
 

 

 

บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 





หน่วย : บาท

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

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

สินทรัพย์หมุนเวียน

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

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

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

ลกูหนีอืน 105,909,808,994 64,733,543,285 31,191,658,635 20,414,065,309

เงินให้กู้ยืมระยะสนั 1,758,519,579 1,579,817,358 35,736,041,640 4,278,921,224

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

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

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

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน 3,343,307,783 2,034,031,239 314,540,611 314,540,611

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน 9,981,852,845 9,984,015,672 1,947,873,472 1,879,750,419

สินทรัพย์ทีถือไว้เพือขาย - 2,711,464,728 - -

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

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

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

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

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

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

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

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

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 1,421,118,367,048 1,425,414,440,082 248,689,782,270 250,669,532,719

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

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

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

สินทรัพย์ทีเกิดจากการสํารวจและประเมินค่า 12 104,874,599,628 104,594,596,037 - -

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

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

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน 11,484,255,487 11,178,886,301 193,156,198 221,482,588

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืน 16,428,157,205 16,037,466,276 89,508,095 90,133,721

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

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

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 13 85,815,512,737 11,631,869,299 14,880,000,000 -

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

เจ้าหนอีืน 64,660,933,303 103,079,152,672 12,289,795,365 30,911,400,257

เงินกู้ ยืมระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี 13 123,142,936,095 87,648,749,676 5,997,944,156 5,999,383,087

หนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี 13 10,938,142,437 10,741,801,954 585,061,408 609,457,556

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

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

ประมาณการหนสีินค่ารือถอนระยะสนั 14 8,408,002,477 8,897,750,974 - -

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

หนีสินทางการเงินหมนุเวียนอืน 9,550,835,912 5,928,484,788 249,233,459 894,359,126

หนีสินหมุนเวียนอืน 12,234,966,551 11,909,663,343 4,244,873,503 3,278,569,169

หนีสินทีเกียวข้องโดยตรงกบัสินทรัพย์ทีถือไว้เพือขาย - 2,085,885,139 - -

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

หนีสินไม่หมุนเวียน

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

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

หนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 92,394,092,717 95,944,765,362 894,363,685 870,869,816

ประมาณการหนสีินสําหรับผลประโยชน์พนกังาน 37,101,165,639 36,895,459,744 6,958,639,350 6,818,317,240

ประมาณการหนสีินค่ารือถอนระยะยาว 14 84,921,020,592 84,696,385,818 - -

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

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

หนีสินทางการเงินไม่หมนุเวียนอืน 12,331,945,748 12,222,931,830 7,330,249,089 7,173,404,157

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 25,335,491,256 26,101,711,553 4,406,902,301 4,449,024,963

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 มีนาคม 2565

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

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

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 28,562,996,250 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 28,562,996,250 28,562,996,250 28,562,996,250 28,562,996,250

ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมลูค่าแล้ว

หุ้นสามญั 28,562,996,250 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 28,562,996,250 28,562,996,250 28,562,996,250 28,562,996,250

ส่วนเกนิมลูค่าหุ้นสามญั 29,211,131,966 29,211,131,966 29,211,131,966 29,211,131,966

ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 3,101,852,372 3,095,604,331 - -

กําไรสะสม

จดัสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย 2,857,245,725 2,857,245,725 2,857,245,725 2,857,245,725

จดัสรรแล้ว - ทุนสํารองเพอืกองทุนประกันวินาศภยั 1,272,724,959 1,272,724,959 1,272,724,959 1,272,724,959

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

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

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

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย 471,496,810,755 466,243,499,953 - -

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(นางสาวพรรณนลิน  มหาวงศ์ธิกุล)

ประธานเจ้าหน้าทีบริหารการเงิน

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 มีนาคม 2565

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

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

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

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

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

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

กําไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 5,711,569,952 (4,330,029,967) 4,032,258,348 (1,141,956,866)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

การแบ่งปันกําไร

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

ส่วนทีเป็นของผู้มีส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคมุของบริษัทย่อย 11,133,244,468 14,618,242,314 - -

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

กําไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน 15 0.89 1.14 0.54 0.50

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว
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หน่วย : บาท

2565 2564 2565 2564

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

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน

   รายการทีจะถกูจดัประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (4,154,509,604) 17,393,405,998 - -

ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารหนีทีวดัมูลค่าด้วย

   มูลค่ายติุธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (12,767,684) (2,022,798) - -

ภาษีเงินได้เกียวกับเงินลงทุนในตราสารหนีทีวดัมูลค่าด้วย

   มูลค่ายติุธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 2,553,537 404,560 - -

กําไร(ขาดทุน)จากการป้องกันความเสียงกระแสเงินสด (185,422,030) 423,391,352 - -

ภาษีเงินได้เกียวกับการป้องกันความเสียงกระแสเงินสด 76,475,338 (85,822,217) - -

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม (247,186,035) 30,675,532 - -

   รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กําไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน

   ทีกําหนดไว้ 461,360 14,724,608 - -

ภาษีเงินได้เกียวกับการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน

   ทีกําหนดไว้ (50,568) (5,362,452) - -

กําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกําหนดให้วดัมูลค่าด้วย

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

ภาษีเงินได้เกียวกบัเงินลงทุนในตราสารทุนทีกําหนดให้วดัมูลค่าด้วย

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

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม (223,003,972) 114,728,366 - -

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สทุธิจากภาษี (4,427,681,393) 17,242,072,323 (1,246,193,604) 299,269,040

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

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

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

ส่วนทีเป็นของผู้มีส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคมุของบริษัทย่อย 9,523,409,885 20,423,124,272 - -

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว
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หน่วย : บาท

ส่วนเกินทนุ

(ตาํกว่าทุน) ผลต่างจากการ เงินลงทนุใน ส่วนแบ่งกําไรขาดทนุ สิทธิในการขายหุ้น

ทุนออกจําหน่าย จากการเปลียนแปลง ทุนสํารอง แปลงค่างบการเงิน สินทรัพย์ การป้องกัน เบ็ดเสร็จอืน จากส่วนได้เสีย รวมองค์ประกอบอืน ส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย

และชําระ ส่วนเกิน ส่วนได้เสีย ทุนสํารอง เพอืกองทนุ ทเีป็นเงินตรา ทางการเงิน ความเสียง ในการร่วมค้า ทไีม่มีอาํนาจควบคมุ ของส่วนของ รวมส่วนทเีป็นของ ทไีม่มีอาํนาจควบคมุ รวม

เต็มมูลค่าแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ในบริษัทย่อย ตามกฎหมาย ประกันวินาศภัย ยังไม่ได้จัดสรร ต่างประเทศ ระยะยาวอืน กระแสเงินสด และบริษัทร่วม ของบริษัทย่อย ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ของบริษัทย่อย ส่วนของผู้ถือหุ้น

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

การเปลียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

ดอกเบียจ่ายสําหรับหุ้นกู้ ด้อยสิทธิทีมีลกัษณะคล้ายทุน - - - - - (47,177,964) - - - - - - (47,177,964) (25,084,287) (72,262,251)

ค่าใช้จ่ายภาษีสําหรับหุ้นกู้ ด้อยสิทธิทีมีลกัษณะคล้ายทุน - - - - - (17,977,613) - - - - - - (17,977,613) (9,558,606) (27,536,219)

เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย - - - - - - - - - - - - - (709,997,083) (709,997,083)

การเปลียนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย - - 27,725,754,055 - - - - - - - - - 27,725,754,055 (27,725,754,055) -

การเพิมทนุของบริษัทย่อย - - - - - - - - - - - - - 53,665,290,525 53,665,290,525

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

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

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

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

การเปลียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

ดอกเบียจ่ายสําหรับหุ้นกู้ ด้อยสิทธิทีมีลกัษณะคล้ายทุน - - - - - (46,733,045) - - - - - - (46,733,045) (24,847,725) (71,580,770)

ค่าใช้จ่ายภาษีสําหรับหุ้นกู้ ด้อยสิทธิทีมีลกัษณะคล้ายทุน - - - - - 11,764,859 - - - - - - 11,764,859 6,255,316 18,020,175

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

การเปลียนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย - - 6,248,041 - - - - - - - - - 6,248,041 4,297,593 10,545,634

การเพิมทนุของบริษัทย่อย - - - - - - - - - - - - - 2,513,237 2,513,237

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

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

จัดสรรแล้ว

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

กําไรสะสม กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว
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หน่วย : บาท

องค์ประกอบอืน

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนออกจําหน่าย กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื

และชําระ ส่วนเกิน ทุนสํารอง ทุนสํารองเพือกองทุน เงินลงทุนในสินทรัพย์ รวม

เต็มมูลค่าแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ประกันวินาศภัย ยังไม่ได้จัดสรร ทางการเงินระยะยาวอืน ส่วนของผู้ถือหุ้น

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

การเปลียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

กําไรสําหรับงวด - - - - 14,170,553,350 - 14,170,553,350

กําไรเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - - - - - 299,269,040 299,269,040

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

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

การเปลียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

กําไรสําหรับงวด - - - - 15,547,073,578 - 15,547,073,578

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - - - - - (1,246,193,604) (1,246,193,604)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

จัดสรรแล้ว

กําไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสนิสุดวันท ี31 มีนาคม 2565

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว
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หน่วย : บาท

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

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

รายการปรับปรุงกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)

   จากกิจกรรมดําเนินงาน

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

(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ (404,568,633) (43,840,640) (851,215) 11,863,499

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

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

โอนกลบัค่าเผือการด้อยค่าของสินทรัพย์ (4,652,763) (4,979,440) (3,181,072) (98,483)

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

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 703,281,159 719,240,745 149,340,195 161,174,217

(กําไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน (2,259,234,941) 4,949,589,768 (272,555,160) 2,377,604,265

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

กําไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสญัญาซือขายสินค้าทียงัไม่เกิดขึนจริง (6,327,466,526) (115,032,244) (83,429,589) (113,545,449)

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

ผลขาดทุนด้านเครดติของลูกหนีและสินทรัพย์อืน 32,759,700 41,337,219 503,966 3,552,728

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

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

(โอนกลบั)สํารองพสัดสุนิเปลืองเสือมสภาพ (1,672,255,450) 49,224,414 - -

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

ดอกเบียรับ (479,253,507) (699,273,020) (675,463,769) (480,666,582)

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

อืน ๆ 55,715 744,458 (119,840,753) (128,994,047)

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว
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หน่วย : บาท

2565 2564 2565 2564

สินทรัพย์ดําเนินงาน(เพิมขนึ)ลดลง

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

ลกูหนอีืน (40,739,958,841) (6,578,906,656) (2,943,450,097) (1,724,206,533)

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

สินทรัพย์หมนุเวียนอืน (858,365,475) (673,636,384) (68,202,678) 271,115,292

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

หนีสินดําเนินงานเพมิขึน(ลดลง)

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

เจ้าหนีอืน (37,293,521,313) (14,379,218,166) (16,982,968,800) (3,031,996,041)

หนีสินหมนุเวียนอืน 3,424,143,491 (307,640,510) 321,176,488 237,705,641

หนีสินไม่หมนุเวียนอืน (1,355,547,054) 8,615,244,317 (40,063,555) (64,525,469)

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

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

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

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (26,702,137,848) 50,440,149,460 (18,879,890,865) 7,634,437,153

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว
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หน่วย : บาท

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายสําหรับทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทุน (33,436,486,501) (35,698,724,948) (2,362,918,372) (2,457,964,357)

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

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

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

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

เงินสดจ่ายสทุธิจากการซือธุรกิจ - (71,514,355,811) - -

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

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

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

เงินสดจ่ายสําหรับตราสารอนุพนัธ์ - (36,090,142) - (36,090,142)

เงินสดรับจากการขายทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตวัตน

   อสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุ และสินทรัพย์สทิธิการใช้ 506,803,478 140,602,337 12,562,811 702,966

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอืน 319,116,040 1,402,790,110 203,300,000 1,400,000,000

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 1,402,894,408 - - -

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

เงินสดรับจากตราสารอนุพนัธ์ 75,949,367 33,648,800 75,949,367 33,648,800

เงินให้กู้ยืมระยะสนัเพิมขนึ (136,206,382) - (17,645,294,254) (371,002,223)

เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสนัลดลง(เพิมขนึ) 1,340,013,610 (31,847,098,694) 2,997,822,188 7,271,536,017

เงินสดรับจากดอกเบีย 287,072,002 363,643,692 522,766,807 280,920,188

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

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (38,935,072,160) (145,305,525,006) 27,681,811,504 8,471,952,165

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว
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หน่วย : บาท

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

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

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

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

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

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

เงินกู้ยืมระยะสนัเพิมขนึ - - 7,410,159,350 2,602,305,535

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพิมขึน 74,192,620,852 6,672,475,952 14,880,000,000 -

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

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

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

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

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพย์ทีถือไว้เพือขาย - 38,939,588 - -

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

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

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

รายการทีมิใช่เงนิสด

เจ้าหนีจากการซือสินทรัพย์ถาวร 14,097,717,306 10,821,139,234 935,368,391 112,051,834

เจ้าหนีจากการซือสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 146,090,967 235,315,517 2,174,500 517,875

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

หมายเหตุ หัวข้อเรือง

1 ข้อมลูทัวไป

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล

3 นโยบายการบญัชี

4 ลูกหนกีารค้า

5 รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน

6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม

7 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน

8 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

9 สินทรัพย์สิทธิการใช้

10 ค่าความนิยม

11 สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอืน

12 สินทรัพย์ทีเกิดจากการสํารวจและประเมินค่า

13 เงินกู้ยืมและหนีสินตามสัญญาเช่า

14 ประมาณการหนีสินค่ารือถอน

15 กําไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน

16 รายได้อืน

17 ค่าใช้จ่ายจําแนกตามลักษณะ

18 ส่วนงานดําเนินงาน

19 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน

20 ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจเกิดขนึ

21 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

1. ข้อมูลทวัไป

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จดทะเบียนจดัตงัเป็นบริษทัมหาชนจํากัดในประเทศไทย และเป็นบริษทัจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตงัอยู่เลขที 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

บริษัทฯ มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจทีมีกระทรวงการคลงัเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงพลังงาน

ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ เป็นการดําเนินธุรกิจด้านปิโตรเลียม โดยบริษัทฯ ลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมการงาน และบริษทัร่วม

(กลุม่บริษัท) ซึงประกอบธุรกิจเกียวกับปิโตรเลียมขันต้นและก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขันปลาย ธุรกิจใหม่และโครงสร้างพืนฐาน 

รวมถึงธุรกิจอืน ๆ ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 ส่วนงานดําเนินงาน

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล

งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทําขึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล โดยบริษัทฯ

เลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงนิสดในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี

งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทําขึนเพือให้ข้อมลูเพิมเติมจากงบการเงินประจําปีทีนําเสนอครังล่าสุด ดังนนังบการเงินระหว่างกาล

จึงเน้นการให้ข้อมูลเกียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่  ๆเพือไม่ให้ข้อมูลทีนําเสนอซําซ้อนกับข้อมูลทีได้รายงานไปแล้ว

ผู้ใช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนีควบคู่ไปกับงบการเงินประจําปีล่าสดุ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจัดทําและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท และมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินเพือให้แสดงเป็นหลักล้านบาท ยกเว้นทีระบุไว้เป็นอย่างอืน

งบการเงินฉบับภาษาองักฤษจัดทําขึนจากงบการเงินทีเป็นภาษาไทย ในกรณีทีมีเนือความขัดแย้งกันหรือมีการตีความ

ในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลัก

3. นโยบายการบัญชี

งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทําขึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับทีใช้ในงบการเงิน สําหรับปีสินสดุ

วันที 31 ธันวาคม 2564
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4. ลูกหนีการค้า 

ลูกหนกีารค้าแยกตามอายุหน ีณ วนัที 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 ได้ดังนี

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

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

ครบกําหนดชําระ

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

- เกนิ 1 - 2 เดือน 348 299 39 38

- เกนิ 2 - 3 เดือน 48 78 - 13

- เกิน 3 - 12 เดอืน 231 234 4 1

- เกนิ 12 เดอืน 2,428 2,566 255 265

รวม 235,924 198,725 169,027 114,211

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

รวม - สุทธิ 233,441 196,243 168,724 113,908
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5. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน

รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันทีมีสาระสําคัญ มีรายละเอียดสรุปได้ดังน ี

5.1 ลูกหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

บริษัทย่อย - - 95,098 57,495

การร่วมค้า 4,454 3,913 1,850 1,668

บริษัทร่วม 2,558 2,135 550 411

บริษัทอืนทีเกียวข้องกัน 394 1,262 392 1,259

รวม 7,406 7,310 97,890 60,833

5.2 ลกูหนีอืน เงินจ่ายล่วงหน้า ลกูหนีตามสัญญาเช่าเงินทุนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี และเงินให้กู้ยืมระยะสนั - กิจการ

ทีเกียวข้องกัน ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

ลูกหนอีืน

บริษัทย่อย - - 8,968 1,901

การร่วมค้า 487 341 202 52

บริษัทร่วม 39 31 7 5

บริษัทอืนทีเกียวข้องกัน 30 1 - -

รวม 556 373 9,177 1,958

เงินจ่ายล่วงหน้า

บริษัทย่อย - - 75 10

การร่วมค้า 20 20 - -

บริษัทร่วม 14 - 1 -

รวม 34 20 76 10
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5. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ)

5.2 ลกูหนีอืน เงินจ่ายล่วงหน้า ลกูหนีตามสัญญาเช่าเงินทุนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี และเงินให้กู้ยืมระยะสนั - กิจการ

ทีเกียวข้องกัน ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

ลูกหนตีามสัญญาเช่าเงินทุน

ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี

การร่วมค้า 5 5 - -

เงินให้กู้ยืมระยะสนั

บริษัทย่อย - - 35,736 4,279

การร่วมค้า 118 53 - -

รวม 118 53 35,736 4,279

การเปลียนแปลงเงินให้กู้ยืมระยะสัน - กิจการทีเกียวข้องกัน มีรายละเอียดดงันี 

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม - - 1,947 324

- เพิมขึน - - 17,646 371

- กําไรจากอัตราแลกเปลียน - - 2 17

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม - - 19,595 712

บวก ส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี 

(หมายเหตุฯ 5.3) 118 579 16,141 4,782

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

เงินให้กู้ยืมระยะสัน - กิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที 31 มีนาคม 2565 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีอัตราดอกเบียระหว่าง

ร้อยละ 0.14 - 2.00 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2564 : ร้อยละ 0.14 - 2.00 ต่อปี)
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5. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ)

5.3 ลูกหนีตามสัญญาเช่าเงินทุนระยะยาว และเงินให้กู้ยืมระยะยาว - กิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที 31 มีนาคม 2565 และ

31 ธันวาคม 2564

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

ลูกหนตีามสัญญาเช่าเงินทุนระยะยาว

การร่วมค้า 40 42 - -

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

บริษัทย่อย - - 50,082 119,596

การร่วมค้า 741 806 - -

บริษัทร่วม 2,660 2,660 - -

รวม 3,401 3,466 50,082 119,596

การเปลียนแปลงเงินให้กู้ยืมระยะยาว - กิจการทีเกียวข้องกัน มีรายละเอียดดงันี

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

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

- ให้เงินกู้ 2 - 600 1,435

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

- กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลียน (2) 31 (5) 71

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 6 - -

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

หกั ส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี 

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

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

เงินให้กู้ยืมระยะยาว - กิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที 31 มีนาคม 2565 ในงบการเงินรวม มีอัตราดอกเบียระหว่างร้อยละ

1.56 - 6.25 ต่อปี (31 ธันวาคม 2564 : ร้อยละ 1.45 - 5.31 ต่อปี) และงบการเงินเฉพาะกิจการ มีอตัราดอกเบียระหว่างร้อยละ 

1.42 - 4.43 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2564 : ร้อยละ 1.42 - 4.43 ต่อปี)
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5. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ)

5.4 เจ้าหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

บริษัทย่อย - - 49,046 35,566

การร่วมค้า 1,078 959 263 274

บริษัทร่วม 334 194 - -

รวม 1,412 1,153 49,309 35,840

5.5 เ จ้าหนีอืน หนี สินตามสัญญาเช่าทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี  และเ งิน กู้ ยืมระยะสัน - กิจการทีเกียวข้องกัน 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

เจ้าหนอีืน

บริษัทย่อย - - 5,143 7,314

การร่วมค้า 42 34 24 17

บริษัทร่วม 19 13 7 9

บริษัทอืนทีเกียวข้องกัน 32 34 32 32

รวม 93 81 5,206 7,372

หนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกําหนด

ชําระภายในหนึงปี

บริษัทย่อย - - 10 3

การร่วมค้า 431 431 431 431

บริษัทร่วม 1 2 - -

รวม 432 433 441 434

เงินกู้ยืมระยะสนั*

บริษัทย่อย (หมายเหตุฯ 13) - - 14,628 7,217

* บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารจัดการสภาพคล่อง (Liquidity management) โดยการบริหารเงินรวมภายในกลุ่มบริษัท ซึงบริษัทฯ ทาํหน้าทีบริหารเงินระยะสนั 

เพือจัดการสภาพคล่องส่วนเกินและส่วนขาดของแต่ละบริษัทโดยวิธีการกู้ยืมเงินระยะสนัระหว่างกัน และคิดอัตราดอกเบียซึงอิงอัตราดอกเบียในท้องตลาด



19

5. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ)

5.6 หนีสินตามสัญญาเช่าระยะยาว และเงินกู้ยืมระยะยาว - กิจการทีเกียวข้องกัน ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

หนีสินตามสัญญาเช่าระยะยาว

บริษัทย่อย - - 16 1

การร่วมค้า 2,584 2,702 2,578 2,696

บริษัทร่วม 11 12 - -

รวม 2,595 2,714 2,594 2,697

เงินกู้ยืมระยะยาว

บริษัทย่อย - - 48,906 49,490

การเปลียนแปลงเงินกู้ยืมระยะยาว - กิจการทีเกียวข้องกัน มีรายละเอียดดงันี

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 49,490 45,181

- ตดัจ่ายส่วนปรับมูลค่า 5 4

- (กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน (589) 1,478

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 48,906 46,663

หกั ส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม - สุทธิ 48,906 46,663

เงินกู้ยืมระยะยาว - กิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที 31 มีนาคม 2565 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีอัตราดอกเบียระหว่าง

ร้อยละ 4.20 - 6.38 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2564 : ร้อยละ 4.20 - 6.38 ต่อปี)
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5. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ)

5.7 รายได้และค่าใช้จ่ายทีเป็นรายการกับกิจการทีเกียวข้องกัน

สําหรับงวดสามเดือนสนิสุดวันที 31 มีนาคม 2565 และ 2564

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

รายได้

ค่าขายสินค้าและบริการ

บริษัทย่อย - - 295,062 141,443

การร่วมค้า 9,494 7,508 4,892 4,130

บริษัทร่วม 5,954 3,583 1,392 716

บริษัทอืนทีเกียวข้องกัน 1,847 1,189 1,842 1,184

ดอกเบียรับ

บริษัทย่อย - - 590 311

การร่วมค้า 5 4 - -

บริษัทร่วม 37 35 - -

เงินปันผลรับ

บริษัทย่อย - - 7,597 4,982

การร่วมค้า - - 352 228

บริษัทร่วม 24 - - -

บริษัทอืนทีเกียวข้องกัน 30 90 - -

รายได้อืน

บริษัทย่อย - - 1,444 1,049

การร่วมค้า 84 73 19 14

บริษัทร่วม 47 72 5 7

บริษัทอืนทีเกียวข้องกัน 11 98 9 10
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5. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ)

5.7 รายได้และค่าใช้จ่ายทีเป็นรายการกับกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนสนิสุดวันที 31 มีนาคม 2565 และ 2564

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

ค่าใช้จ่าย

ค่าซอืสินค้าและบริการ

บริษัทย่อย - - 138,450 55,354

การร่วมค้า 2,361 1,888 378 331

บริษัทร่วม 797 750 - 1

บริษัทอืนทีเกียวข้องกัน 4 464 - 83

ดอกเบียจ่าย

บริษัทย่อย - - 536 478

การร่วมค้า 9 31 9 11

ค่าใช้จ่ายอืน

บริษัทย่อย - - 814 749

การร่วมค้า 1 1 - -

บริษัทร่วม 19 18 1 2

บริษัทอืนทีเกียวข้องกัน 1 129 - 22
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5. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ)

5.8 รายการซือขายอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทุน ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ สินทรัพย์สิทธิการใช้ ทีเป็นรายการกับกิจการ

ทีเกียวข้องกันทีสําคัญ

สําหรับงวดสามเดือนสนิสุดวันที 31 มีนาคม 2565 และ 2564

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

ซือ

การร่วมค้า 28 - - -

บริษัทร่วม 2 - - -

ขาย

บริษัทย่อย - - 11 -

รายการกับกิจการทีเกียวข้องกันดังกล่าวข้างต้น มิได้รวมถึงส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

การกําหนดราคาระหว่างบริษัทฯ กับกิจการทีเกียวข้องกัน เป็นไปตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับทีกําหนดกับบุคคลหรือ

กิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

5.9 ภาระผูกพันต่อกิจการทีเกียวข้องกัน มีรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20.1

5.10 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร สําหรับงวดสามเดือนสนิสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดังนี

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าเบยีประชุมและโบนัส 121 89 28 21

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

เงินเดือน โบนสั และผลประโยชน์อืน ๆ 366 270 21 27

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 5 5 1 -

รวม 492 364 50 48

ผู้บริหาร หมายถึง บุคคลทีมีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบในการวางแผน สังการ และควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการ

ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
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6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม

6.1 การเปลียนแปลงของเงินลงทุนในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ

6.1.1 การเปลียนแปลงของเงินลงทุนในการร่วมค้า มีรายละเอียดดังนี

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน

สําหรับงวดสามเดือนสนิสุดวันที 31 มีนาคม 2565

ราคาตามบัญชีต้นงวด 52,280 4,959

 - ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 1,167 -

 - เงินปันผลรับ (1,186) -

 - เงินลงทุนเพิม 569 -

 - ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนในการร่วมค้า (167) -

 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (30) -

ราคาตามบัญชีปลายงวด 52,633 4,959

6.1.2 การเปลียนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วม มีรายละเอียดดังนี

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

วิธีส่วนได้เสีย

สําหรับงวดสามเดือนสนิสุดวันที 31 มีนาคม 2565

ราคาตามบัญชีต้นงวด 76,499

 - ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 782

 - เงินปันผลรับ (74)

 - เงินลงทุนเพิม 7,411

 - ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนในบริษัทร่วม (295)

 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (115)

ราคาตามบัญชีปลายงวด 84,208
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6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ)

6.1 การเปลียนแปลงของเงินลงทุนในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ)

6.1.3 การเปลียนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

วิธีราคาทุน

สําหรับงวดสามเดือนสนิสุดวันที 31 มีนาคม 2565

ราคาตามบัญชีต้นงวด 376,060

 - เงินลงทุนเพิม 11,770

ราคาตามบัญชีปลายงวด 387,830
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6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ)

6.2 รายการสําคญัทีเกิดขนึในระหว่างงวดสามเดือนสนิสุดวนัที 31 มีนาคม 2565

PTTGM

ในระหว่างงวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม 2565 บริษัท ปตท.โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จํากัด (PTTGM) มีการเพิมทุน

จดทะเบียนและมีหนงัสือเรียกชําระค่าหุ้นส่วนเพิมหลายครัง ทงันี บริษัทฯ ได้ชําระค่าหุ้นเพิมทุนดงักล่าวรวม 11,240 ล้านบาท

แล้วทงัจํานวน

PTTLNG

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด (PTTLNG) มีหนังสือลงวันที 4 มีนาคม 2565 เพือเรียกชําระค่าหุ้นเพิมทุนในส่วนทียงัชําระไม่

เต็มมูลค่าเป็นจํานวนเงิน 530 ล้านบาท ทงัน ีบริษัทฯ ได้ชําระค่าหุ้นเพิมทุนดงักล่าวแล้ว เมือวนัที 31 มีนาคม 2565

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นในธุรกิจไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทของบริษัทฯ

ตามมติทีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครังที 2/2565 เมือวันที 17 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้าง

การถือหุ้นในธุรกิจไฟฟ้าของบริษทัฯ โดยบริษัทฯ และบริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิง จํากัด (SMH) จะเข้าซือหุ้นสามญั

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย ี จํากัด (มหาชน) (GPSC) จากบริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) (TOP) เป็นจํานวน 304

ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.78 ของหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของ GPSC ในราคารวม 22,351 ล้านบาท ทงัน ีบริษัทฯ

SMH และ TOP อยู่ระหว่างเจรจาและจัดทําสัญญาซือขายหุ้ น โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 2 ปี 2565 โดยภายหลัง

ธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ ดงักล่าว บริษัทฯ และ SMH จะถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 55.23 และ TOP จะถือหุ้นในสดัส่วน

ร้อยละ 10.00 ของหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของ GPSC

อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมข้างต้นเป็นการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท จึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวม

รายการสําคัญของบริษัทย่อยของบริษัทฯ

Avaada

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

GPSC ได้เรียกชําระค่าหุ้นเพิมทุนจากบริษัทย่อยแห่งหนึงของ GPSC เป็นจํานวนเงิน 1,875 ล้านรูปีอินเดีย หรือเทียบเท่า

841 ล้านบาท ทําให้สดัส่วนการถือหุ้นของ GPSC ใน Avaada เพิมขึนจากร้อยละ 41.62 เป็นร้อยละ 42.93 โดยบริษัทย่อย

ดังกล่าวได้ชําระค่าหุ้นเพิมทุนดงักล่าวแล้วเมือวนัที 18 มกราคม 2565
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6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ)

6.2 รายการสําคญัทีเกิดขนึในระหว่างงวดสามเดือนสนิสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 (ต่อ)

VNT

เมือวันที 1 มีนาคม 2565 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTGC) ได้เสร็จสินการทําคําเสนอซือหลักทรัพย์

ของบริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) (VNT) ซึงเป็นบริษัทร่วม โดย PTTGC ได้ซือหุ้นของ VNT จากผู้ถือหุ้นรายอืน ๆ จํานวน

ทังสิน 151 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 12.75 ของหุ้นทีออกและชําระแล้วทงัหมดของ VNT ในราคาหุ้นละ 39 บาท คิดเป็น

จํานวนเงินรวมทงัสิน 5,895 ล้านบาท ส่งผลให้ PTTGC มีสดัส่วนการถือหุ้นใน VNT เพิมขึนจากร้อยละ 24.98 เป็นร้อยละ

37.73 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีคําสังเพิกถอนหุ้นสามัญของ

VNT จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตงัแต่วันท ี12 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
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7. อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน

การเปลียนแปลงของอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน มีรายละเอียดดงันี

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสนิสุดวันที 31 มีนาคม 2565

มูลค่าตามบัญชีต้นงวด 10,459 3,967

 - เพิมขึน 15 -

 - โอนเปลียนประเภท 26 -

 - ค่าเสือมราคาสําหรับงวด (45) (11)

มูลค่าตามบัญชีปลายงวด 10,455 3,956

8. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

การเปลียนแปลงของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดดังนี

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสนิสุดวันที 31 มีนาคม 2565

มูลค่าตามบัญชีต้นงวด 1,425,414 250,670

 - เพิมขึน 29,346 1,631

 - ขายและจําหน่าย - สทุธิ (224) (27)

 - ต้นทุนการกู้ยืม 1,337 217

 - โอนเปลียนประเภท (1,064) (18)

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

 - โอนกลับการด้อยค่า 5 5

 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,832) -

มูลค่าตามบัญชีปลายงวด 1,421,118 248,690

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ทีอยู่ในภาระคาํประกัน เป็นเงินจํานวน 90,310 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2564 :

91,548 ล้านบาท)

ต้นทุนการกู้ยืมทีได้บนัทึกเป็นส่วนหนึงของราคาทุนของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทใช้อตัราการตงัขึน

เป็นราคาทุนของสินทรัพย์ร้อยละ 0.40 - 5.47 ต่อปี (2564 : ร้อยละ 0.40 - 5.99 ต่อปี) และบริษทัฯ ใช้อตัราร้อยละ 3.63 ต่อปี

(2564 : ร้อยละ 3.83 ต่อปี)
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9. สินทรัพย์สิทธิการใช้

การเปลียนแปลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้ มีรายละเอียดดังนี

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสนิสุดวันที 31 มีนาคม 2565

มูลค่าตามบัญชีต้นงวด 79,420 18,747

 - เพิมขึน 3,058 71

 - การเปลียนแปลงแก้ไขสัญญา 47 -

 - โอนเปลียนประเภท 1,208 (2)

 - สนิสุดสัญญาและยกเลิกสัญญา (250) (7)

 - ค่าเสือมราคาสําหรับงวด (3,058) (392)

 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (87) -

มูลค่าตามบัญชีปลายงวด 80,338 18,417

10. ค่าความนิยม

การเปลียนแปลงของค่าความนิยม มีรายละเอียดดงันี

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

สําหรับงวดสามเดือนสนิสุดวันที 31 มีนาคม 2565

มูลค่าตามบัญชีต้นงวด 182,652

 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,477)

มูลค่าตามบัญชีปลายงวด 181,175
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11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน

การเปลียนแปลงของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนอืน มีรายละเอียดดังนี

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสนิสุดวันที 31 มีนาคม 2565

มูลค่าตามบัญชีต้นงวด 144,866 2,605

 - เพิมขึน 848 8

 - โอนเปลียนประเภท (580) 3

 - ขายและตัดจําหน่าย - สุทธิ (19) -

 - ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด (2,652) (263)

 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,514) -

มูลค่าตามบัญชีปลายงวด 140,949 2,353

12. สินทรัพย์ทีเกิดจากการสํารวจและประเมินค่า

การเปลียนแปลงของสินทรัพย์ทีเกิดจากการสํารวจและประเมินค่า มีรายละเอียดดังนี

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

สําหรับงวดสามเดือนสนิสุดวันที 31 มีนาคม 2565

มูลค่าตามบัญชีต้นงวด 104,595

 - เพิมขึน 665

 - ขายและจําหน่าย - สทุธิ (5)

 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (380)

มูลค่าตามบัญชีปลายงวด 104,875
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13. เงินกู้ยืมและหนสีินตามสัญญาเช่า

เงินกู้ยืมและหนสีินตามสัญญาเช่า มีรายละเอียดดังนี

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

ณ วันที

1 มกราคม

2565

กระแสเงินสดจดัหาเงิน รายการทีไม่ใช่เงินสด
ณ วันที

31 มีนาคม

2565

เพิมขึน จ่าย

ชําระคืน

หนีสินตาม

สัญญาเช่า

เพิมขึน

(กําไร)ขาดทุน
จากอัตรา

แลกเปลียน

ผลต่างจาก

การแปลงค่า

งบการเงิน

อืน ๆ

เงินกู้ยืมระยะสนัจาก

สถาบันการเงิน 11,632 99,439 (25,246) - - (12) 3 85,816

เงินกู้ยืมระยะสนั - กิจการอืน 111 - - - - (4) - 107

เงินกู้ยืม - สกุลบาท 207,173 5,273 (7,902) - - - 27 204,571

เงินกู้ยืม - สกุลต่างประเทศ* 78,708 4,161 (2,956) - (732) (321) 10 78,870

หุ้นกู้ - สกุลบาท 277,415 30,000 (4,000) - 118 (118) (5) 303,410

หุ้นกู้ - สกุลต่างประเทศ** 310,576 42,988 - - (593) (268) (329) 352,374

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

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

* เงินกู้ยืมของบริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จํากัด ถูกคาํประกันโดยบริษัทฯ ซึงมีความรับผิดสูงสุดภายใต้การคาํประกันดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 125 ของเงินต้น หรือคิดเป็น 28,750 ล้านเยน

** เงินกู้ยืมของบริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จํากัด ถูกคาํประกันโดยบริษัทฯ ซึงมีความรับผิดสูงสุดภายใต้การคาํประกันดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 125 ของเงินต้น หรือคิดเป็นจํานวนประมาณ 1,594 ล้านดอลลาร์สหรัฐ



31

13. เงินกู้ยืมและหนสีินตามสัญญาเช่า (ต่อ)

เงินกู้ยืมและหนสีินตามสัญญาเช่า มีรายละเอียดดังน ี(ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที

1 มกราคม

2565

กระแสเงินสดจดัหาเงิน รายการทีไม่ใช่เงินสด ณ วันที

31 มีนาคม

2565

เพิมขึน จ่ายชําระคืน หนีสินตาม

สัญญาเช่าเพิมขึน

กําไร

จากอัตราแลกเปลียน

อืน ๆ

เงินกู้ยืมระยะสนัจาก

สถาบันการเงิน - 14,880 - - - - 14,880

เงินกู้ยืมระยะสนั - กิจการที

เกียวข้องกัน (หมายเหตุฯ 5.5) 7,217 10,430 (3,019) - - - 14,628

เงินกู้ยืม - สกุลบาท 5,986 - - - - - 5,986

เงินกู้ยืม - สกุลต่างประเทศ 49,490 - - - (588) 4 48,906

หุ้นกู้ - สกุลบาท 124,222 - (4,000) - - 6 120,228

หุ้นกู้ - สกุลต่างประเทศ 9,753 - - - (40) 4 9,717

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

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

เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้  มีรายละเอียดดังน ี(ต่อ)

เงินกู้ยืม

เมือวนัที 28 มีนาคม 2565 บริษัทย่อยแห่งหนึงในกลุ่มบริษัท GPSC ได้ลงนามในสญัญาเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน 3 แห่ง สําหรับ

วงเงินกู้ ยืมจํานวน 1,981 ล้านบาท อตัราดอกเบยี THOR บวกอตัราร้อยละคงทีต่อปี โดยมีกําหนดระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัลงนาม

สัญญาเงินกู้ นอกจากนันยังได้ลงนามในสัญญาเพือเปลียนแปลงผู้ให้กู้ยืมสําหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน 1,319 ล้านบาทกับ

สถาบนัการเงนิ 3 แห่ง ภายใต้สญัญาเงนิกู้ยืมฉบบัใหม่ เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอตัราดอกเบีย THOR บวกอตัราร้อยละคงทีต่อปี และมี

กําหนดระยะเวลา 8 ปี

หุ้นกู้

เมือวันที 25 มกราคม 2565 บริษัท PTTGC ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินบาทชนิดระบุชือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มี

หลกัประกัน และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบนั และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ อาย ุ5 - 12 ปี มลูค่ารวม 30,000 ล้านบาท

มีอตัราดอกเบยีคงทร้ีอยละ 2.13 - 3.29 ต่อปี กําหนดชําระดอกเบียทุก 6 เดือน

เมือวันที 30 มีนาคม 2565 บริษัทย่อยแห่งหนึงในกลุ่มบริษัท PTTGC ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ประเภท

ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน จํานวน 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อายุ 10 ปี จํานวน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ อายุ 30 ปี

จํานวน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีอตัราดอกเบยีคงทีร้อยละ 4.40 ต่อปี และ ร้อยละ 5.20 ต่อปี ตามลาํดบั กําหนดชาํระดอกเบีย

ทุก 6 เดอืน เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบนั โดย PTTGC เป็นผู้คําประกัน

เงินกู้ยืมและหุ้ นกู้ ดังกล่าว กลุ่มบริษัทมีวัตถุประสงค์จะนําไปใช้ในการดําเนินกิจการทัวไปของกลุ่มบริษัท การชําระคืนเงินกู้  

กิจกรรมการลงทุน และการให้กู้ยืมแก่บริษัทในกลุ่ม

ภายใต้สญัญาเงินกู้ ยืมและหุ้นกู้  กลุ่มบริษทัต้องปฏิบติัตามเงอืนไขทางการเงนิบางประการตามทกํีาหนดไว้ เชน่ การดํารงมลูค่าของ

สินทรัพย์ทีมีตัวตนทีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น การดํารงอตัราส่วนของหนีสินสทุธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น การดํารงอตัราส่วนความสามารถ

ในการชําระหนี การรักษาสดัส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯ ในบริษทัย่อย และการสํารองปริมาณจดัเก็บถ่านหนิ เป็นต้น
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14. ประมาณการหนีสินค่ารือถอน

การเปลียนแปลงของประมาณการหนีสินค่ารือถอนทีคาดว่าจะเกิดขึนในอนาคต มีรายละเอียดดังนี

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

สําหรับงวดสามเดือนสนิสุดวันที 31 มีนาคม 2565

มูลค่าตามบัญชีต้นงวด 93,594

 - ประมาณการหนสีินเพิมขนึ 531

 - ใช้ไประหว่างงวด (468)

 - กลับรายการประมาณการหนีสินทีไม่เกิดขึน (18)

 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (310)

มูลค่าตามบัญชีปลายงวด 93,329

15. กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน

กําไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน สําหรับงวดสามเดือนสนิสุดวันที 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดังนี

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

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

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

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

จํานวนหุ้นสามญัถัวเฉลียถ่วงนําหนกั (หุ้น) 28,562,996,250 28,562,996,250 28,562,996,250 28,562,996,250

กําไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น) 0.89 1.14 0.54 0.50

*รายการปรับปรุงกําไร เป็นรายการปรับปรุงทีเกียวข้องกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิทีมีลักษณะคล้ายทุน ดอกเบีย และ ภาษีเงินได้

ทีเกียวข้อง
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16. รายได้อนื

รายได้อืน สําหรับงวดสามเดือนสนิสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดังนี

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

รายได้ค่าขนส่ง 417 1,150 889 1,343

เงินปันผลรับ 101 112 7,981 5,217

ดอกเบียรับ 479 699 675 481

กําไร(ขาดทุน)จากการจําหน่ายสินทรัพย์

และเงินลงทุน 1,190 44 1 (12)

กําไรจากเงินลงทุนทีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กําไรขาดทุน 37 12 5 14

กําไรจากการซือธุรกิจในราคาตํากว่ามูลค่า

ยุติธรรม - 10,772 - -

อืน ๆ 1,563 1,565 866 958

รวม 3,787 14,354 10,417 8,001

17. ค่าใช้จ่ายจําแนกตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายจําแนกตามลักษณะทีสําคญั สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดังนี

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

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

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

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

ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับสัญญาเช่าระยะสนั 214 139 5 13

ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับสัญญาเช่าของ

สินทรัพย์มูลค่าตํา 39 23 28 28

ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับค่าเช่าผันแปร 193 220 168 182
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18. ส่วนงานดําเนินงาน

งบการเงินรวม

สําหรับงวดสามเดือนสนิสุดวันที 31 มีนาคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

ปิโตรเลียมขันต้นและก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขันปลาย ธุรกิจใหม่และ

โครงสร้าง

พนืฐาน

อืน ๆ ปรับปรุงบญัชี

ระหว่างกัน

รวม

สํารวจและผลิต

ปิโตรเลียม

ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน นํามัน การค้าระหว่าง

ประเทศ

ปิโตรเคมีและ

การกลนั

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

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

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

กําไร(ขาดทุน)ขนัต้น* 61,481 21,456 2,381 11,162 16,160 54,838 3,490 (31) (3,635) 167,302

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนนิงานก่อนค่าเสือมราคา

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

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

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานตามส่วนงาน 36,431 15,089 1,390 5,177 15,502 34,457 143 (584) (2,049) 105,556

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า

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

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

รายได้และค่าใช้จ่ายทีไม่ได้ปันส่วน :

ดอกเบียรับ 479

ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ (48,979)

กําไรจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 5,712

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 66,023

กําไรสําหรับงวด 36,704

*กําไร(ขาดทุน)ขนัต้น ไม่รวมค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่ายในต้นทุนขาย
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18. ส่วนงานดําเนินงาน (ต่อ)

งบการเงินรวม

สําหรับงวดสามเดือนสนิสุดวันที 31 มีนาคม 2564

หน่วย : ล้านบาท

ปิโตรเลียมขันต้นและก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขันปลาย ธุรกิจใหม่และ

โครงสร้าง

พนืฐาน

อืน ๆ ปรับปรุงบญัชี

ระหว่างกัน

รวม

สํารวจและผลิต

ปิโตรเลียม

ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน นํามัน การค้าระหว่าง

ประเทศ

ปิโตรเคมีและ

การกลนั

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

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

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

กําไร(ขาดทุน)ขนัต้น* 37,360 23,569 1,490 10,627 4,311 38,779 5,874 (46) (2,207) 119,757

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนนิงานก่อนค่าเสือมราคา

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

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

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานตามส่วนงาน 15,327 17,178 897 5,127 3,926 23,984 2,897 (759) (616) 67,961

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า

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

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

รายได้และค่าใช้จ่ายทีไม่ได้ปันส่วน :

ดอกเบียรับ 699

ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ (7,398)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ (4,330)

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 65,327

กําไรสําหรับงวด 47,206

*กําไร(ขาดทุน)ขนัต้น ไม่รวมค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่ายในต้นทุนขาย
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19. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน

ณ วันที  31 มีนาคม  2565 และ  31 ธันวาคม  2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินทีวัดมูลค่าด้ วย

มูลค่ายุติธรรม ดังนี

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 302 - 302

เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสนั - 971 - 971

เงินลงทุนทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

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

เงินลงทุนทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกําไรขาดทุน 1,159 - 526 1,685

ตราสารอนุพนัธ์ 19,588 15,202 - 34,790

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน 2,040 - - 2,040

หนีสินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ตราสารอนุพันธ์ 36,025 28,635 461 65,121

หนีสินทางการเงินไม่หมนุเวียนอืน - - 2,382 2,382
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19. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน (ต่อ)

ณ วันที  31 มีนาคม  2565 และ  31 ธันวาคม  2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนีสินทางการเ งินที วัดมูลค่า ด้วย

มูลค่ายุติธรรม ดังน ี(ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 42 - 42

เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสนั - 1,142 - 1,142

เงินลงทุนทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

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

เงินลงทุนทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกําไรขาดทุน 1,145 - 471 1,616

ตราสารอนุพนัธ์ - 6,227 - 6,227

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน 2,048 - - 2,048

หนีสินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ตราสารอนุพนัธ์ 187 7,470 470 8,127

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน - - 32 32

หนีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน - - 2,380 2,380
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19. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน (ต่อ)

ณ วันที  31 มีนาคม  2565 และ  31 ธันวาคม  2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนีสินทางการเ งินที วัดมูลค่า ด้วย

มูลค่ายุติธรรม ดังน ี(ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 4,560 - 2,771 7,331

เงินลงทุนทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกําไรขาดทุน 391 - - 391

ตราสารอนุพนัธ์ - 3,123 - 3,123

หนีสินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ตราสารอนุพนัธ์ - 6,624 - 6,624

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 6,140 - 2,627 8,767

เงินลงทุนทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกําไรขาดทุน 387 - - 387

ตราสารอนุพนัธ์ - 1,540 - 1,540

หนีสินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ตราสารอนุพนัธ์ - 2,388 - 2,388
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19. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินทีไม่ได้วัดมูลค่าด้วย

มลูค่ายุติธรรมซึงส่วนใหญ่เป็นรายการทีมูลค่าบัญชีเป็นค่าประมาณการทีสมเหตุสมผลของมลูค่ายุติธรรม ยกเว้นรายการ

ดังต่อไปนี

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ทีเปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม

ตราสารหนีทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย - 8,027 - 8,027

หนสีินทีเปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินกู้ยืมระยะยาว - 280,537 5,977 286,514

หุ้นกู้ - 653,648 - 653,648

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ทีเปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม

ตราสารหนีทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย - 8,255 - 8,255

หนสีินทีเปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินกู้ยืมระยะยาว - 282,996 6,075 289,071

หุ้นกู้ - 622,453 - 622,453
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19. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินทีไม่ได้วัดมูลค่าด้วย

มลูค่ายุติธรรมซึงส่วนใหญ่เป็นรายการทีมูลค่าบัญชีเป็นค่าประมาณการทีสมเหตุสมผลของมลูค่ายุติธรรม ยกเว้นรายการ

ดังต่อไปน ี(ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ทีเปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม

ตราสารหนีทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย - 8,027 - 8,027

หนสีินทีเปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินกู้ยืมระยะยาว - - 58,220 58,220

หุ้นกู้ - 138,295 - 138,295

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ทีเปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม

ตราสารหนีทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย - 8,255 - 8,255

หนสีินทีเปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินกู้ยืมระยะยาว - - 66,532 66,532

หุ้นกู้ - 145,806 - 145,806

ในระหว่างงวด ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดบัชนัของมลูค่ายุติธรรม
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20. ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจเกิดขึน

การเปลียนแปลงภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจเกิดขนึทีมีสาระสําคัญ มีรายละเอียดดังต่อไปนี

20.1 ภาระผูกพันต่อกิจการทีเกียวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี

20.1.1 บริษัทฯ ได้ให้การสนบัสนุนเงินกู้แก่บริษัทย่อยหลายแห่งผ่านบริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จํากัด (PTTTCC) (บริษัท

ย่อยของบริษัทฯ) ในวงเงิน 243,454 ล้านบาท ณ วันที 31 มีนาคม 2565 วงเงินคงเหลือจํานวน 67,280 ล้านบาท

20.1.2 ณ วันที 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันในการให้การสนับสนุนทางการเงิน (Sponsor Support

Agreement) ต่อกิจการทีเกียวข้องกันหลายแห่งเป็นจํานวน 2,108 ล้านบาท และ 1,294 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ตามลําดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ 17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึงเป็นภาระผูกพนัตามสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่ม

บริษัทในกิจการทีเกียวข้องกันดังกล่าว

บริษัทฯ มีภาระคาํประกันเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ของบริษัทย่อยตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13

20.1.3 ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัจากการซือหุ้นในบริษัทร่วมตามสัญญาซือขายหุ้นเป็นจํานวนเงิน

ไม่เกิน 770 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholder Agreement) ทีจะต้องจ่ายชําระค่าหุ้นตามสัดส่วน

การถือหุ้นจํานวนหลายฉบบัโดย ณ วันที 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาดังกล่าว คงเหลือเป็น

จํานวนเงิน 3,100 ล้านบาท

20.2 ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่า - กรณีทีกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า จํานวนเงินขนัตําทีต้องจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าทีไม่สามารถ

ยกเลิกได้ ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 มีรายละเอียดดังนี

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 - ไม่เกิน 1 ปี 2,608 61

 - เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 497 48

 - เกินกว่า 5 ปี 919 62

รวม 4,024 171

20.3 ณ วันที 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนในงบการเงินรวมจํานวน 145,713 ล้านบาท และใน

งบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 22,232 ล้านบาท

20.4 ณ วันที 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัซึงเป็นเลตเตอร์ออฟเครดิตทีธนาคารออกให้ในงบการเงินรวม จํานวน 

48,628 ล้านบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 8,261 ล้านบาท

20.5 ณ วันที 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีภาระหนีสินทีอาจเกิดขึนซึงเป็นหนังสือคําประกัน (Letter of Guarantee) ใน

งบการเงินรวมจํานวน 35,883 ล้านบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 70 ล้านบาท
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20. ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจเกิดขึน (ต่อ)

การเปลียนแปลงภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจเกิดขนึทีมีสาระสําคัญ มีรายละเอียดดังต่อไปน ี(ต่อ)

20.6 เมือวันที 26 พฤษภาคม 2553 บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกรายหนึง ได้ยืนคําเสนอข้อพิพาทต่อ

สถาบนัอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องค่าจ้างค้างชําระและค่าเสียหายจากการดําเนินงานในโครงการดังกล่าวจากบริษัทฯ

ซึงบริษัทฯ เห็นว่า การใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวไม่เป็นไปตามกระบวนการและขนัตอนทีตกลงกันไว้ในสัญญาอนุญาโตตุลาการ 

บริษัทฯ จึงได้คดัค้านการยืนคําเสนอข้อพิพาทของบริษัทผู้รับเหมา รวมทังได้ตงัข้อสงวนสิทธิในการคดัค้านประเด็นทีบริษทั

ผู้รับเหมาไม่ปฏิบติัตามเงือนไขทีกําหนดในสัญญาอนุญาโตตุลาการไว้แล้ว ต่อมาหลังจากยืนคําเสนอข้อพิพาทนี บริษัท

ผู้รับเหมาได้ถูกศาลล้มละลายกลางมีคําสงัพิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด เป็นผลให้เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์แต่ผู้ เดียวมีอํานาจในการ

ดําเนินคดีเกียวกับทรัพย์สินของบริษัทผู้รับเหมา โดยเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ได้เข้าดําเนินการข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการ

แทนบริษัทผู้รบัเหมาแล้ว ซึงในคดีล้มละลายดังกล่าว บริษัทฯ ได้ยืนคําขอรับชําระหนีเป็นเจ้าหนีรายหนึงด้วย ส่วนในข้อพิพาท

อนุญาโตตุลาการนันบริษัทฯ ได้ยืนคําคดัค้านปฏิเสธข้อเรียกร้องของบริษัทผู้รับเหมาทังสิน พร้อมทงัยืนข้อเรียกร้องแย้ง 

เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทผู้ รบัเหมาด้วย ต่อมาปรากฏว่า คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคําชีขาดให้บริษัทฯ ชําระหนีบางส่วน

แก่บริษัทผู้รับเหมา แต่เนืองจากบริษัทฯ เห็นว่า คําชขีาดของคณะอนุญาโตตุลาการมีการวินิจฉัยคลาดเคลือนในสาระสําคัญ

ทงัในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย บริษัทฯ จึงได้ยืนคําร้องขอเพิกถอนคําชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ส่วนบริษัทผู้รับเหมา

ได้ยืนคําร้องขอบงัคับตามคําชขีาดดังกล่าวต่อศาลแพ่ง และเมือวนัที 17 ตุลาคม 2560 ศาลแพ่งได้มีคําพิพากษาให้บงัคับตาม

คําชขีาดของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยปรับลดจํานวนเงินลงบางส่วน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ยืนอุทธรณ์คําพพิากษาของศาล

แพ่งต่อศาลฎีกา พร้อมทงันําสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารวางต่อศาลเป็นหลักประกันการงดการบงัคบัคดีแล้ว และต่อมาบริษัท

ผู้รับเหมาก่อสร้างก็ได้ยืนอุทธรณ์คําพิพากษาของศาลแพ่งต่อศาลฎีกาเช่นกัน เมือวันที 18 ธันวาคม 2562 ศาลฎีกา

มีคําพิพากษาไม่รับอุทธรณ์ของบริษัทฯ ไว้พิจารณา คดีถึงทีสุด เป็นผลให้บริษัทฯ ต้องจ่ายเงินตามคําพิพากษาของศาลแพ่ง 

และเมือวันที 8 มกราคม 2563 บริษัทฯ ได้วางเงินชําระหนีตามคําพิพากษา เป็นเงินประมาณ 4,544 ล้านบาท ต่อศาลแพ่งแล้ว

เมือวันที 8 กันยายน 2553 บริษัทผู้รับเหมาโดยเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ ได้ยืนคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ

เป็นอีกข้อพิพาทหนึง เรียกร้องค่าว่าจ้าง และค่าเสียหายจากการดําเนินงานก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติอีกโครงการหนึง 

ซึงบริษัทฯ เห็นว่า การใช้สิทธิเรียกร้องดงักล่าวไม่เป็นไปตามกระบวนการ และขนัตอนทีตกลงกันไว้ในสัญญาอนุญาโตตุลาการ

จึงได้คดัค้านและตงัข้อสงวนสิทธิในการคัดค้านไว้อีกเช่นกัน โดยบริษัทฯ ได้ยืนคําคัดค้านปฏิเสธข้อเรียกร้องของบริษัท

ผู้ รับ เหมา  พ ร้อมทั งยืน ข้อ เ รียก ร้องแย้ง  เ รียก ร้องค่า เ สียหายจากบ ริษัท ผู้ รับ เหมาด้วย และไ ด้มีการแต่งตัง                

คณะอนุญาโตตุลาการเพือชขีาดข้อพิพาทแล้ว ต่อมาเมอืวันที 30 พฤศจิกายน 2561 คณะอนุญาโตตุลาการมีคําชีขาดให้ยก

คําเสนอข้อพิพาทของบริษัทผู้รับเหมาและให้ยกข้อเรียกร้องแย้งของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ยืนคําขอรับชําระหนีตาม

ข้อเรียกร้องแย้งไว้แล้วในคดีล้มละลาย ต่อมา บริษัทผู้รับเหมาได้ยืนคําร้องขอเพิกถอนคําชีขาดของอนุญาโตตุลาการต่อศาล

แพ่ง และบริษัทฯ โดยพนกังานอยัการได้ยืนคําร้องคดัค้านต่อศาลแพง่แล้ว เมือวนัที 6 ตุลาคม 2563 ศาลแพ่งมีคําพิพากษา

ยกคําร้องขอเพิกถอนคําชีขาดของบริษัทผู้รับเหมา และเมือวันที 6 มกราคม 2564 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัท

ผู้รับเหมา ได้ยืนอุทธรณ์คําพิพากษาของศาลแพ่งต่อศาลฎีกา ต่อมาเมือวนัที 30 มีนาคม 2564 บริษัทฯ โดยพนักงานอัยการ

ได้ยืนคําแก้อุทธรณ์ต่อศาลฎีกาแล้ว ปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา 
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20. ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจเกิดขึน (ต่อ)

การเปลียนแปลงภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจเกิดขนึทีมีสาระสําคัญ มีรายละเอียดดังต่อไปน ี(ต่อ)

20.7 เมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทผู้ รับเหมาก่อสร้างโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกรายหนึง เป็นโจทก์ยืนฟ้องบริษัทฯ 

เป็นจําเลยต่อศาลแพง่ กล่าวหาว่า บริษัทฯ บอกเลิกสัญญาโดยไม่มีสิทธิและปฏิบัติผิดสัญญา และเรียกร้องให้บริษัทฯ จ่าย

ค่าจ้างค้างชําระและค่าเสียหาย ซึงบริษัทฯ เห็นว่า การดําเนินการของบริษัทฯ เป็นไปโดยชอบด้วยสัญญาทังสิน จึงได้ส่งเรือง

ให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาแก้ต่างคดีให้แก่บริษัทฯ ซึงบริษัทฯ โดยพนักงานอยัการได้ยืนคําให้การต่อศาลแล้ว ต่อมา

ศาลแพ่งได้มีคําสงัให้โอนคดีไปพิจารณาพิพากษาทีศาลปกครองกลาง เนืองจากศาลแพ่ง และศาลปกครองกลางเห็นพ้อง

ต้องกันว่า คดีนีเป็นคดีปกครอง ซึงศาลแพ่งได้ดําเนินการโอนคดีไปยังศาลปกครองกลางแล้ว ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการ

พิจารณาของศาลปกครองกลาง

หลังจากบริษัทฯ ได้บอกเลิกสัญญาต่อบริษัทผู้ รับเหมาก่อสร้างดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จึงได้ดําเนินการก่อสร้างโครงการท่อส่ง

ก๊าซธรรมชาติต่อไปจนแล้วเสร็จ และต่อมาเมือวันที 20 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ จึงได้ยืนคําฟ้องต่อศาลปกครองกลาง 

เรียกร้องให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างชดใช้ค่าเสียหายจากการปฏิบัติผิดสัญญาและทิงงาน เมือวนัที 15 ตุลาคม 2563 ศาล

ปกครองกลางมีคําสังให้รวมการพิจารณาคดีนเีข้ากับคดีทีบริษัทผู้ รับเหมาก่อสร้างยืนฟ้องบริษัทฯ ปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่างการ

พิจารณาของศาลปกครองกลาง

เมือวันที 25 กันยายน 2562 บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างได้แถลงข้อเท็จจริงต่อศาลปกครองกลางว่า เมือวันที 8 มีนาคม 2562

ศาลคดีกฎหมายบริษัทแห่งชาติ  ( The National Company Law Tribunal)  แห่งประเทศอินเดีย ได้มีคําสังให้บริษัท

ผู้รับเหมาก่อสร้างเข้าสู่กระบวนการฟืนฟูกิจการ และมีคําสังแต่งตังเจ้าหน้าทีดูแลกิจการของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง 

(Resolution Professional) ตามกฎหมายประเทศอินเดียแล้ว บริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว พบว่า เป็นความจริง

ต่อมาเมือวันที 26 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ จึงได้ยืนคําขอรับชําระหนีต่อเจ้าหน้าทีดูแลกิจการของบริษัทผู้ รับเหมาก่อสร้าง

ณ ประเทศอินเดีย ปัจจุบันอยู่ระหว่างเจ้าหน้าทีดังกลา่วพิจารณาคําขอรับชําระหนีของบริษัทฯ 

20.8 เมือวันที 9 สิงหาคม 2559 PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (PTTEP AAA) ได้รับคําฟ้องจากตัวแทนของกลุ่ม

ผู้เลียงสาหร่ายในติมอร์ตะวนัตกทีได้ยืนฟ้องร้องคดีแบบกลุ่ม (Class Action) ต่อศาลสหพันธรัฐ ประเทศออสเตรเลียผ่านทาง

สํานกัทะเบียนของเมืองซิดนีย์ เพือเรียกร้องค่าเสียหายทีเกิดขึนจากเหตุการณ์นํามนัดิบรัวไหลจากแหล่งมอนทาราในทะเล

ติมอร์เมือปี 2552 ต่อมาเมือวันที 19 มีนาคม 2564 ศาลได้มีคําพิพากษา โดยศาลเชือว่านํามันจากเหตุการณ์นํามันดิบรัวไหล

จากแหล่งมอนทาราได้ไปถึงบริเวณเพาะเลียงสาหร่ายของผู้นําในการดําเนินคดีแบบกลุ่มในปลายปี 2552 ทําให้สาหร่ายได้รับ

ความเสียหายและเป็นอุปสรรคต่อการเพาะเลยีงสาหร่ายในช่วงเวลา 5 ปีต่อมา ซึงศาลได้กําหนดค่าเสียหายให้กับโจทก์ซึงเป็น

ผู้นําในการดําเนินคดีแบบกลุ่มเพียงรายเดียว เป็นจํานวนเงินประมาณ 253 ล้านรูเปียะห์ หรือเทียบเท่าประมาณ 0.02

ล้านดอลลาร์สหรัฐ (0.59 ล้านบาท) โดยมีดอกเบียตามทีตกลงกันจํานวนเงินประมาณ 165 ล้านรูเปียะห์ หรือเทียบเท่า

ประมาณ 0.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (0.38 ล้านบาท)
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20. ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจเกิดขึน (ต่อ)

การเปลียนแปลงภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจเกิดขนึทีมีสาระสําคัญ มีรายละเอียดดังต่อไปน ี(ต่อ)

เมือวันที 25 ตุลาคม 2564 ศาลได้มีคําพิพากษาในประเด็นทีเหลือเกียวกับคําถามร่วมในคดี โดยศาลได้ระบุบริเวณทีเชือว่า

นํามนัจากเหตุการณ์นํามนัดิบรัวไหลจากแหล่งมอนทาราไปถึง ในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2552 (เป็นอย่าง

น้อย) ทงันี ศาลได้ตดัสินเฉพาะในส่วนของโจทก์ซึงเป็นผู้นําในการดําเนินคดีแบบกลุ่มเพียงรายเดียวและคําถามร่วมในคดี

เท่านนั ในส่วนของผู้ร่วมดําเนินคดีแบบกลุ่มรายอืน ยงัต้องพิจารณาเรืองอายุความและค่าเสียหายแยกต่างหากต่อไป และ

คําพิพากษาของศาลไม่ได้ยกเว้นหน้าทีการพิสจูน์ความเสียหายทีแท้จริงของผู้ร่วมดําเนินคดีรายอืน

ในขณะนี PTTEP AAA ยังไม่ได้รับข้อมลูเกียวกับจํานวนผู้ ร่วมดําเนินคดีแบบกลุ่ม รวมถึงพยานหลักฐานเกียวกับค่าเสียหายที

เรียกร้องและอายุความของผู้ ร่วมดําเนินคดีแบบกลุ่ม ทงัน ีเมือวันท ี13 ธันวาคม 2564 PTTEP AAA ได้ใช้สิทธิยืนขออุทธรณ์

แล้ว จากข้อมลูดังกล่าวข้างต้น จึงยังไม่มีการตังประมาณการหนีสินสําหรับคดีนี

20.9 ในระหว่างไตรมาสที 3 ปี 2557 กลุ่มบุคคลจํานวนหนึงในจังหวัดระยอง ได้ยืนฟ้องต่อศาลแพ่งและศาลจังหวดัระยองจํานวน

หลายคดี เพือขอให้ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTGC) ชดใช้ค่าเสียหายเพิมและขอให้ PTTGC เข้าไป

ดําเนินการฟืนฟูสภาพแวดล้อมทางทะเลและธรรมชาติ จากกรณีท่อรับนํามันดิบของ PTTGC รัว ซึงคดีฟ้องร้องบางส่วนได้ยุติ

แล้ว และคดีฟ้องร้องบางส่วนศาลแพ่งได้มีคําพิพากษาเมือวันที 25 สิงหาคม 2559 โดยให้ PTTGC ชดใช้ค่าเสียหายพร้อม

ดอกเบียและค่าฟืนฟูสภาพแวดล้อมเป็นจํานวนเงินประมาณ 11 ล้านบาท ซึง PTTGC ได้ยืนอุทธรณ์ต่อศาลเมือวันที 17

กุมภาพนัธ์ 2560 ต่อมาเมือวันที 11 พฤษภาคม 2561 PTTGC ได้ทําสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์ส่วนใหญ่ทีศาล

แพ่ง โดยเมือวันที 20 ธันวาคม 2561 ศาลอุทธรณ์มีคําพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความดงักล่าว ซึง PTTGC ได้

ชําระค่าเสียหายไปครบถ้วนแล้ว ส่วนโจทก์ทีเหลือ ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ PTTGC ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบียตาม 

คําพิพากษาศาลชันต้น แต่ให้ลดจํานวนดอกเบียลง โดย PTTGC ได้ชําระค่าเสียหายให้โจทก์ดังกล่าวแล้ว และไม่มีโจทก์

รายใดยืนฎีกา จึงถือได้ว่าคดีเป็นอนัสนิสุด

สําหรับคดีฟ้องร้องทีศาลจังหวัดระยอง เมือวนัที 28 กันยายน 2561 ศาลจังหวัดระยองได้มีคําพิพากษาให้ PTTGC ชดใช้

ค่าเสียหายพร้อมดอกเบียเป็นจํานวนเงินสทุธปิระมาณ 38 ล้านบาท โดยหกัเงินเยียวยาที PTTGC ได้จ่ายชดใช้ให้โจทก์แล้ว

ก่อนหน้านเีป็นจํานวน 24 ล้านบาท และส่วนทีเหลือ PTTGC ได้นําเงินไปวางทีศาลจังหวดัระยองในวันที 25 กุมภาพนัธ์ 2562

โดยมีโจทก์บางรายยืนอุทธรณ์คําพิพากษาของศาลจังหวดัระยอง และ PTTGC ได้ยืนคําแก้อุทธรณ์ต่อศาลจังหวัดระยองเมือ

วันที 2 ตุลาคม 2562 ต่อมาเมือวันที 1 กันยายน 2563 ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ได้มีคําพิพากษาให้ PTTGC ชดใช้ค่าเสียหายพร้อม

ดอกเบียให้แก่โจทก์ทียืนอุทธรณ์เพิมเติม ซึง PTTGC ได้นําเงินจํานวน 25 ล้านบาท ไปวางทีศาลจังหวดัระยองในวนัที 30

กันยายน 2563 ต่อมาเมือวันที 14 ตุลาคม 2563 ศาลจงัหวัดระยองได้นดัฟังคําพิพากษาหรือคําสงัศาลอุทธรณ์ภาค 2 เพิมเติม

ในวันที 26 พฤศจิกายน 2563 ซึงโจทก์ได้ยืนฎีกาต่อศาลแล้วเมือวนัที 1 มีนาคม 2564 โดยศาลฎีกาได้มีคําสงัรับฎีกาโจทก์เมือ

วันที 2 มีนาคม 2565 และได้ส่งสําเนาคําฟ้องฎีกาให้แก่ PTTGC เมือวันที 19 มีนาคม 2565 โดย PTTGC จะจดัทําคําแก้ฎีกา

ต่อไป
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21. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

21.1 เมือวันที 5 เมษายน 2565 บริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (PTTEP) ได้ดําเนนิการ

ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผู้คาํประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  รวมจํานวน 12,000 ล้านบาท อายุ 5 - 10 ปี อตัราดอกเบีย

คงทร้ีอยละ 2.09 - 3.05 ต่อปี และจะมีการเข้าทําสัญญาแลกเปลียนสกุลเงินและอัตราดอกเบีย (Cross Currency Swap) เพือ

แปลงหนีหุ้นกู้ดังกล่าวให้เป็นหนีสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ทงันี PTTEP เป็นผู้คาํประกันหุ้นกู้ทงัจํานวน

21.2 ตามมติทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ปตท.โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จํากัด (PTTGM) ครงัที 2/2565 เมือวันที 7 เมษายน

2565 มีมตอินุมัติให้เพิมทุนจดทะเบียนของ PTTGM จํานวน 0.73 ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจํานวนเงิน 73 ล้านบาท

และให้เรียกชําระค่าหุ้นเป็นจํานวนเงิน 54 ล้านบาท ทงันี บริษัทฯ ได้ชําระค่าหุ้นเพิมทุนดงักล่าวแล้ว เมือวันที 29 เมษายน

2565

21.3 เมือวันที 8 เมษายน  2565 ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจําปี 2565 ของบริษัทฯ  ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสําหรับ

ผลประกอบการปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท คิดเป็นจํานวนเงินประมาณ 57,125 ล้านบาท โดยเมือวนัที 15 ตุลาคม

2564 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 1.20 บาท จํานวน

28,562,579,047 หุ้น คิดเป็นเงินจํานวน 34,275 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลทีจะจ่ายสําหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลงั

ของปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.80 บาท จํานวน 28,562,885,516 หุ้น คิดเป็นเงินจํานวน 22,850 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จ่าย

เงินปันผลทีเหลือดังกลา่วในวันที 29 เมษายน 2565

21.4 เมือวันท ี8 เมษายน 2565 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ครั้งท ี 1/2565 ประเภทไม่ด้อยสิทธ ิ ไม่มีประกัน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน

และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ไม่รวมบุคคลธรรมดา อายุ 3 - 12 ปี วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท อัตราดอกเบียคงทีร้อยละ

1.79 - 3.47 ต่อปี กําหนดชําระดอกเบียทุก 6 เดือน

21.5 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ อนุมัติให้ออกงบการเงินในวันที 12 พฤษภาคม 2565

________________________


