม และ 27 กันยายนของทุกป หุนกูมีอายุ 15 ป กําหนดไถถอนวันที่  
27 มีนาคม 2561  โดย ณ วันที่ 27 กันยายน 2548  บริษัทไดดําเนินการแปลงหนี้หุนกูสกุลเงินบาทดังกลาว
กับธนาคารแหงหนึ่ง  ใหเปนหนี้สกุลเงินเหรียญสหรัฐ  (Cross Currency Swap) เปนจํานวน  60.82  
ลานเหรียญสหรัฐ ที่อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.85 ตอป ตลอดอายุของหุนกูที่คงเหลือโดยมีกําหนดจายดอกเบี้ย
ทุกๆ 6 เดือน ณ วันที่ 27 มีนาคม และ 27 กันยายนของทุกป 
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15. รายไดรอการรับรู 

รายไดรอการรับรูเกิดจากการที่ ปตท.สผ.อ. ไดรับชําระเงินคากาซธรรมชาติลวงหนาจาก ปตท. และจากการที่
MGTC และ TPC ไดรับชําระเงินคาบริการขนสงกาซจาก MOGE สําหรับปริมาณกาซที่ ปตท. ยังไม
สามารถรับซื้อไดในป  2542-2544  ตามปริมาณที่ระบุในสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติของโครงการยาดานา 
และโครงการเยตากุน โดย ปตท.สผ.อ. MGTC และ TPC จะรับรูเปนรายได ก็ตอเมื่อ ปตท. รับกาซตาม
ปริมาณดังกลาวในปตอๆไป รายไดรอการรับรู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 ประกอบดวย 

 

 2549 2548 

รายไดรอการรับรูสําหรับป 2542   492.58 1,051.52 
รายไดรอการรับรูสําหรับป 2543   2,948.28 3,010.42 
รายไดรอการรับรูสําหรับป 2544   590.63 766.10 

 รวม 4,031.49 4,828.04 

16. ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต 

กลุมบริษัทไดรับรูประมาณการหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 สําหรับตนทุนคาร้ือถอนอุปกรณ
การผลิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต (Decommissioning costs) ประกอบดวย 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549 2548 2549 2548 

ยอดคงเหลือตนป 7,019.36 5,229.67 4,287.00 3,553.69 

ผลแตกตางจากอัตราแลกเปลี่ยน (842.29) 264.83 (514.74) 179.26 

ประมาณหนี้สินเพิ่มขึ้น 4,535.32 1,524.86 3,021.76 554.05 

ยอดคงเหลือปลายป 10,712.39 7,019.36 6,794.02 4,287.00 
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17. หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549 2548 2549 2548 

สํารองผลประโยชนพนักงาน     

กลุมบริษัท 307.06 196.55 295.24 186.78 

โครงการรวมทุน 192.67 178.61 192.67 178.61 

                 รวม 499.73 375.16 487.91 365.39 

กลุมบริษัทไดตั้งสํารองผลประโยชนพนักงานสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เปนจํานวน 307.06 ลานบาท 
สําหรับพนักงานที่เขาทํางานกอนเดือนพฤศจิกายน 2538 และไดเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
ซ่ึงเมื่อคํานวณสิทธิตามกองทุนสํารองเลี้ยงชีพแลวนอยกวาสิทธิเดิมในกองทุนเงินบําเหน็จ ซ่ึงบริษัท 
ไดยกเลิกไปแลว บริษัทจะชดเชยสิทธิใหพนักงานไดรับผลประโยชนเทากับสิทธิในกองทุนเงินบําเหน็จ
เดิมเมื่อพนักงานลาออกจากงาน 

18. ทุนเรือนหุน   

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2549 บริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนสามัญที่ตราไวจากเดิมมูลคาหุนละ  
5 บาท จํานวน 664.40 ลานหุน เปนมูลคาหุนละ 1 บาท จํานวน 3,322 ลานหุน รวมเปนเงิน 3,322  
ลานบาท  และในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 บริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลว โดยเปน 
หุนสามัญที่บริษัทออกและชําระเต็มมูลคาแลวจํานวน 3,286 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท รวมเปนเงิน 
3,286.00 ลานบาท  

บริษัทสํารองหุนสามัญไวสําหรับการใชสิทธิในโครงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใหพนักงานมีสวน
รวมเปนเจาของบริษัท (Employee Stock Ownership Plan หรือ ESOP) เปนระยะเวลาตอเนื่องกันทุกป 
เปนเวลา 5 ป รวมทั้งสิ้นเปนจํานวน 62 ลานหุน  และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนสามัญที่ตราไว ทํา
ใหอัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตอหุนสามัญเปลี่ยนแปลงจากเดิม 1 : 1 เปน 1 : 5 รวมทั้งราคา
การใชสิทธิเปลี่ยนแปลงจากเดิม 111  117  183  278 และ 456 บาท  เปน 22.2  23.4  36.6  55.6 และ 91.2 บาท 
ตามลําดับ  โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีผูใชสิทธิซ้ือหุนสามัญรวม 26 ลานหุน จึงทําใหมียอดคงเหลือ
ของหุนเพื่อรองรับการใชสิทธิจํานวน 36 ลานหุน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 



25 

วันที่ออกและเสนอ ราคาใชสิทธิ อัตราการใชสิทธิ จํานวนหุนที่ถูก จํานวนหุนคงเหลือ 
ขายใบสําคัญ (บาทตอหุน) ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใชสิทธิ(ลานหุน) เพื่อรองรับการ 
แสดงสิทธิฯ  ตอหุนสามัญ  ใชสิทธิ (ลานหุน) 

1 สิงหาคม 2545 22.2  1:5 9.65 0.35 
1 สิงหาคม 2546 23.4  1:5 7.05 2.95 
1 สิงหาคม 2547 36.6  1:5 6.41 7.59 
1 สิงหาคม 2548 55.6  1:5 2.89 11.11 
1 สิงหาคม 2549 91.2  1:5 - 14.00 

รวม 26.00 36.00 

19. กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2549 2548 2549 2548 

กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ     
     ที่เกิดขึ้นจริง (746.53) 1,282.26 (154.11) 116.59 
กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ     
     ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 2,060.46 (1,078.98) 1,244.80 (609.05) 

รวม 1,313.93 203.28 1,090.69 (492.46) 

20. คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2549 2548 2549 2548 

คาภาคหลวง 10,930.27 8,149.67 5,891.17 4,731.78 
ผลประโยชนตอบแทนพิเศษ 1,918.44 832.28 - - 

รวม 12,848.71 8,981.95 5,891.17 4,731.78 
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21. กําไรตอหุน 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2549 2548 

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ (ลานบาท) 28,047.27 23,734.69 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยที่ถือโดย   
    บุคคลภายนอกระหวางป (ลานหุน) 3,279.24 3,269.75 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 8.55 7.26 

ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด บริษัทไดสมมุติวาไดมีการใชสิทธิเลือกซื้อหุนทั้งหมด และคํานวณ
จํานวนหุนเทียบเทาปรับลดโดยพิจารณาจากราคาตลาด (ราคาเฉลี่ยของหุนสามัญของบริษัทในระหวางป) 
และราคาตามสิทธิของสิทธิเลือกซื้อหุนนั้น การคํานวณนี้ทําขึ้นเพื่อกําหนดจํานวนหุนสามัญที่ตอง 
บวกเพิ่มกับหุนสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด โดยไมมีการปรับปรุง
กําไรสุทธิแตอยางใด 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2549 2548 

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ (ลานบาท)   28,047.27 23,734.69 
กําไรสุทธิที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด (ลานบาท) 28,047.27 23,734.69 
จํานวนหุนสามัญเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (ลานหุน) 3,279.24 3,269.75 
การปรับปรุงสําหรับสิทธิเลือกซื้อหุน (ลานหุน) 9.37 8.04 

จํานวนหุนสามัญเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ใชคํานวณกําไรตอหุน   
    ปรับลด (ลานหุน) 3,288.61 3,277.79 

กําไรตอหุนปรับลด (บาท) 8.53 7.24 
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22. ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 

ขอมูลหลัก – จําแนกตามสวนงานธุรกิจ 

 งบการเงินรวม – สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 

 สํารวจและผลิตปโตรเลียม ทอขนสงกาซ อื่นๆ  
  เอเชียตะวันออก ตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออก  การปรับปรุง ธุรกิจของ 
 ประเทศไทย เฉียงใตอื่น และอื่นๆ เฉียงใต  บัญชีระหวางกัน กลุมบริษัท 

        

รายได    - บริษัทอื่น 13,681.78   1,147.22  - 2,928.08  - -    17,757.08  
             - บริษัทที่เกี่ยวของ 62,293.30  9,216.98  - 3,387.44  - (3,387.44)    71,510.28  
รวมรายได 75,975.08  10,364.20  - 6,315.52  - (3,387.44)    89,267.36  
คาใชจายการดําเนินงาน 6,142.81  3,932.71  13.04  138.33   (3,738.67)     6,488.22  
คาใชจายในการขายและบริหาร 1,531.19  396.64  222.23  22.31        2,172.37  
คาใชจายในการสํารวจ        
     -  หลุมแหง 89.75  1,485.97  7.34         1,583.06  
     -  งานธรณีวิทยาและธรณีฟสิกส 558.01  977.08  513.50         2,048.59  
คาเสื่อมราคา คาเสื่อมส้ิน 
     และคาตัดจําหนาย 

 
13,760.15  610.81  13.55  240.86       14,625.37  

คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับ        
ปโตรเลียม 11,590.77  1,257.94         12,848.71  

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (1,030.29) 64.72            (965.57) 
สวนแบงขาดทุนในบริษัทรวม     9.16   9.16  
รวมคาใชจาย 32,642.39   8,725.87  769.66  401.50  9.16  (3,738.67)    38,809.91  
กําไร (ขาดทุน) ตามสวนงาน 43,332.69  1,638.33  (769.66) 5,914.02  (9.16)  351.23     50,457.45  
คาเสื่อมราคาสินทรัพยทั่วไป             (281.28) 
คาใชจายในการขายและบริหารทั่วไป             (845.12) 
กําไรจากการดําเนินงาน          49,331.05  
รายไดอื่น-สุทธิ              202.59  
ตนทุนทางการเงิน  - ดอกเบี้ยรับ              939.15  
                               - ดอกเบี้ยจาย          (1,114.37) 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน              348.36  
คาตอบแทนกรรมการ              (35.23) 
กําไรกอนหักภาษีเงินได          49,671.55  
ภาษีเงินได - โครงการ (19,633.70) (866.61)  (1,700.01)    (22,200.32) 
                  -  กลุมบริษัท              576.04  
กําไรสุทธิ 23,698.99  771.72  (769.66) 4,214.01       28,047.27  

  สินทรัพย        

สินทรัพยจําแนกตามสวนงาน 98,068.98  18,255.41 6,178.47  5,943.35  1,006.71   129,452.92  
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย     418.70   418.70  
สินทรัพยที่ยังไมไดปนสวน       28,197.09  
สินทรัพยรวม       158,068.71  

  หนี้สิน        
หนี้สินจําแนกตามสวนงาน 52,424.95  5,772.30  880.74  1,938.69  198.90   61,215.58  
หนี้สินที่ยังไมไดปนสวน       8,328.68  
หนี้สินรวม       69,544.26  
       รายจายฝายทุน  31,448.52 5,137.09  2,286.62  (1,007.36) 545.31   38,410.18 
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 งบการเงินรวม – สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 

 สํารวจและผลิตปโตรเลียม ทอขนสงกาซ อื่นๆ  
  เอเชียตะวันออก ตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออก  การปรับปรุง ธุรกิจของ 

 ประเทศไทย เฉียงใตอื่น และอื่นๆ เฉียงใต  บัญชีระหวางกัน กลุมบริษัท 

        
รายได    - บริษัทอื่น 6,871.82 1,618.94  1,997.45   10,488.21 
             - บริษัทที่เกี่ยวของ 49,459.42 8,407.42  3,147.96  (3,147.96) 57,866.84 
สวนแบงกําไรในบริษัทรวม  40.21   166.38  206.59 
รวมรายได 56,331.24 10,066.57 - 5,145.41 166.38 (3,147.96) 68,561.64 
คาใชจายการดําเนินงาน 4,707.80 3,664.28  153.76  (3,177.11) 5,348.73 
คาใชจายในการขายและบริหาร 1,459.01 370.96 139.77 26.60   1,996.34 
คาใชจายในการสํารวจ        
     -  หลุมแหง 94.92 79.62 241.15    415.69 
     -  งานธรณีวิทยาและธรณีฟสิกส 490.47 176.30 130.56    797.33 
คาเสื่อมราคา คาเสื่อมส้ิน 
     และคาตัดจําหนาย 

 
8,355.10 

 
584.60 

 
4.86 

 
240.15 

   
9,184.71 

คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับ        
ปโตรเลียม 7,911.19 1,070.76     8,981.95 

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 551.44 (19.42)     532.02 
(กําไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน (26.43) 577.87   (480.75)  70.69 
รวมคาใชจาย 23,543.50 6,504.97 516.34 420.51 (480.75) (3,177.11) 27,327.46 
กําไร (ขาดทุน) ตามสวนงาน 32,787.74 3,561.60 (516.34) 4,724.90 647.13 29.15 41,234.18 
คาเสื่อมราคาสินทรัพยทั่วไป       (254.80) 
คาใชจายในการขายและบริหารทั่วไป       (767.67) 
กําไรจากการดําเนินงาน       40,211.71 
รายไดอื่น-สุทธิ       108.57 
ตนทุนทางการเงิน  - ดอกเบี้ยรับ       709.33 
                               - ดอกเบี้ยจาย       (1,355.21) 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน       735.30 
คาตอบแทนกรรมการ       (35.79)  
กําไรกอนหักภาษีเงินได       40,373.91 
ภาษีเงินได - โครงการ (14,096.32) (1,269.80)  (1,288.33)   (16,654.45) 
                  -  กลุมบริษัท       15.23 
กําไรสุทธิ 18,691.42 2,291.80 (516.34) 3,436.57   23,734.69 

  สินทรัพย        

สินทรัพยจําแนกตามสวนงาน 69,853.21 15,654.20 3,622.74 6,952.86 822.27  96,905.28 
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย     397.86  397.86 
สินทรัพยที่ยังไมไดปนสวน       46,014.20 
สินทรัพยรวม       143,317.34 

  หนี้สิน        
หนี้สินจําแนกตามสวนงาน 29,267.24 6,469.24 469.65 2,249.43 201.15  38,656.71 
หนี้สินที่ยังไมไดปนสวน       32,963.31 

หนี้สินรวม       71,620.02 
        
รายจายฝายทุน  37,168.12 3,141.71 3,119.91 12,138.65 263.99  55,832.38 
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กลุมบริษัทแบงออกเปนสวนงานตางๆ ไดดังนี้ 

• สวนงานสํารวจและผลิตปโตรเลียม  กลุมบริษัทประกอบธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม 
ทั้งในประเทศ  และตางประเทศ   โดยเปนผูดําเนินการและรวมลงทุนกับบริษัทสํารวจและ 
ผลิตปโตรเลียมชั้นนํา โครงการในประเทศสวนใหญตั้งอยูในบริเวณอาวไทย  โครงการในตางประเทศ
ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟค ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ซ่ึง ณ วันที่ในงบการเงิน 
โครงการที่กลุมบริษัทลงทุนดังกลาวประกอบดวยโครงการที่มีการผลิตเชิงพาณิชยแลว 11 โครงการ 
โครงการที่อยูระหวางการพัฒนาและสํารวจจํานวน 23 โครงการ   

• สวนงานทอขนสงกาซในตางประเทศ กลุมบริษัทไดรวมทุนกับผูรวมทุน เพื่อดําเนินธุรกิจทอขนสง 
กาซธรรมชาติ เพื่อสงกาซธรรมชาติจากโครงการที่กลุมบริษัทรวมลงทุนสํารวจและผลิตปโตรเลียม 
ไดแกโครงการยาดานาและโครงการเยตากุน 

• การดําเนินงานอื่นของกลุมบริษัท สวนใหญประกอบดวย สวนงานการลงทุนในธุรกิจตอเนื่องที่มี
ความสําคัญเชิงกลยุทธ และสวนงานอื่นๆ ซ่ึงไมมีสวนงานใดเปนสวนงานที่ตองรายงานแยกตางหาก 

ขอมูลรอง - จําแนกตามสวนงานภูมิศาสตร 
สวนงานธุรกิจทั้งสองสวนงานของกลุมบริษัทไดมีการจัดการทั่วโลกในลักษณะเดียวกัน โดยสวนงาน
ธุรกิจเหลานี้ดําเนินงานในเขตภูมิศาสตรหลักของโลกสามเขตหลัก ดังนี้ 

 งบการเงินรวม – สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 
 ประเทศไทย เอเชียตะวันออก ตะวันออกกลาง ธุรกิจของกลุม 
  เฉียงใตอ่ืน และอ่ืนๆ บริษัท 

รายได - บริษัทอื่น 13,681.78 4,075.30 - 17,757.08 
            - บริษัทที่เกี่ยวของ 62,293.30 9,216.98 - 71,510.28 
สินทรัพยจําแนกตามสวนงาน 99,075.69 24,198.76 6,178.47 129,452.92 
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 418.70 - - 418.70 
รายจายฝายทุน  31,993.83 4,129.73 2,286.62 38,410.18 
สินทรัพยรวมของกลุมบริษัท 127,691.48 24,198.76 6,178.47 158,068.71 

 

 งบการเงินรวม – สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 
 ประเทศไทย เอเชียตะวันออก ตะวันออกกลาง ธุรกิจของกลุม 
  เฉียงใตอ่ืน และอ่ืนๆ บริษัท 

รายได - บริษัทอื่น 6,871.82 3,616.39 - 10,488.21 
            - บริษัทที่เกี่ยวของ 49,459.42 8,407.42 - 57,866.84 
สินทรัพยจําแนกตามสวนงาน 70,675.48 22,607.06 3,622.74 96,905.28 
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 397.86 - - 397.86 
รายจายฝายทุน  37,432.11 15,280.36 3,119.91 55,832.38 
สินทรัพยรวมของกลุมบริษัท 117,087.54 22,607.06 3,622.74 143,317.34 
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23. การเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทและบริษัทยอยมีเงินกูยืมและหุนกูที่ เปนเงินตราตางประเทศจากการระดมเงินในตลาดเงิน
ตางประเทศ บริษัทและบริษัทยอยจึงไดมีการบริหารหนี้ที่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยใช
เครื่องมือทางการเงิน เชน การทําสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทและบริษัทยอยตระหนักถึงความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สิน 
ทางการเงินที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอันจะสงผลตอกําไรของบริษัทและบริษัท
ยอยในงวดปจจุบันและในอนาคต จึงถือเปนนโยบายสําคัญที่ใหมีการบริหารสินทรัพยและหนี้สินที่ดี 
โดยการจัดโครงสรางและลักษณะของรายการในสินทรัพย หนี้สิน และสวนของผูถือหุนใหสอดคลองกัน 
รวมถึงการทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 14 

มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

สินทรัพยทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้นรวมทั้งเงินใหกูยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับ
อัตราดอกเบี ้ยในตลาด   ฝายบริหารของบริษัทจึงเชื ่อวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเง ิน 
จะไมแตกตางอยางเปนสาระสําคัญกับมูลคาตามบัญชี 

บริษัทคํานวณมูลคายุติธรรมของหนี้สินระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่โดยใชวิธีสวนลดกระแสเงินสด
ซึ่งใชอัตราคิดลดที่มีเงื ่อนไขการกูยืมใกลเคียงกัน  และคํานวณมูลคายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยน
สกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยจากอัตราอางอิงราคาตลาด ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 

 ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม 

หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ 23,000 ลานเยน 7,033.10 7,237.40 
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย สําหรับหุนกู   
 23,000 ลานเยน 7,002.59 7,099.38 
หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ 2,500 ลานบาท  2,500.00 2,450.73 
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยสําหรับหุนกู    
 2,500 ลานบาท 2,203.82 1,852.30 
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24. เงินปนผลจาย 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2549 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2548 ในอัตราหุนละ 
13.50 บาท ทั้งนี้ บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2548 ไปแลวในอัตรา
หุนละ 5.50 บาท คงเหลือจายสําหรับงวด 6 เดือนหลังของป 2548 อีกในอัตราหุนละ 8 บาท 

บริษัทไดประมาณเงินปนผลเสนอจายใหผูถือหุนประจําป 2549 ในอัตราหุนละ 3.21 บาทตอหุน ทั้งนี้ 
บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2549 ไปแลวในอัตราหุนละ 1.71 บาท 
คงเหลือจายสําหรับงวด 6 เดือนหลังของป 2549 อีกในอัตราหุนละ 1.50 บาท ซ่ึงจะจายเมื่อไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําปแลว 

25. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเปนหนังสือค้ําประกัน (Letter of guarantee) 
เปนจํานวนเงิน 23.49 ลานบาท สําหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท และ 186.89 ลานบาท สําหรับงบการเงินรวม 

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2547 บริษัทไดลงนามสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ (Gas Sales Agreement) 
ในโครงการอาทิตย กับ ปตท. ซ่ึงตามเงื่อนไขหนึ่งในการดําเนินการขายกาซฯ ใหกับปตท. ภายใตสัญญา
ดังกลาวบริษัทมีภาระผูกพันที่จะจายเงินใหกับปตท. จํานวนประมาณ 32 ลานเหรียญสหรัฐ 

เมื่อวันที่ 28 มกราคม  2548 คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติใหบริษัทใหเงินกูแกบริษัท เอนเนอรยี่ 
คอมเพล็กซ จํากัด (EnCo) ตามสัดสวนการรวมทุนรอยละ 50 ในวงเงินฝายละ 800 ลานบาท จากวงเงินกู
รวมทั้งสิ้น 1,600 ลานบาท โดยบริษัทไดเร่ิมจายเงินกูงวดแรกเปนจํานวน 30 ลานบาทในเดือนมกราคม 2550 

26. เหตุการณในระหวางงวดบัญชี 

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2549 ปตท.สผ.ท. ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหเปนผูดําเนินการในแปลง
สัมปทาน G9/48 ในสัดสวนรอยละ 84 และ เปนผูดําเนินการในแปลงสัมปทาน G12/48 ในสัดสวน 
รอยละ 44.4445  

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2549 ปตท.สผ.อ. ไดรับสิทธิในสัมปทานโครงการ จี 4/43 เพิ่มขึ้นรอยละ 6.375 
ซ่ึงจะทําใหปตท.สผ.อ. มีสัดสวนการรวมทุนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 21.375 ทั้งนี้ อยูระหวางรอการอนุมัติจาก
รัฐบาลไทย 

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2549 PTTEP OM ไดลงนามในสัญญาสิทธิการสํารวจและการแบงปนผลผลิต
สําหรับโครงการโอมาน 58  โดย PTTEP OM เปนผูดําเนินการและถือสัดสวนทั้งหมดในพื้นที่ดังกลาว  

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 PTTEPB ไดลงนามในสัญญาซื้อขายสิทธิ (Farm-in/Farm-out Agreement) ใน
โครงการอินโดนีเซีย เบงการา-1 กับบริษัท PT Medco E&P Bengara โดยมีสัดสวนการรวมทุน รอยละ 40  
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เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ปตท.สผ.ส. ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหเปนผูดําเนินการและ 
ถือสัดสวนทั้งหมดในโครงการแอล 21, 28 และ 29/48   

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2549 บริษัทไดรับสิทธิเพื่อดําเนินการสํารวจและผลิตปโตรเลียมในโครงการโรมมานา 
และโครงการ ซิดิ อับ เอล รามาน ออฟชอร ในสาธารณรัฐอาหรับอียิปต โดยมีสัดสวนการรวมทุน รอยละ 
30 ซ่ึงอยูระหวางรอการอนุมัติจากรัฐบาลอียิปต 

27. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบดุล 

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2550 ปตท.สผ.อ. ไดใชสิทธิซื้อสัดสวนการรวมทุนในโครงการกัมพูชา บี เพิ่มขึ้น
รอยละ 3.333334 จากบริษัท CE Cambodia B Ltd. (CEL) ซ่ึงจะทําให ปตท.สผ.อ มีสัดสวนการรวมทุน
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 33.333334 ทั้งนี้ กลุมบริษัทผูรวมทุนไดเสนอที่จะจายเงินจํานวน 3.5 ลานเหรียญ
สหรัฐ โดยจะจายเงินจํานวน 1 ลานเหรียญสหรัฐ แก CEL เมื่อไดรับการอนุมัติจากรัฐบาลกัมพูชา  สวน
จํานวนเงินที่เหลือนั้นปตท.สผ.อ. มีขอผูกพันที่จะเริ่มจายหากมีการผลิตถึง 100 ลานบารเรลเทียบเทา
น้ํามันดิบเปนตนไป 

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2550 บริษัทไดจัดตั้ง บริษัท ปตท.สผ.โครงการไทย จํากัด (PTTEP Thai Projects 
Company Limited) โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 100,000 หุน มูลคา
หุนละ 10 บาทโดยปตท.สผ.ท. เปนผูถือหุนทั้งหมด 

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

ตามที่ ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทประจําป 2541 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทออกและเสนอขาย 
หุนกูในวงเงินรวมไมเกิน 10,000 ลานบาท โดยบริษัทไดออกและเสนอขายหุนกูเงินบาทไปแลวเปน
จํานวนรวมทั้งสิ้น 6,500 ลานบาท จึงยังมีวงเงินคงเหลือจากที่ไดรับอนุมัติจํานวน 3,500 ลานบาท สําหรับ
การออกหุนกูค ร้ังตอไป  ทั้ งนี้ เมื่อวันที่  12 กุมภาพันธ  2550 บริษัทไดออกและเสนอขายหุนกู 
ไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิจํานวน 3,500,000 หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท รวมเปน
มูลคาทั้งส้ินจํานวน 3,500 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.88 ตอป โดยมีกําหนดจายดอกเบี้ยทุกๆ  
6 เดือน  ณ  วันที่ 12 กุมภาพันธ และ 12 สิงหาคม  ของทุกป หุนกูมีอายุ 3 ป กําหนดไถถอนวันที่  
12 กุมภาพันธ 2553 

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติใหออกงบการเงินในวันที่ 30 มกราคม 2550 

 

 

 
------------------------------------ 



  
 

2. คําอธบิายและการวิเคราะหของฝายจดัการ สาํหรับผลการดาํเนนิงานป 2549 
 

2.1 ผลการปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานประจําป 2549 

 ป 2549 เปนปที่สภาพแวดลอมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงคอนขางมากไมวาจะเปน
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือความผันผวนของราคาน้ํามันที่มีการปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
ในชวงตนปจนถึงระดับสูงสุดในเดือนสิงหาคมแลวคอยๆ ปรับตัวลดลงเปนระยะๆ ในชวงทายป นับวา
เปนปที่ทาทายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทตางๆเปนอยางยิ่ ง  แตอยางไรก็ตามสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) คาดวาเศรษฐกิจไทยในป 2549 ขยายตัว
ประมาณรอยละ 5  

สําหรับการดําเนินงานของ ปตท.สผ. และบริษัทยอย ในป 2549 พอจะสรุปเปน
สาระสําคัญ ไดดังตอไปนี้  

ปตท.สผ. และบริษัทยอยมีปริมาณการขายปโตรเลียมในป 2549 เฉลี่ยวันละ 169,348 
บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ ตํ่ากวาเปาหมายที่ต้ังไวเฉลี่ยวันละ 179,000 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ 
เนื่องมาจากยอดขายที่ลดลงของโครงการนางนวลจากปญหาทางเทคนิคของหลุมผลิตและการเลื่อนการผลิต
ของโครงการโอมาน 44 โดยมีรายไดทั้งสิ้น 91,723 ลานบาท มีกําไรสุทธิ 28,047 ลานบาท คิดเปนกําไรสุทธิตอ
หุนปรับลด 8.53 บาท  

ในป 2549 ปตท.สผ. คอนขางจะประสบผลสําเร็จจากการเจาะหลุมสํารวจและ
ประเมินผลโดยมีอัตราสวนของการคนพบปโตรเลียม 18 หลุมตอจํานวนหลุมสํารวจและหลุมประเมินผล 
26 หลุม ซึ่งสูงกวามาตรฐานของการคนพบปโตรเลียมในธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมที่จะอยู
ประมาณการคนพบปโตรเลียม 1 หลุมตอการขุดเจาะหลุมสํารวจและหลุมประเมินผล 6 หลุม 

นอกจากนีเ้พือ่เปนการเพิ่มมูลคาของโครงการที่มีอยู ปตท.สผ. ในฐานะผูรวมทนุใน
โครงการภูฮอมไดเร่ิมทําการผลิตกาซธรรมชาติจากหลมุผลิตเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2549 พรอมกันนี ้
ปตท.สผ. ยังไดมีการลงนามในสัญญาซื้อขายปโตรเลียมในโครงการตางๆในป 2549 ดังตอไปนี้ สัญญา
ซื้อขายกาซธรรมชาติในโครงการเอส 1 กับบริษทัราชบุรีพลังงาน จํากัด  สัญญาการซื้อขายกาซ
ธรรมชาติเพิ่มของโครงการยาดานา และสญัญาซื้อขายน้ํามนัดิบจากแหลงชามส โครงการโอมาน 44 

ปตท.สผ. และบริษัทยอย มกีารขยายการลงทนุอยางตอเนื่องในธุรกจิสํารวจและผลิต
ปโตรเลียมทัง้ในประเทศและตางประเทศ อาท ิ ไดรับการอนุมัติสัมปทานจาํนวน 5 แปลงในประเทศไทย 
คือ แปลงบนบกหมายเลข L21/48 L28/48 และL29/48 และแปลงในทะเลอาวไทยหมายเลข G9/48 
และ G12/48 ในสวนของตางประเทศนัน้ ปตท.สผ. ไดเขาไปลงทนุในแปลงหมายเลข 58 (Oman 58 
Block) ของประเทศโอมาน  แปลงเบงการา-1 (Bengara I Block) ในประเทศอินโดนิเซีย  พรอมทัง้ไดรับ
การคัดเลือกเบื้องตนใหเปนผูชนะการประมูลเพื่อดําเนินการสํารวจในแปลงหมายเลข 2 หรือ
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แปลงโรมมานา (Rommana Block) และแปลงหมายเลข 8 หรือ แปลง ซิดิ อับ เอล รามาน ออฟชอร 
(Sidi Abd El Rahman Offshore Block) ในประเทศอยีิปต  

ปตท.สผ. ไดใหความสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางตอเนื่อง โดยในป 2549 
ปตท.สผ. ไดรับการประเมินการกํากับดูแลกิจการที่ดีจากบริษัทไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรมเมชั่นเซอรวิส 
จํากัด หรือ ทริส  ใหจัดอยูในกลุมของบริษัทที่มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีในระดับ “ดีมาก”  

 อยางไรก็ตามก็มีบางโครงการที่ดําเนินงานลาชากวาแผนเดิมบางเล็กนอย เชนโครงการ
โอมาน 44  ในประเทศโอมานที่เลื่อนการผลิตจากไตรมาสที่ 2 ป 2549 มาเปนไตรมาสที่ 1 ป 2550 

 

 2.2 ผลการดําเนินงาน  

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2549 ปตท.สผ. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคา

หุนที่ตราไว (Par Value) จากเดิมหุนละ 5 บาท เปน หุนละ 1 บาท ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนป 

2549 สงผลใหหุนสามัญของบริษัทฯ เพิ่มข้ึนจากเดิม 664,400,000 หุนเปน 3,322,000,000 หุน และมีผล

ตอราคาการใชสิทธิ (Exercise Price) และอัตราการใชสิทธิ (Exercise Ratio) ในการซื้อหุนสามัญของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯตามโครงการใหพนักงานมีสวนรวมเปนเจาของบริษัท (Employee Stock Ownership 

Plan หรือ ESOP) ที่ปตท.สผ. ไดออกไปในป 2545-2548 และในป 2549 ซึ่งไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน

ประจําป 2549 ใหออกและเสนอขายใหแก ผูบริหารและพนักงาน จํานวน 2.8 ลานหนวย ในราคาการสิทธิฯ 

เทากับ 456 บาทตอหุน 

ในปนี้ ปตท.สผ. จายเงินปนผลระหวางกาล (Interim Dividend) ตามที่ไดรับอนุมัติ

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 โดยใหดําเนินการจายเงินปนผล

ระหวางกาลจากผลการดําเนินงานงวดครึ่งปแรกของ ป 2549 ในอัตราหุนละ 1.71 บาท ในวันที่ 28 

สิงหาคม 2549   

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2549 ปตท.สผ.อ. ไดมีการชําระคืนหุนกู Yankee Bond อายุ 10 

ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.625 ตอป ที่ครบกําหนดไถถอนจํานวน 200 ลานเหรียญสหรัฐฯ สงผลให ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ปตท.สผ. และบริษัทในเครือมีหนี้สินที่เปนหุนกูจํานวนทั้งสิ้น 254.11 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 9,503 ลานบาท 
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2.2.1  ผลการดาํเนนิงานเปรยีบเทียบรายไตรมาส 

ตารางสรุปผลการดําเนินงานรวม ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 4 

(หนวย: ลานบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท) 2549 2549 2548 

กําไรจากการดําเนินงานทีย่ังดําเนินอยู    

สวนงานสํารวจและผลิตปโตรเลียม 5,651 5,224 5,712 

สวนงานทอขนสงกาซ 1,138 1,088 759 

กลุมอ่ืน 24 (194) 346 

รวม 6,813 6,118 6,817 

กําไรตอหุนปรับลด – จากการดําเนินงานทีย่ังดําเนนิอยู 2.07 1.86 2.08 

รายไดรวม – จากการดําเนนิงานที่ยงัดําเนินอยู 23,896 21,449 21,793 

  

 ไตรมาส 4 ป 2549 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ป 2548 

สําหรับผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 4 ป 2549 ปตท.สผ. และบริษัทยอยมีกําไรสทุธิ

สําหรับไตรมาสนี้ รวม 6,118 ลานบาท คิดเปนกําไรสุทธิตอหุนปรับลด 1.86 บาท มีผลการดําเนินงาน

ลดลง 699 ลานบาท หรือรอยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับกําไรสุทธิสําหรับไตรมาสเดียวกันของปกอนจํานวน 

6,817 ลานบาท คิดเปนกําไรสุทธิตอหุนปรับลด 2.08 บาท    

สําหรับไตรมาสนี้ ปตท.สผ. และบริษัทยอยมีรายไดรวมทั้งสิ้น 21,449 ลานบาท      

เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนจํานวน 21,793 ลานบาท ลดลง 344 ลานบาทหรือรอยละ 2  ซึ่ง

สวนใหญเปนรายไดจากการขายที่ลดลง 255 ลานบาทหรือรอยละ 1 เนื่องจากปริมาณการขายใน

ไตรมาสนี้ลดลงเปน 165,465 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวันเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการขาย

ไตรมาสเดียวกันของปกอนที่ 171,333 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน โดยปริมาณขายที่ลดลงสวน

ใหญจากการขายผลิตภัณฑปโตรเลียมของโครงการ B8/32&9A, การขายน้ํามันดิบของโครงการ

นางนวลและการขายกาซธรรมชาติของโครงการเยตากุนเนื่องจากการลดลงของการใชผลประโยชนใน

สวนของ cost recovery ในการแบงปนผลผลิตตั้งแตเดือนเมษายน 2549  อยางไรก็ตาม ราคาขาย

ผลิตภัณฑเฉลี่ยในไตรมาสนี้เพิ่มข้ึนเปน 35.92 เหรียญสหรัฐตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบเมื่อ

เปรียบเทียบกับราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยในไตรมาสเดียวกันของปกอนที่ 31.59 เหรียญสหรัฐตอบารเรล

เทียบเทาน้ํามันดิบ  
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ปตท.สผ. และบริษัทยอยมีรายไดจากการบริการทอขนสงกาซเพิ่มข้ึนซึ่งเปนรายได

ตามสัดสวนใน Moattama Gas Transportation Company (MGTC) และ Taninthayi Pipeline 

Company LLC (TPC)  

ในไตรมาสเดียวกันของปกอนมีการรับรูกําไรกอนภาษีทางบัญชีสุทธิจํานวน 507 ลาน

บาทจากการขายเงินลงทุนบริษัท ไทยออยล เพาเวอร จํากัด  

ปตท.สผ.และบริษัทยอย มีคาใชจายในไตรมาสนี้ รวมทั้งสิ้น 9,809 ลานบาท           

เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนจํานวน 9,512 ลานบาท เพิ่มข้ึน 297 ลานบาท หรือรอยละ 3 สวนใหญ

เปนผลสุทธิจาก 

(1)  คาใชจายในการสํารวจแหลงน้ํามันเพิ่มข้ึนเนื่องจากรายการตัดจําหนายหลุมแหง

ของโครงการเวียดนาม 16-1, คาใชจายเกี่ยวกับงาน 3D seismic ของโครงการ เวียดนาม 16-1และ     

อัลจีเรีย 433a&416b รวมทั้งคาใชจายเกี่ยวกับงาน 2D seismic ของโครงการอิหราน ซาเวห  

(2)  คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนายเพิ่มข้ึนสวนใหญจากคาเสื่อมราคาของโครงการ 

B8/32 & 9A และ S1 ตามสินทรัพยพรอมใชงานที่เพิ่มข้ึน  

 (3)  คาใชจายการดําเนินงานลดลงสวนใหญเนื่องจากการปรับลดอัตราคาใชจาย

ดําเนินงานตามสัญญาฉบับใหมของโครงการนางนวล  

ปตท.สผ. และบริษัทยอยมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียในไตรมาสนี้ 

จํานวน 4 ลานบาท เปนผลสุทธิจากการรับรูผลกําไรสุทธิจากการดําเนินงานของบริษัท พีทีที ไอซีที 

โซลูชั่น จํากัด จํานวน 10 ลานบาท และ รับรูผลขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงานของบริษัท เอ็นเนอรยี่ 

คอมเพล็กซ จํากัด จํานวน 6 ลานบาท 

 สําหรับไตรมาสนี้ ปตท.สผ. และบริษัทยอยมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน     292 

ลานบาทจากคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้น 

ปตท.สผ. และบริษัทยอย มีคาใชจายภาษีเงินได เพิ่มข้ึน 236 ลานบาทจากการ

บันทึกรายการภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพิ่มข้ึนตามประมาณการหนี้สินคาร้ือถอนอุปกรณการผลิตที่

เพิ่มข้ึน 

 

    ไตรมาส 4 ป 2549 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ป 2549 

สําหรับผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 4 ป 2549 ปตท.สผ. และบริษัทยอย มีกําไรสุทธิสําหรับ

ไตรมาสนี้ รวม 6,118 ลานบาท คิดเปนกําไรสุทธิตอหุนปรับลด 1.86 บาท มีผลการดําเนินงานลดลง 695 
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ลานบาท หรือรอยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับกําไรสุทธิสําหรับไตรมาสกอนจํานวน 6,813 ลานบาท คิด

เปนกําไรสุทธิตอหุนปรับลด 2.07 บาท  

สําหรับไตรมาสนี้ ปตท.สผ. และบริษัทยอยมีรายไดรวมทั้งสิ้น 21,449 ลานบาท      

เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนจํานวน 23,896 ลานบาท ลดลง 2,447 ลานบาท หรือรอยละ 10 ในไตรมาสนี้

รายไดจากการขายลดลง 2,478 ลานบาท เนื่องจากราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยในไตรมาสนี้ลดลงเปน 35.92 

เหรียญสหรัฐตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบเมื่อเปรียบเทียบกับราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยในไตรมาสกอนที่ 

38.25 เหรียญสหรัฐตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบและปริมาณการขายผลิตภัณฑในไตรมาสนี้ลดลงเปน 

165,465 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวันเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการขายไตรมาสกอนที่ 168,830 

บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน โดยปริมาณขายที่ลดลงสวนใหญจากการขายกาซธรรมชาติรวมทั้งการ

ขายคอนเดนเสทของโครงการบงกช, ไพลิน 

ปตท.สผ.และบริษัทยอย มคีาใชจายในไตรมาสนี้รวมทั้งสิน้ 9,809 ลานบาท เมื่อ

เทียบกับไตรมาสกอนจํานวน 11,358 ลานบาท ลดลง 1,549 ลานบาท หรือ รอยละ 14 เปนผลสุทธิจาก 

   (1) คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายลดลงสวนใหญจากคาเสื่อมราคาโครงการ 

B8/32 และบงกช ตามการปรับเพิ่มปริมาณสํารองที่พิสูจนและพัฒนาแลวในไตรมาสนี้ 

(2)  คาใชจายในการสํารวจแหลงน้ํามันลดลงเนื่องจากในไตรมาสนี้มีรายการตัดหลุม

แหงของโครงการเวียดนาม 16-1 มีคาใชจายเกี่ยวกับงาน 3D seismic ของโครงการ อัลจีเรีย 433a&416b 

และ งาน 2D seismic ของโครงการ อิหราน ซาเวห ในขณะที่ไตรมาสกอนมีรายการตัดจําหนายหลุมแหง

ของโครงการพมา M7&M9, เวียดนาม 16-1, L22/43 และ G4/43  

(3)  คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียมลดลงตามรายไดจากการขายที่

ลดลงและคาผลประโยชนตอบแทนพิเศษภายใต พ.ร.บ.ปโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 

 (4) คาใชจายดําเนินงานเพิ่มข้ึนสวนใหญจากคาดําเนินงานของโครงการนางนวล, 

โครงการ 8/32 และคาซอมบํารุงของโครงการบงกช, S1 และ ภูฮอม 

ปตท.สผ.และบริษัทยอย มีคาใชจายภาษีเงินได ลดลง 53 ลานบาทตามกําไรกอน

ภาษีที่ลดลง 
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2.2.2  ผลการดาํเนนิงานเปรยีบเทียบรายป 

ตารางสรุปผลการดําเนินงานรวม สําหรับงวดป 

(หนวย: ลานบาทยกเวนกาํไรตอหุนแสดงเปนบาท) 2549 2548 

กําไรจากการดําเนินงานทีย่ังดําเนินอยู   

สวนงานสํารวจและผลิตปโตรเลียม 23,701 20,948 

สวนงานทอขนสงกาซ 4,214 3,437 

กลุมอ่ืน 132 (650) 

รวม 28,047 23,735 

กําไรตอหุนปรับลด – จากการดําเนินงานทีย่ังดําเนนิอยู 8.53 7.24 

รายไดรวม – จากการดําเนนิงานที่ยงัดําเนินอยู 91,723 69,583 

สําหรับผลการดําเนินงานของป 2549 ปตท.สผ. และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิรวม 

28,047 ลานบาท คิดเปนกําไรสุทธิตอหุนปรับลด 8.53 บาท มีผลกําไรสุทธิเพิ่มข้ึน 4,312 ลานบาทหรือ

รอยละ 18 เมื่อเปรียบเทียบกับกําไรสุทธิปกอน จํานวน 23,735 ลานาท คิดเปนกําไรสุทธิตอหุน 7.24 บาท 

และมีอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน (Return on shareholders’ equity)สําหรับปนี้อยูที่รอยละ 35.01 

ปตท.สผ. และบริษัทยอยมีรายไดในป 2549 รวมทั้งสิ้น 91,723 ลานบาท เมื่อเทียบกับป

กอนจํานวน 69,583 ลานบาท เพิ่มข้ึน 22,140 ลานบาทหรือรอยละ 32 ซึ่งสวนใหญเปนผลจากรายไดจาก

การขายที่เพิ่มข้ึน 19,981 ลานบาทหรือรอยละ 30 เนื่องจากราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยสําหรับปนี้เพิ่มข้ึน

เปน 36.52 เหรียญสหรัฐตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบเมื่อเปรียบเทียบกับราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ย

สําหรับปกอนที่ 29.37 เหรียญสหรัฐตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ และปริมาณการขายผลิตภัณฑ

สําหรับปนี้เพิ่มข้ึนเปน 169,348 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวันเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการขาย

ของปกอนที่ 153,531 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน โดยปริมาณขายที่เพิ่มข้ึนสวนใหญจากการขาย

ผลิตภัณฑปโตรเลียมของโครงการ B8/32&9A, การขายกาซธรรมชาติของโครงการไพลิน, บงกช และ 

ยาดานา รวมทั้งการขายน้ํามันดิบของโครงการ S1 

สําหรับปนี้ปริมาณขายของโครงการเยตากุนลดลงจากการลดลงของการใช

ผลประโยชนในสวนของ cost recovery ในการแบงปนผลผลิตตั้งแตเดือนเมษายน 2549 

ปตท.สผ.และบริษัทยอยมีรายไดจากการบริการทอขนสงกาซเพิ่มข้ึนซึ่งเปนรายไดตาม

สัดสวนใน Moattama Gas Transportation Company (MGTC) และ Taninthayi Pipeline Company LLC 

(TPC) และมีดอกเบี้ยรับเพิ่มข้ึนตามการลงทุนในเงินฝากประจําที่เพิ่มข้ึน นอกจากนี้รายไดอ่ืนๆเพิ่มข้ึนจาก
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รายไดฝกอบรมของPTTEP Services, การใหบริการทาเทียบเรือและฐานสงกําลังบํารุง และการบริหาร

จัดการใหกับบริษัท ออเรนจ เอ็นเนอรยี่ จํากัด 

ปตท.สผ.และบริษัทยอย มีคาใชจายสําหรับปนี้รวมทั้งสิ้น 40,937 ลานบาท เมื่อ

เทียบกับปกอนจํานวน 27,854 ลานบาท เพิ่มข้ึน 13,083 ลานบาท หรือรอยละ 47 เปนผลสุทธิจาก 

(1) คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนายเพิ่มข้ึนสวนใหญจากคาเสื่อมราคาของโครงการ 

B8/32 & 9A, S1 และ PTTEP1 ตามสินทรัพยพรอมใชงานที่เพิ่มข้ึนรวมทั้งการตัดจําหนายสวนเกินเงิน

ลงทุนจากการเขาซื้อหุนในบริษัท ออเรนจ เอ็นเนอรยี จํากัด และบริษัท บี8/32 พารทเนอร จํากัด 

(2) คาใชจายในการสํารวจแหลงน้ํามันเพิ่มข้ึนเนื่องจากรายการตัดจําหนายหลุมแหง

ของโครงการพมา M7&M9, เวียดนาม 16-1, L22/43 และ G4/43 รวมทั้งคาใชจายเกี่ยวกับงาน 3D 

seismic ของโครงการบงกช, พมา M7& M9, เวียดนาม 16-1, อัลจีเรีย 433a&416b และ G12/48 

รวมทั้งงาน 2D seismic ของโครงการอิหราน ซาเวห  

(3) คาใชจายดําเนินงานเพิ่มข้ึนสวนใหญจากคาดําเนินงานในโครงการ B8/32 & 9A, ภู

ฮอมและอาทิตยตามกิจกรรมที่เพิ่ม, คาเชาเรือและคาซอมบํารุงของโครงการบงกชรวมทั้งคาซอมบํารุง

ของโครงการ S1    

(4) คาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้นสวนใหญจากคาบริหารงานของโครงการ

B8/32 & 9A, petroleum supply base, อัลจีเรีย 433a & 416b, ภูฮอม, โอมาน44, อิหราน ซาเวห, 

อินโดนีเซีย เมรางิน 1 และพมา M7&M9, ตามกิจกรรมที่เพิ่มข้ึน รวมทั้งคาใชจายที่จายใหบริษัท ปตท. 

จํากัด (มหาชน) จากการรับซื้อกาซสวนที่เพิ่มตามสัญญาซื้อขายกาซโครงการบงกช  

(5) คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียมเพิ่มข้ึนตามรายไดจากการขายที่

เพิ่มข้ึนและคาผลประโยชนตอบแทนพิเศษภายใต พ.ร.บ.ปโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 

ปตท.สผ.และบริษัทยอยมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับปนี้จํานวน 1,314 ลานบาท

เปนผลมาจากคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้น ในขณะที่ปกอนมีผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 203 ลานบาท  

สําหรับปนี้ ปตท.สผ. และบริษัทยอยมีคาใชจายภาษีเงินไดเพิ่มข้ึน 4,985 ลานบาท 

ตามผลกําไรกอนภาษีที่เพิ่มข้ึนและการปรับประมาณการหนี้สินคาร้ือถอนอุปกรณการผลิตที่เพิ่มข้ึน 

 

2.3 ฐานะการเงิน 

สําหรับฐานะการเงินของ ปตท.สผ.และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 

ปตท.สผ.และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 157,813 ลานบาท เพิ่มจากสิ้นปกอนจํานวน 14,496 
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ลานบาทหรือรอยละ 10 สาเหตุหลักเนื่องจากการเพิ่มข้ึนของสินทรัพยสุทธิเพื่อการสํารวจและผลิต

ปโตรเลียม จํานวน 22,281 ลานบาทซึ่งสวนใหญเปนการลงทุนในสินทรัพยเพื่อการผลิตของโครงการ

อาทิตย, โอมาน 44, S1, ไพลิน, เวียดนาม 9-2, เวียดนาม 16-1, พื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย และ พมา

M7&M9  ในขณะที่สินทรัพยหมุนเวียนลดลงจํานวน 7,587 ลานบาท สวนใหญจากรายการเงินสดและ

รายการเทียบเทาเงินสดที่ลดลงจากการลงทุนในสินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียม,การจาย

ชําระคืนหุนกู, การชําระภาษีเงินไดและการจายเงินปนผล  

สินทรัพยหมุนเวียนของ ปตท.สผ. และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 สวน

ใหญเปนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้บริษัทใหญและลูกหนี้การคา ในสวนของสินทรัพย

ไมหมุนเวียนนั้น สวนใหญประกอบดวย (1) สินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียมในโครงการ

รวมทุนซึ่งอยูภายใต บัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และ (2) เงินลงทุนในบริษัทรวม ไดแก บริษัท เอน

เนอรยี คอมเพล็กซ จํากัด และ บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่น จํากัด ซึ่งอยูภายใตบัญชีเงินลงทุนซึ่งบันทึก

โดยวิธีสวนไดเสีย 

  ปตท.สผ. และบริษัทยอยมีหนี้สินรวม 69,288 ลานบาท ลดลงจากสิ้นปกอน           

2,332 ลานบาท สวนใหญจากการจายชําระคืนหุนกูที่เปนเงินตราตางประเทศจํานวน 8,259 ลานบาท 

ในขณะที่มีการปรับประมาณการหนี้สินคาร้ือถอนอุปกรณการผลิตเพิ่มข้ึนจํานวน 3,693 ลานบาทและ

คาใชจายคางจายเพิ่มข้ึน จํานวน 2,236 ลานบาท  

ตามที่บริษัทไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหแกกรรมการ ผูบริหาร 

และพนักงานของบริษัท เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2545 จํานวน 2 ลานหนวย ที่ราคาการใชสิทธิ 111 บาท, 

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2546 จํานวน 2 ลานหนวย ที่ราคาการใชสิทธิ 117 บาท, เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 

2547 จํานวน 2.8 ลานหนวย ที่ราคาการใชสิทธิ 183 บาท เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2548 จํานวน 2.8 

ลานหนวย ที่ราคาการใชสิทธิ 278 บาท และ วันที่ 1 สิงหาคม 2549 จํานวน 2.8 ลานหนวย ที่ราคา

การใชสิทธิ 456 บาท นั้น  เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2549 บริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุน

สามัญที่ตราไวจากเดิมมูลคาหุนละ 5 บาท 664.40 ลานหุน เปนมูลคาหุนละ 1 บาท แบงเปน 3,322 

ลานหุน  การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนสามัญที่ตราไวดังกลาวทําใหอัตราการใชสิทธใิบสําคญั

แสดงสิทธิฯ ตอหุนสามัญเปลี่ยนแปลงจากเดิม 1 : 1 เปน 1 : 5 รวมทั้งราคาการใชสิทธิเปลี่ยนแปลง

จากเดิม 111 บาท,117 บาท, 183 บาท, 278 บาท และ 456 บาท  เปน 22.20 บาท,  23.40 บาท, 

36.60 บาท, 55.60 บาท และ 91.20 บาท ตามลําดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีผูใชสิทธิซื้อหุน

สามัญดังกลาวรวม 26 ลานหุน ทําใหมียอดคงเหลือของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จํานวน 7.2 ลานหนวย 

ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 บริษัทไดดําเนินการขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุน

ชําระแลว จํานวน 3,286.00 ลานบาท โดยเปนหุนสามัญที่บริษัทออกและชําระเต็มมูลคาแลวจํานวน 

3,286.00 ลานหุน 
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สําหรับงวดปส้ินสุด 31 ธันวาคม 2549 ปตท.สผ. และบริษัทยอย มีกระแสเงินสด

สุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน  42,215 ลานบาทสวนใหญเปนเงินสดรับจากการดําเนินงาน 

 ปตท.สผ. และบริษัทยอย มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 35,166 

ลานบาท สวนใหญจาก (1) การลงทุนเพิ่มข้ึนของสินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียมในโครงการ

อาทิตย, โอมาน 44, S1, ไพลิน, เวียดนาม 9-2, เวียดนาม 16-1, พื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย และ พมา

M7&M9  (2) การลงทุนในบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส จํากัด จํานวน 30 ลานบาท 

ปตท.สผ.และบริษัทยอยใชเงินสดสุทธิในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 18,691 ลานบาท 

จาก (1) การจายชําระคืนหุนกูจํานวน 8,235 ลานบาท (2) การจายเงินปนผลสําหรับงวดหกเดือนหลัง

ของป 2548ใหแกผูถือหุนมูลคาหุนละ 8 บาท เปนจํานวนเงิน 5,239 ลานบาท (3) จายเงินปนผล

ระหวางกาลสําหรับป 2549ใหแกผูถือหุนมูลคาหุนละ 1.71 บาทเปนเงินจํานวน 5,616 ลานบาท และ 

(4) ไดรับเงินสดจากการออกหุนสามัญตามการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 401 ลานบาท 

ปตท.สผ.และบริษัทยอย มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2549 จํานวน  18,521 ลานบาท ลดลงจากสิ้นปกอน จํานวน  11,986 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯไดนาํไปลงทนุ

ในตราสารทางการเงินระยะสั้นที่มีความเสี่ยงต่ํา เชน ต๋ัวเงินคลัง ต๋ัวสัญญาใชเงิน พันธบัตรรัฐบาล

สหรัฐฯ และบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย โดยคํานึงถึงความมั่นคงและการรักษาสภาพคลองเปน

หลัก 

ในสวนของการคุมครองความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการตางๆ บริษัทฯ ไดมี

การจัดซื้อประกันภัยโดยมีการกําหนดทุนประกันภัยและวงเงินความคุมครองที่เหมาะสม ทั้งนี้ในป 

2549 เบี้ยประกันภัยยังคงอยูในระดับสูงเชนเดียวกับป 2548 แตบริษัทฯ ก็ยังคงรักษาการจัดทํา

ประกันภัยไวใหคุมครองความเสี่ยงตางๆ อยางเหมาะสมดังเชนที่เคยปฏิบัติมา 

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2549 บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด (TRIS Rating) ไดปรับเพิ่มอันดับ

เครดิตองคกร และอันดับเครดิตตราสารหนี้ของบริษัทฯ จากเดิมที่ระดับ AA+ เปน AAA ซึ่งเปนอันดับ

เครดิตสูงสุดในประเทศไทย โดยอันดับเครดิตที่เพิ่มข้ึนดังกลาวสะทอนถึง ฐานะการเงินที่มั่นคงของ

บริษัทฯ ราคาปโตรเลียมที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง ความสามารถในการขยายการลงทุนของ ปตท.สผ. โดยยงั

รักษาความแข็งแกรงทางการเงินไวได และการไดรับความสนับสนุนในธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม

จากรัฐบาลไทย ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ปตท.สผ. มีอันดับความนาเชื่อถือสรุปไดดังนี้ 

 

• ระดับ A2 สําหรับ Long-term foreign currency rating  

            จากการจัดอันดับของ Moody’s Investors Service  
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• ระดับ BBB+ สําหรับ Long-term foreign currency rating  

และระดับ BBB+ สําหรับ Long-term local currency rating  

จากการจัดอันดับของ Standard and Poor’s Ratings Services   

• ระดับ A- จากการจัดอันดับของ Japan Credit Rating Agency, Ltd. 

• ระดับ AAA จากการจัดอันดบัของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด 

 

 ปจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลตอการดําเนินงาน  

 

ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมเปนธุรกิจที่คอนขางจะมีความผันผวนอยูตลอด 
ปตท.สผ. จําเปนตองมีการบริหารจัดการที่เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ปจจัย
เสี่ยงตางๆที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจเปนสิ่งที่ ปตท.สผ. ตองพิจารณาพอจะสรุปได
ดังตอไปนี้ 

 ปจจัยเสี่ยงแรก คือคาใชจายที่เพิ่มสูงขึ้นในธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมจาก
การปรับฐานราคาวัสดุและงานบริการเนื่องจากการขาดแคลนวัสดุและงานบริการจากผลกระทบของ
ภาวการณแขงขันที่สูงของธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมระหวางบริษัทน้ํามันตางๆในการเรงการผลติ
ปโตรเลียมในชวงที่ราคาปโตรเลียมคงตัวอยูในระดับสูง ปตท.สผ. จึงไดมีมาตรการในการลด
ผลกระทบจากคาใชจายที่เพิ่มสูงขึ้นนี้โดยการบริหารจัดการคาใชจายใหไดอยางมีประสิทธิภาพโดยได
ใชหลักการประสานประโยชนโครงการตางๆ (Synergy) และหลักการ Economy of Scale ในการ
วางแผนจัดซื้อจัดหาระยะยาว เพื่อจัดหา Long Lead Items ที่จําเปนตองใชสนับสนุนการดําเนินการ
ทั้งบนบกและในทะเล   พรอมทั้งการนําเอาหลักการการ Sharing Facilities ตางๆ เชน การใชทาเทียบ
เรือ (Jetty) เฮลิคอปเตอรรวมกันอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น  รวมทั้งการใชหลักการทางดานวิศวกรรมใน
การพัฒนาหลุมเจาะและแทนผลิตใหมีขนาดเล็กลงแตยังคงประสิทธิภาพและความปลอดภัยเดิมอยู  

ปจจัยเสี่ยงที่สองคือการผันผวนของราคาน้ํามันดิบซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการ
ตัดสินใจในการลงทุน ปตท.สผ. จึงมีการบริหารความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาน้ํามันดิบคือ 
ปตท.สผ. มีการกําหนดเพดานคาใชจายตอหนวยผลิตในการเขาไปลงทุนหรือ M&A ในโครงการใหมๆ  
และปตท.สผ. ไดศึกษาการบริหารความเสี่ยงจากการประกันความเสี่ยงราคาน้ํามันลวงหนา (Oil Price 
Hedging) โดยมีเจตนารมณที่ชัดเจนในการดําเนินการเพื่อประกันความเสี่ยงมิใชเพื่อทํากําไรจากการ
ดําเนินการ 

ปจจัยเสี่ยงที่สามคือความเสี่ยงในประเทศที่ ปตท.สผ. ไปลงทุน (Geopolitical 
Risks) โดย ปตท.สผ. มีการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนในประเทศเหลานี้จากการวางแผนการ
ดําเนินงานที่มีการประเมินสถานการณตางๆลวงหนา (Scenario Planning) อันประกอบดวยการสราง
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ระบบเตือนเมื่อเผชิญกับสถานการณหรือแนวโนมตางๆในแตละกรณีเพื่อปรับแผนการดําเนินงานให
เหมาะสมในประเทศเหลานั้น 

ปจจัยเสี่ยงที่ส่ีคือการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลในการรองรับการเติบโตของบริษัท  
ปตท.สผ. ไดตระหนักถึงความสําคัญทางดานทรัพยากรบุคคล จึงมีการพัฒนาระบบการบริหาร
บุคลากรอยาตอเนื่องเพื่อเสริมสรางศักยภาพทางดานทรัพยากรบุคคลในดานตางๆ เชน ระบบการ
พัฒนาพนักงานที่ศักยภาพสูง (High Potential Development System) ระบบพัฒนาความรู
ความสามารถของพนักงาน (Competency Management System)  พรอมทั้งการพิจารณาการใช
พนักงานจากแหลงอื่นๆ อาทิ พนักงานสัญญาจาง ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานจากตางประเทศ หรือ 
พนักงานทองถิ่นสําหรับโครงการในตางประเทศ ในกรณีที่มีความตองการเรงดวนทางดานทรัพยากร
บุคคล 

สําหรับปจจัยอื่นๆที่อาจจะมีผลกระทบตอการดําเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาวไดมีการบรรยายอยางละเอียดไวในสวนปจจัยความเสี่ยงของ ปตท.สผ. ซึ่งรายงานในแบบ 56-1 
และรายงานประจําป 2549 ดวย 
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบกําไรขาดทุน  
หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับไตรมาสท่ี 4 สําหรับป 

 2549 2548 2549 2548 

     

รายได     

     รายไดจากการขาย 20,148,607,078 20,404,157,615 86,339,273,751 66,357,593,069 

     รายไดจากการบริการทอขนสงกาซ 801,881,116 563,138,415 2,928,083,487 1,997,453,404 

     รายไดอื่น      

          กําไรจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ 292,534,140 39,326,597 1,313,928,593 203,282,913 

          ดอกเบี้ยรับ 190,123,687 177,908,029 939,145,960 709,331,642 

          กําไรจากการขายเงินลงทุน - 507,181,620 - - 

          รายไดอื่น ๆ 12,459,573 35,354,522 202,587,964 108,566,715 

     สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 3,576,797 66,818,554 - 206,594,489 

                    รวมรายได 21,449,182,391 21,793,885,352 91,723,019,755 69,582,822,232 

คาใชจาย     

     คาใชจายการดําเนินงาน 1,734,614,284 2,004,169,683 6,488,216,264 5,348,729,599 

     คาใชจายในการสํารวจแหลงน้ํามัน 1,110,205,708 382,270,962 3,631,646,309 1,213,024,874 

     คาใชจายในการขายและบริหาร 974,287,160 915,650,129 3,017,492,241 2,764,010,917 

     คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม 2,637,317,585 3,221,219,856 12,848,706,315 8,981,950,749 

     คาใชจายอื่น      

          คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย 3,325,544,960 2,960,462,528 14,906,652,305 9,439,508,554 

          คาตอบแทนกรรมการ 27,241,758 28,799,552 35,229,258 35,793,302 

          ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน - - - 70,692,085 

      สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย - - 9,158,411 - 

                    รวมคาใชจาย 9,809,211,455 9,512,572,710 40,937,101,103 27,853,710,080 

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 11,639,970,936 12,281,312,642 50,785,918,652 41,729,112,152 

ดอกเบี้ยจาย 163,912,098 342,231,691 1,114,368,134 1,355,208,134 

ภาษีเงินได 5,357,862,072 5,121,896,743 21,624,279,138 16,639,216,397 

กําไรสุทธิ 6,118,196,766 6,817,184,208 28,047,271,380 23,734,687,621 

กําไรตอหุน     
          กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 1.86 2.08 8.55 7.26 

          กําไรตอหุนปรับลด 1.86 2.08 8.53 7.24 




