
 

 

สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 

	

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชี 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษทั ปตท. จาํกัด (มหาชน) 

  สาํนกังานการตรวจเงินแผ่นดินไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 
ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงประกอบดว้ย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  งบกาํไรขาดทุนรวม
และงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ  งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ  
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ  สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายใน
ท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้สามารถจัดทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

  สํานกังานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน  สาํนกังานการตรวจเงิน
แผน่ดินไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดให้สาํนกังานการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบติั
ตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ   รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสาํคญัหรือไม่ 
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  การตรวจสอบรวมถึงการใชวิ้ธีการตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงิน
และการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ึนอยู่กบั
ดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น
สาระสําคญัของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการ
ประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนอ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ผูบ้ริหารใช้และ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการนาํเสนองบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 

  สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 

ความเห็น 

        สํานกังานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี
แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  และของ
เฉพาะบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงาน
เฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

  สํานกังานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.3 ซ่ึงไดอ้ธิบายถึง
ผลกระทบต่อกิจการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 กิจการไดน้าํนโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม ส่งผลให้กิจการตอ้งนาํงบการเงินของบริษทัร่วมท่ี
เปล่ียนสถานะเป็นบริษทัย่อยมารวมไวใ้นงบการเงินรวม และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11  
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เร่ือง การร่วมการงาน ส่งผลใหกิ้จการตอ้งบนัทึกบญัชีการร่วมคา้ดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย ซ่ึงเดิมเคยบนัทึกบญัชีดว้ย
วิธีรวมตามสัดส่วน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีสําหรับตราสารอนุพนัธ์ และการบญัชีป้องกนั
ความเส่ียง กิจการได้ปรับปรุงรายการในงบการเงินท่ีเป็นข้อมูลเปรียบเทียบแล้ว โดยผลกระทบอย่างมี
สาระสําคญัท่ีมีต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 3.3.8 ทั้งน้ี สาํนกังานการตรวจเงินแผ่นดินมิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขในเร่ืองดงักล่าว 
 
 
 
 

(นางสิรินทร์  พนัธ์เกษม) 
รองผูว้่าการตรวจเงินแผน่ดิน 

 

 
(นางสาวสุนนัท ์ วงศเ์มฆ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนกัตรวจสอบการเงินท่ี 7 



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 1 มกราคม 2557
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 239,977,946,794 234,211,991,643 196,854,231,654
เงินลงทุนชัว่คราว 5 106,747,408,094 82,544,975,286 56,652,004,336
ลูกหน้ีการคา้ 6 141,978,782,800 176,533,826,246 249,896,719,947
ลูกหน้ีอ่ืน 7 53,505,267,774 43,607,818,274 44,022,212,145
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 8.1 974,975,603 818,950,133 820,972,225
สินคา้คงเหลือ 10 84,085,258,831 119,795,070,471 176,601,471,709
พสัดุคงเหลือ 11 31,643,833,649 28,135,355,831 18,574,953,290
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 9,516,121,123 5,664,532,284 210,169,790
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11,272,606,755 11,193,167,419 11,562,514,960
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย -  1,632,100,447 250,280,999

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 679,702,201,423 704,137,788,034 755,445,531,055

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนเผื่อขาย 13.2 13,352,991,912 12,636,198,634 12,784,111,316

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 12.4 39,090,094,426 42,782,711,252 43,112,010,860

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12.5 22,929,975,363 46,765,522,543 48,186,869,417
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 14.2 1,969,131,856 1,969,131,854 1,839,796,981
ลูกหน้ีอ่ืนระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9.3 186,641,940 6,757,079,078 6,015,817,765
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 8.2 10,545,706,453 14,276,310,922 14,748,000,011
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 15 6,287,622,534 6,337,320,545 7,641,122,951
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 1,118,677,236,091 1,105,146,608,783 1,092,331,970,714
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 163,154,279,938 176,788,021,850 134,975,696,107
สินทรัพยเ์หมือง 18 19,934,947,500 32,467,404,765 35,219,196,833
คา่ความนิยม 19 51,408,131,651 56,987,281,725 53,134,371,314
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21.2 10,436,140,084 16,436,394,816 14,889,010,271
เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซ้ือก๊าซ 22 2,644,245,753 4,512,790,785 4,865,664,837
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 7,204,688,101 3,686,258,967 2,485,492,519
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 23 26,472,151,009 18,664,555,686 17,428,216,468

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,494,293,984,611 1,546,213,592,205 1,489,657,348,364
รวมสินทรัพย์ 2,173,996,186,034 2,250,351,380,239 2,245,102,879,419

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558

สินทรัพย์

งบการเงนิรวม
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 1 มกราคม 2557
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 24 26,475,149,627 31,811,434,905 17,518,539,323
เจา้หน้ีการคา้ 149,107,653,585 181,050,670,470 248,421,928,440
เจา้หน้ีอ่ืน 45,915,064,120 53,392,607,918 47,072,435,160
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 26 54,618,350,781 105,306,191,220 87,013,010,536
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 21,373,829,654 31,027,947,579 34,804,625,312
ประมาณการหน้ีสินคา่ร้ือถอนระยะส้ัน 28 -  -  379,117,509
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 10,247,586,670 1,966,952,491 1,748,512,060
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 25 7,647,430,016 7,689,066,635 10,666,279,943
หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
   ท่ีถือไวเ้พ่ือขาย -  156,483,898 -  

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 315,385,064,453 412,401,355,116 447,624,448,283
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เจา้หน้ีอื่นระยะยาว - กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 9.6 537,562,668 1,288,048,529 1,400,610,326
เงินกูย้มืระยะยาว 26 578,215,365,306 591,694,027,521 615,004,947,691
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21.2 50,781,763,598 59,964,360,018 66,525,693,359
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 27 18,787,507,369 17,253,333,994 14,293,550,986
ประมาณการหน้ีสินคา่ร้ือถอนระยะยาว 28 75,746,670,941 71,743,512,109 39,343,343,659
เงินมดัจาํถงัก๊าซ 9,311,079,998 8,729,483,078 8,098,457,278
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 7,459,843,775 3,224,405,703 3,565,742,064
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 29 30,083,954,130 29,358,656,657 29,184,292,408

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 770,923,747,785 783,255,827,609 777,416,637,771
รวมหนีสิ้น 1,086,308,812,238 1,195,657,182,725 1,225,041,086,054

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงนิรวม
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 1 มกราคม 2557
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 2,857,245,725 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท 30.1 28,572,457,250 28,572,457,250 28,572,457,250

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
หุน้สามญั 2,856,299,625 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท 30.2 28,562,996,250 28,562,996,250 28,562,996,250

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 30.2 29,211,131,966 29,211,131,966 29,211,131,966
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 31.1 2,857,245,725 2,857,245,725 2,857,245,725
ทุนสาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั 31.2 1,145,105,235 1,098,744,054 1,056,666,504

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 630,383,740,012 642,830,344,726 626,182,224,922
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 4,986,806,037 (21,273,943,572) (20,844,535,943)

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 697,147,025,225 683,286,519,149 667,025,729,424
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 390,540,348,571 371,407,678,365 353,036,063,941

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,087,687,373,796 1,054,694,197,514 1,020,061,793,365
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,173,996,186,034 2,250,351,380,239 2,245,102,879,419

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

(นายเทวินทร์  วงศว์านิช)
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558

(นายวิรัตน์  เอ้ือนฤมิต)
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ตอ่)

งบการเงนิรวม

 3



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 1 มกราคม 2557
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 67,524,575,559 58,017,926,287 63,926,767,557
เงินลงทุนชัว่คราว 5 34,908,223,763 19,857,964,073 1,613,158,851
ลูกหน้ีการคา้ 6 125,235,790,273 147,388,643,330 240,640,978,101
ลูกหน้ีอ่ืน 7 16,134,514,184 16,274,471,275 20,421,617,309
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 8.1 6,398,234,555 8,887,909,994 9,761,670,693
สินคา้คงเหลือ 10 17,167,157,043 29,716,098,744 42,780,492,581
พสัดุคงเหลือ 11 4,830,075,982 4,440,795,199 3,845,488,604
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ -  -  91,156,553
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 3,482,069,475 3,563,013,270 3,894,247,325

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 275,680,640,834 288,146,822,172 386,975,577,574

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนเผื่อขาย 13.2 13,108,787,234 12,369,981,026 12,504,918,852

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12.6 210,211,247,132 224,411,729,970 229,885,749,022

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 12.6 24,209,267,327 24,209,267,327 24,169,267,327

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12.6 3,173,227,030 23,528,971,585 23,283,166,932
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 14.2 7,390,216 7,390,216 1,106,140,216
ลูกหน้ีอ่ืนระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9.3 3,881,135,969 4,383,202,859 4,158,294,116
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 8.2 33,113,581,022 61,363,243,715 75,458,299,254
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 15 3,842,531,263 3,739,013,964 3,745,133,652
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 276,502,321,212 260,832,070,573 245,359,553,965
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 14,644,123,988 13,567,949,109 14,068,291,304
เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซ้ือก๊าซ 22 3,069,553,790 5,253,772,700 5,634,007,285
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 451,608,804 684,242,830 1,699,450,250
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 23 7,033,378,532 3,587,560,100 3,804,481,871

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 593,248,153,519 637,938,395,974 644,876,754,046
รวมสินทรัพย์ 868,928,794,353 926,085,218,146 1,031,852,331,620

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558

สินทรัพย์

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

4



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 1 มกราคม 2557
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้ 124,356,209,585 143,248,257,012 238,305,966,242
เจา้หน้ีอ่ืน 22,680,072,011 25,659,618,268 21,709,440,739
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 26 37,148,508,674 35,201,320,604 28,428,959,962
เงินกูย้มืระยะส้ัน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9.5 1,864,273,968 3,036,105,047 2,270,467,897
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,148,443,603 1,038,877,059 -  
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ -  59,473,082 377,738,419
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 25 3,806,559,398 4,269,220,905 5,483,062,272

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 191,004,067,239 212,512,871,977 296,575,635,531
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เจา้หน้ีอื่นระยะยาว - กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 9.6 4,664,122,800 597,454,094 629,608,235
เงินกูย้มืระยะยาว 26 234,894,849,929 259,975,816,729 286,447,832,508
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21.2 94,832,990 1,459,268,719 2,868,377,061
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 27 6,760,584,947 6,004,140,084 4,320,380,711
เงินมดัจาํถงัก๊าซ 9,311,079,998 8,729,483,078 8,098,457,278
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 1,829,238,083 511,529,037 1,064,744,478
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 29 16,523,337,146 9,681,149,454 9,155,864,046

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 274,078,045,893 286,958,841,195 312,585,264,317
รวมหนีสิ้น 465,082,113,132 499,471,713,172 609,160,899,848

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 1 มกราคม 2557
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 2,857,245,725 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท 30.1 28,572,457,250 28,572,457,250 28,572,457,250

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
หุน้สามญั 2,856,299,625 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท 30.2 28,562,996,250 28,562,996,250 28,562,996,250

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 30.2 29,211,131,966 29,211,131,966 29,211,131,966
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 31.1 2,857,245,725 2,857,245,725 2,857,245,725
ทุนสาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั 31.2 1,145,105,235 1,098,744,054 1,056,666,504

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 338,558,369,857 360,704,120,961 356,719,177,978
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 3,511,832,188 4,179,266,018 4,284,213,349

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 403,846,681,221 426,613,504,974 422,691,431,772
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 868,928,794,353 926,085,218,146 1,031,852,331,620

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

(นายเทวินทร์  วงศว์านิช)
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

(นายวิรัตน์  เอ้ือนฤมิต)
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ตอ่)
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 33 2,026,911,568,271 2,605,062,384,728 1,712,251,091,561 2,417,875,098,731
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 35 1,803,584,809,907 2,374,014,313,386 1,646,624,194,120 2,348,469,808,296

กําไรขั้นต้น 223,326,758,364 231,048,071,342 65,626,897,441 69,405,290,435
รายไดอ่ื้น 34 30,784,167,417 40,012,356,510 53,535,944,304 45,610,298,011
กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ (5,992,728,031) 11,610,311,683 1,144,618,264 11,179,350,885

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 248,118,197,750 282,670,739,535 120,307,460,009 126,194,939,331
คา่ใชจ่้ายในการขาย 35 19,031,939,190 14,563,766,446 16,043,009,986 11,135,494,079
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 35 52,464,535,299 58,216,358,945 62,257,941,801 43,736,691,379
คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 9.12 1,279,238,300 1,393,905,712 116,867,543 141,669,947
คา่ใชจ่้ายในการสาํรวจปิโตรเลียม 6,344,750,613 10,826,088,494 -  -  
คา่ภาคหลวงและคา่ตอบแทนสาํหรับปิโตรเลียม 36 15,210,772,103 21,578,636,622 -  -  
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ 20, 35 74,155,148,873 38,085,428,386 16,956,959,913 9,550,859,900

กําไรจากการดาํเนินงาน 79,631,813,372 138,006,554,930 24,932,680,766 61,630,224,026
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 12.7 1,749,942,869 2,315,906,471 -  -  
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12.7 4,281,762,039 (1,455,891,956) -  -  

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 85,663,518,280 138,866,569,445 24,932,680,766 61,630,224,026
ตน้ทุนทางการเงิน 37 30,089,106,140 33,033,470,176 11,374,727,185 12,801,888,867

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 55,574,412,140 105,833,099,269 13,557,953,581 48,828,335,159
ภาษีเงินได้ 21.1 24,855,107,190 38,006,386,239 4,003,158,050 3,772,027,276

กําไรสําหรับปี 30,719,304,950 67,826,713,030 9,554,795,531 45,056,307,883

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 19,936,417,109 58,677,759,383 9,554,795,531 45,056,307,883
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 10,782,887,841 9,148,953,647 -  -  

30,719,304,950 67,826,713,030 9,554,795,531 45,056,307,883

กาํไรตอ่หุน้ขั้นพ้ืนฐาน 32 6.73 20.34                          3.35                            15.77

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กาํไรสาํหรับปี 30,719,304,950 67,826,713,030 9,554,795,531 45,056,307,883
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน
รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรขาดทุนในภายหลงั

ผลตา่งของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 37,934,421,473 (502,700,654) -  -  
ผลขาดทุนจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผื่อขาย (1,096,610,471) (123,501,026) (834,292,288) (131,184,163)
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัผลขาดทุนจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผื่อขาย 167,195,160 27,092,858 166,858,458 26,236,832
ผลกาํไร(ขาดทุน)จากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด 818,593,289 (162,376,983) -  -  
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด (1,319,922,183) (780,922,026) -  -  
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 2,654,552,630 (860,890,176) -  -  

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
     คณิตศาสตร์ประกนัภยั (130,116,560) (1,988,763,681) (315,891,409) (1,305,049,873)
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัผลขาดทุนจากการประมาณการ
     ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (106,872,304) 362,415,712 63,163,138 261,009,975
ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม (51,338,086) (208,047,814) -  -  

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี 38,869,902,948 (4,237,693,790) (920,162,101) (1,148,987,229)
กําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 69,589,207,898 63,589,019,240 8,634,633,430 43,907,320,654

การแบ่งปันกําไรเบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 45,671,671,006 56,087,674,449 8,634,633,430 43,907,320,654
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 23,917,536,892 7,501,344,791 -  -  

69,589,207,898 63,589,019,240 8,634,633,430 43,907,320,654

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558
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หน่วย : บาท

ส่วนแบ่งกําไร ส่วนเกินทุน (ขาดทุน)

การป้องกัน (ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่น จากการเปลี่ยนแปลง รวมองค์ประกอบอื่น

ทุนที่ออก ส่วนเกิน สํารอง สํารองเพื่อกองทุน เงนิลงทุน การแปลงค่า ความเสี่ยง ในการร่วมค้า สัดส่วนการถือหุ้น ของส่วนของ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย รวม

หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ประกันวนิาศภัย ยงัไม่ได้จดัสรร เผื่อขาย งบการเงนิ กระแสเงนิสด และบริษทัร่วม ในบริษทัย่อย ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ ที่ไม่มีอํานาจควบคุม ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,056,666,504 630,968,332,344 4,187,827,888 (314,136,029) - 7,937,991,253 (22,157,188,659) (10,345,505,547) 682,310,867,242 140,531,547,628 822,842,414,870

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3.3 - - - - (4,786,107,422) 77,896,275 2,043,592,128 (265,039,841) (9,891,444,450) (2,464,034,508) (10,499,030,396) (15,285,137,818) 212,504,516,313 197,219,378,495
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,056,666,504 626,182,224,922 4,265,724,163 1,729,456,099 (265,039,841) (1,953,453,197) (24,621,223,167) (20,844,535,943) 667,025,729,424 353,036,063,941 1,020,061,793,365
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับปี
สาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั 31.2 - - - 42,077,550 (42,077,550) - - - - - - - - -
การเพิ่มหุ้นกูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุน - - - - - - - - - - - - 32,206,556,933 32,206,556,933
ดอกเบี้ยจ่ายสาํหรับหุ้นกูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุน - - - - (715,011,139) - - - - - - (715,011,139) (380,180,440) (1,095,191,579)

ค่าใชจ้่ายภาษีสาํหรับหุ้นกูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุน - - - - 143,643,783 - - - - - - 143,643,783 76,377,211 220,020,994

เงินปันผลจ่าย - - - - (39,985,247,452) - - - - - - (39,985,247,452) - (39,985,247,452)
เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - - - (19,687,230,645) (19,687,230,645)
การเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - 729,730,084 729,730,084 729,730,084 (1,345,253,426) (615,523,342)
กาํไรสาํหรับปี - - - - 58,677,759,383 - - - - - - 58,677,759,383 9,148,953,647 67,826,713,030
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี - - - - (1,430,947,221) (88,545,648) 394,140,015 (609,395,309) (855,336,771) - (1,159,137,713) (2,590,084,934) (1,647,608,856) (4,237,693,790)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2557 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,098,744,054 642,830,344,726 4,177,178,515 2,123,596,114 (874,435,150) (2,808,789,968) (23,891,493,083) (21,273,943,572) 683,286,519,149 371,407,678,365 1,054,694,197,514

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,098,744,054 644,733,580,389 4,098,705,221 1,006,626,944 - 8,171,715,871 (22,162,335,759) (8,885,287,723) 697,578,410,661 169,763,711,343 867,342,122,004
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3.3 - - - - (1,903,235,663) 78,473,294 1,116,969,170 (874,435,150) (10,980,505,839) (1,729,157,324) (12,388,655,849) (14,291,891,512) 201,643,967,022 187,352,075,510
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,098,744,054 642,830,344,726 4,177,178,515 2,123,596,114 (874,435,150) (2,808,789,968) (23,891,493,083) (21,273,943,572) 683,286,519,149 371,407,678,365 1,054,694,197,514
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับปี
สาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั 31.2 - - - 46,361,181 (46,361,181) - - - - - - - - -

ดอกเบี้ยจ่ายสาํหรับหุ้นกูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุน - - - - (1,504,682,346) - - - - - - (1,504,682,346) (800,058,581) (2,304,740,927)

ค่าใชจ้่ายภาษีสาํหรับหุ้นกูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุน - - - - 777,929,911 - - - - - - 777,929,911 413,635,146 1,191,565,057

เงินปันผลจ่าย 41 - - - - (31,401,457,183) - - - - - - (31,401,457,183) - (31,401,457,183)
เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - - - (12,409,544,983) (12,409,544,983)
การซื้อธุรกิจของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - - - 2,977,121 2,977,121
การขายธุรกิจของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - - - 142,881,196 142,881,196
การเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - 317,044,688 317,044,688 317,044,688 7,865,243,415 8,182,288,103
กาํไรสาํหรับปี - - - - 19,936,417,109 - - - - - - 19,936,417,109 10,782,887,841 30,719,304,950
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี - - - - (208,451,024) (927,229,162) 24,789,633,788 (334,105,344) 2,415,405,639 - 25,943,704,921 25,735,253,897 13,134,649,051 38,869,902,948
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,145,105,235 630,383,740,012 3,249,949,353 26,913,229,902 (1,208,540,494) (393,384,329) (23,574,448,395) 4,986,806,037 697,147,025,225 390,540,348,571 1,087,687,373,796

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

บริษทั ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิรวม
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หน่วย : บาท

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น
ทุนที่ออก ส่วนเกิน สํารอง สํารองเพื่อกองทุน รวม

หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ประกันวนิาศภยั ยงัไม่ได้จัดสรร เงนิลงทุนเผื่อขาย ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,056,666,504 357,105,810,853 4,284,213,349 423,078,064,647
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3.3 -  -  -  -  (386,632,875) -  (386,632,875)
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,056,666,504 356,719,177,978 4,284,213,349 422,691,431,772
การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับปี
สาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั 31.2 -  -  -  42,077,550 (42,077,550) -  -  
เงินปันผลจ่าย -  -  -  -  (39,985,247,452) -  (39,985,247,452)
กาํไรสาํหรับปี -  -  -  -  45,056,307,883 -  45,056,307,883
ขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -  -  -  -  (1,044,039,898) (104,947,331) (1,148,987,229)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2557 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,098,744,054 360,704,120,961 4,179,266,018 426,613,504,974

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,098,744,054 360,290,769,637 4,179,266,018 426,200,153,650
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3.3 -  -  -  -  413,351,324 -  413,351,324
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,098,744,054 360,704,120,961 4,179,266,018 426,613,504,974
การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับปี
สาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั 31.2 -  -  -  46,361,181 (46,361,181) -  -  
เงินปันผลจ่าย 41 -  -  -  -  (31,401,457,183) -  (31,401,457,183)
กาํไรสาํหรับปี -  -  -  -  9,554,795,531 -  9,554,795,531
ขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -  -  -  -  (252,728,271) (667,433,830) (920,162,101)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,145,105,235 338,558,369,857 3,511,832,188 403,846,681,221

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 19,936,417,109 58,677,759,383 9,554,795,531 45,056,307,883

รายการปรับปรุงกระทบยอดกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)
 จากกิจกรรมดาํเนินงาน 

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 143,761,365,298 135,563,286,403 16,740,654,680 15,877,368,080
(โอนกลบั)ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ 72,697,937,666 37,487,200,292 (1,055,745) 665,250,028
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน 1,457,211,207 598,228,094 16,958,015,658 8,885,609,872
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 1,239,448,254 105,128,866 649,742,609 90,506,399
กาํไรท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือสัดส่วน
  ในโครงการ KKD -  (1,041,962,279) -  -  
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน (2,423,222,481) (229,019,106) (10,327,276,047) (1,374,980,663)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (1,749,942,869) (2,315,906,471) -  -  
ส่วนแบ่ง(กาํไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (4,281,762,039) 1,455,891,956 -  -  
กาํไรส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 10,782,887,841 9,148,953,647 -  -  
สาํรองภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,058,880,178 1,726,294,683 692,026,429 597,251,743
(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 13,527,338,889 1,369,104,179 2,951,948,560 (3,401,031,738)
(กาํไร)ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 1,743,416,331 (6,634,110,345) 1,490,869,991 234,883,195
(โอนกลบั)หน้ีสงสัยจะสูญ (3,394,453,680) 944,243,909 35,047,242,470 18,228,973,085
คา่ใชจ่้ายในการสาํรวจตดัจาํหน่าย 5,124,184,584 8,666,271,415 -  -  
(โอนกลบั)คา่เผื่อการลดมูลคา่สินคา้คงเหลือ (6,752,831,122) 10,163,338,955 (736,119,749) 1,098,417,706
(โอนกลบั)สาํรองพสัดุส้ินเปลืองเส่ือมสภาพ 355,652,709 47,168,305 (5,551,652) 13,395,333
เงินปันผลรับ (483,229,196) (218,584,569) (25,236,298,571) (29,679,176,404)
ภาษีเงินได้ 24,855,107,190 38,006,386,239 4,003,158,050 3,772,027,276
ดอกเบ้ียรับ (6,292,921,571) (5,606,370,996) (4,233,115,363) (4,168,730,747)
ตน้ทุนทางการเงิน 30,089,106,140 33,033,470,176 11,374,727,185 12,801,888,867
อ่ืน ๆ 6,167,699,608 700,621,706 104,862,339 25,412,344

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 308,418,290,046 321,647,394,442 59,028,626,375 68,723,372,259

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 
ลูกหน้ีการคา้ 34,553,065,347 137,180,197,129 20,794,705,581 87,370,685,380
ลูกหน้ีอ่ืน (10,768,065,732) 6,609,953,117 8,361,256,557 8,236,129,728
สินคา้คงเหลือ 43,472,348,395 38,289,143,086 13,274,288,989 11,961,379,447
พสัดุคงเหลือ (3,828,233,161) (1,602,645,378) (433,033,456) (428,982,501)
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (79,353,011) (4,494,083,514) (4,001,142,920) 187,631,458
เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซ้ือก๊าซ 1,868,545,032 354,031,179 2,184,218,909 380,234,585
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (7,017,679,530) (3,906,233,398) (3,735,355,691) (8,389,378)

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง) 
เจา้หน้ีการคา้ (31,942,847,237) (131,519,637,635) (19,143,408,530) (93,320,764,553)
เจา้หน้ีอ่ืน (3,889,585,303) 2,994,598,765 (1,035,531,643) 3,902,390,005
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (57,644,509) (1,258,810,377) 4,101,568,509 (1,219,007,118)
เงินมดัจาํถงัก๊าซ 581,596,920 631,025,800 581,596,920 631,025,800
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,111,333,266 (1,279,992,261) 6,870,333,201 273,447,353

27,003,480,477 41,997,546,513 27,819,496,426 17,965,780,206
เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 335,421,770,523 363,644,940,955 86,848,122,801 86,689,152,465
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (42,137,161,044) (54,207,540,397) (5,035,756,803) (2,552,745,132)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 293,284,609,479 309,437,400,558 81,812,365,998 84,136,407,333

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 
เงินจ่ายสาํหรับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (154,869,947,143) (171,407,067,636) (35,446,938,207) (31,500,121,272)
เงินจ่ายสาํหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (6,419,437,911) (13,995,006,302) (69,800,965) (111,125,359)
เงินจ่ายสาํหรับพฒันาสินทรัพยเ์หมือง (1,496,702,048) (1,540,629,432) -  -  
เงินจ่ายสาํหรับคา่เช่าท่ีดินและอาคารตามสัญญาระยะยาว (271,956,362) (98,666,255) (271,889,500) (46,830,000)
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (273,986,608) (26,818,039,815) (3,357,532,820) (3,411,590,820)
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในการร่วมคา้ (165,324,280) (1,377,076,451) -  (40,000,000)
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม (795,937,500) (1,193,439,780) -  (453,752,280)
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนอ่ืน -  (479,377,411) -  -  
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน -  (15,915,638) -  (2,527,337,200)
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ย้มืระยะยาว (530,856,554) (79,755,388) (8,037,480,830) (6,367,067,295)
เงินสดรับจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือสัดส่วน
  ในโครงการ KKD -  12,617,993,249 -  -  
เงินรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 546,014,789 881,736,293 365,259,464 1,464,284
เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4,370,732,683 10,451,744 706,980,000 -  
เงินรับจากการคืนทุนของการร่วมคา้ 73,883,832 -  -  -  
เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 27,683,249,492 121,989,933 27,683,249,492 265,989,932
เงินรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว -  295,693,423 31,034,272 2,419,442,020
รับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน -  -  3,296,936,284 4,690,442,039
รับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะยาว 3,528,321,941 -  6,052,007,867 2,779,728,820
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่าในสถานีบริการนํ้ามนั 25,232,600 17,537,930 25,232,600 17,537,930
เงินรับคา่งวดตามสัญญาเช่าการเงิน 2,257,745,279 99,288,000 1,111,368,279 99,288,000
เงินลงทุนชัว่คราว(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (24,202,432,808) (25,399,064,637) (15,057,584,690) (18,215,311,498)
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 7,197,408,136 3,418,587,617 2,703,238,647 3,289,579,010
เงินปันผลรับ 10,301,012,858 11,717,784,162 25,236,298,571 29,679,176,404

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (133,042,979,604) (213,222,976,394) 4,970,378,464 (19,430,487,285)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงนิรวม
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย 8,103,820,703 -  -  -  
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะส้ัน -  -  -  765,637,150
เงินสดรับจากการออกหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน -  32,334,660,354 -  -  
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะยาว 48,179,019,927 122,802,342,230 4,193,809,606 10,000,000,000
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะส้ัน -  -  (1,142,296,219) -  
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (134,958,004,088) (126,209,001,742) (34,603,505,396) (27,411,495,395)
เงินจ่ายคา่งวดตามสัญญาเช่าการเงิน (688,319,709) (621,457,216) (553,421,036) (551,286,017)
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (5,336,285,278) 14,441,413,455 -  -  
เงินสดจ่ายตน้ทุนทางการเงิน (35,302,560,188) (33,097,235,212) (13,765,340,188) (13,432,846,163)
เงินปันผลจ่าย (43,811,002,166) (68,674,513,898) (31,401,457,183) (39,985,247,452)
จ่ายชาํระหุน้ทุนซ้ือคืนในบริษทัยอ่ย -  (358,161,332) -  -  

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (163,813,330,799) (59,381,953,361) (77,272,210,416) (70,615,237,877)

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (761,517,083) 909,996,666 (3,884,774) 476,559

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 9,871,691,638 (157,225,960) -  -  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีถูกจดัประเภทเป็น
 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 227,481,520 (227,481,520) -  -  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 5,765,955,151 37,357,759,989 9,506,649,272 (5,908,841,270)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 234,211,991,643 196,854,231,654 58,017,926,287 63,926,767,557
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด 4 239,977,946,794 234,211,991,643 67,524,575,559 58,017,926,287

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 
 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 
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บริษทั ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 
 

หมายเหตุ หัวข้อเร่ือง 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
3 นโยบายการบญัชี 
4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
5 เงินลงทุนชัว่คราว 
6 ลูกหน้ีการคา้ 
7 ลูกหน้ีอ่ืน 
8 เงินใหกู้ย้มื 
9 รายการระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
10 สินคา้คงเหลือ 
11 พสัดุคงเหลือ 
12 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม 
13 เงินลงทุนเผื่อขาย 
14 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
15 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
16 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
17 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
18 สินทรัพยเ์หมือง 
19 ค่าความนิยม 
20 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
21 ภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
22 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ 
23 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
24 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
25 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
26 เงินกูย้มืระยะยาว 
27 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
28 ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอน 
29 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
30 ทุนเรือนหุน้ 
31 เงินสาํรอง 
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บริษทั ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 
 

หมายเหตุ หัวข้อเร่ือง 
32 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
33 รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 
34 รายไดอ่ื้น 
35 ค่าใชจ่้ายจาํแนกตามลกัษณะ 
36 ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาํหรับปิโตรเลียม 
37 ตน้ทุนทางการเงิน 
38 ส่วนงานดาํเนินงาน 
39 การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
40 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
41 เงินปันผลจ่าย 
42 การซ้ือธุรกิจ 
43 สิทธิประโยชนต์ามบตัรส่งเสริมการลงทุน 
44 การดาํเนินการกรณีศาลปกครองกลางมีคาํสั่งคุม้ครองชัว่คราวโครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ 
45 การดาํเนินการกรณีระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลร่ัว 
46 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
47 เหตุการณ์อ่ืน ๆ 
48 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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บริษทั ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 

 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (บริษทัฯ) จดทะเบียนจดัตั้ งเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัในประเทศไทย และเป็น
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนคือ 
 

สาํนกังานใหญ่ของบริษทัฯ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ เป็นการดาํเนินธุรกิจดา้นปิโตรเลียม โดยบริษทัฯ ลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมการงาน และ
บริษทัร่วม (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกบัปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขั้นปลาย ธุรกิจ
ถ่านหิน รวมถึงธุรกิจอ่ืน ๆ ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 38 ส่วนงานดาํเนินงาน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษทัมีการดาํเนินงาน ซ่ึงมีการจดัตั้งบริษทัใน 29 ประเทศ  
 

2. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดใน
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบัญญติั
วิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท่ี์เก่ียวข้องภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
 

การจัดรายการในงบการเงินเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ เร่ือง “กาํหนดรายการย่อท่ีต้องมีใน 
งบการเงิน พ.ศ. 2554” ลงวนัท่ี 28 กันยายน 2554 ออกตามความในมาตรา 11 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ 
การบญัชี พ.ศ. 2543 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํข้ึนดว้ยขอ้สมมติฐานท่ีว่าผูใ้ชง้บการเงินมีความเขา้ใจหลกัการ
และวิธีปฏิบติัทางบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย หลกัการบญัชีท่ีใชอ้าจแตกต่างไปจากหลกัการบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไปซ่ึงใชใ้นประเทศอ่ืน 
 

งบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการไดจ้ดัทําข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าของ
องคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้ รายการบญัชีบางประเภทซ่ึงใชมู้ลค่ายุติธรรมในการวดัมูลค่าตามที่ได้
อธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 3.4 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
 

รายการท่ีมีสาระสาํคญัซ่ึงเกิดข้ึนระหว่างบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดถู้กตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม 
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2. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ (ต่อ) 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจดัทําและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท  และมีการปัดเศษ 
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการ
ตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

3. นโยบายการบัญชี 
 

3.1 มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีปัจจุบนั และท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคต มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558  
 กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) 

 

มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558  
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง สินคา้คงเหลือ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง งบกระแสเงินสด 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ 
ทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง ภาษีเงินได ้

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง สญัญาเช่า 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง รายได ้

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ 
การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน ์
เม่ือออกจากงาน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.1  มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีปัจจุบนั และท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคต มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 

 

มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 (ต่อ) 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 
ท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และ
สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2  
(ปรับปรุง 2557)  

เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3  
(ปรับปรุง 2557)  

เร่ือง การรวมธุรกิจ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 

 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สญัญาประกนัภยั 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5  
(ปรับปรุง 2557)  

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและ 
การดาํเนินงานท่ียกเลิก 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6  
(ปรับปรุง 2557)  

เร่ือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8  
(ปรับปรุง 2557)  

เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10  เร่ือง งบการเงินรวม 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11  เร่ือง การร่วมการงาน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12  เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13  เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10  
(ปรับปรุง 2557)  

เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความ
เก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.1  มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีปัจจุบนั และท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคต มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 

 

มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 (ต่อ) 
 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15  

(ปรับปรุง 2557)  
เร่ือง สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25  
(ปรับปรุง 2557)  

เร่ือง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของ
กิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27  
(ปรับปรุง 2557)  

เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบ
กฎหมาย 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29  
(ปรับปรุง 2557)  

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31  
(ปรับปรุง 2557)  

เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32  
(ปรับปรุง 2557)  

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 
(ปรับปรุง 2557)  

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน 
การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2557)  

เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2557)  

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ
และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 
(ปรับปรุง 2557)  

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองการรายงาน 
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2557)  

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2557)  

เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2557)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.1  มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีปัจจุบนั และท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคต มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 

 

มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 (ต่อ) 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14  เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน ์

ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมัพนัธ์ของ 
รายการเหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 
(ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2557)  

เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17 
(ปรับปรุง 2557)  

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2557)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 20  เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมือง
ผวิดิน 

 

มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559  
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ
ทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได ้

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาเช่า 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได ้
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.1  มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีปัจจุบนั และท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคต มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 

 

มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 (ต่อ) 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอดุหนุนจากรัฐบาลและ 
การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน ์
เม่ือออกจากงาน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ี 
เงินเฟ้อรุนแรง 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  
และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 

 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 

 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 

 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สญัญาประกนัภยั 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 
 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและ 
การดาํเนินงานท่ียกเลิก 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.1  มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีปัจจุบนั และท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคต มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 

 

มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 (ต่อ) 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6 
 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การสาํรวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 
 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 
 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง งบการเงินรวม 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 
 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การร่วมการงาน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 
 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10  
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความ
เก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15  
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25  
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของ
กิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27  
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตาม 
รูปแบบกฎหมาย 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29  
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31  
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32  
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1  
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน 
การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.1  มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีปัจจุบนั และท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคต มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 

 

มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 (ต่อ) 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4  

(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5  
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ
และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7  
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงาน 
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10  
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12  
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13  
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกคา้ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14  
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน ์
ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมัพนัธ์ของ 
รายการเหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 
(ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15  
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17  
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18  
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 20  
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมือง
ผวิดิน 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 21  เร่ือง เงินท่ีนาํส่งรัฐ 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.1  มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีปัจจุบนั และท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคต มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 

 

สภาวิชาชีพบญัชีฯ ไดอ้อกมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี  1 มกราคม 2558 และวนัท่ี  1 มกราคม 2559 ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษัทได้
ประเมินผลกระทบของมาตรฐานและการตีความมาตรฐานดงักล่าว และเช่ือว่าโดยส่วนใหญ่ไม่มีการเปล่ียนแปลงใน
หลกัการสาํคญั และเช่ือว่าจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ยกเวน้
เร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 3.3 
 

3.2 การจดัประเภทรายการใหม่ 
 

 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 บริษทัฯ จดัประเภทรายการสินคา้คงเหลือ - สํารองตามกฎหมายเป็นสินคา้คงเหลือ
ภายใตสิ้นทรัพยห์มุนเวียน แทนการแสดงภายใตสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน รวมถึงบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดมี้การจดั
ประเภทรายการใหม่สําหรับรายไดจ้ากการขาย และค่าภาคหลวงที่อยู่ภายใตส้ัญญาแบ่งปันผลผลิต โดยแสดง
รายไดจ้ากการขายสุทธิจากค่าภาคหลวง ผลกระทบต่อการจดัประเภทรายการใหม่น้ีแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 3.3  

 

3.3 ผลกระทบจากการถือปฏิบตัิตามนโยบายการบญัชีที่นาํมาใช ้และการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 
1 มกราคม 2558 
 

3.3.1 การนาํเสนองบการเงิน 
 

ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การ
นาํเสนองบการเงิน ซ่ึงกาํหนดใหมี้การจดักลุ่มการนาํเสนอรายการท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน แยกเป็นรายการ
ท่ีสามารถรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั และรายการท่ีไม่สามารถรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงัได ้
มาตรฐานฉบับปรับปรุงน้ีจึงมีผลต่อการแสดงรายการเท่านั้ น โดยไม่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือผลการ
ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 
 

3.3.2 งบการเงินรวม 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม 
ซ่ึงกาํหนดหลกัการพิจารณาเร่ืองการควบคุมไว ้กล่าวคือ กิจการผูล้งทุนจะถือว่าควบคุมผูไ้ดรั้บการลงทุน เม่ือกิจการ
นั้นมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนจากการเขา้ไปเก่ียวขอ้งกับผูท่ี้ได้รับการลงทุน ซ่ึงผลตอบแทน
ดงักล่าวผนัแปรไปตามผลตอบแทนของผูไ้ดรั้บการลงทุน และกิจการผูล้งทุนสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการกิจกรรม
ท่ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของผูไ้ดรั้บการลงทุนนั้นได ้การเปล่ียนแปลงน้ีส่งผลใหฝ่้ายบริหารตอ้งใช้
ดุลยพินิจท่ีสําคญัในการทบทวนบริษทัภายในกลุ่ม เพื่อระบุว่าบริษทัฯ และบริษทัย่อยมีอาํนาจควบคุมบริษทัใดใน
กลุ่มบริษทับ้าง ผลกระทบต่อการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีแสดงไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 3.3.8 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 ผลกระทบจากการถือปฏิบตัิตามนโยบายการบญัชีที่นาํมาใช ้และการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 
1 มกราคม 2558 (ต่อ) 
 

3.3.3 การร่วมการงาน 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 เร่ือง การร่วมการงาน 
ซ่ึงกาํหนดใหย้กเลิกทางเลือกในการใชว้ิธีรวมตามสัดส่วนสําหรับกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ทั้งน้ี หากกิจการท่ีควบคุม
ร่วมกันเขา้นิยามของการร่วมคา้ ต้องถูกบันทึกเป็นเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ผลกระทบต่อการถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.3.8 
 

3.3.4 การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 เร่ือง การเปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน ซ่ึงกาํหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัยอ่ย 
การร่วมการงาน บริษัทร่วม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับน้ีมีผลต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกับส่วนได้เสียของกิจการในบริษทัย่อย การร่วมการงาน และบริษทัร่วมของบริษทัฯ เท่านั้ น โดยไม่มี
ผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 
 

3.3.5 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่า
ยุติธรรม ซ่ึงกาํหนดแนวทางเร่ืองการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม หาก
กิจการตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตามท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง การวดัมูลค่า
ยุติธรรมดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการของมาตรฐานฉบับน้ี กิจการใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้
ผลกระทบจากการเร่ิมใชม้าตรฐานฉบบัน้ี มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีนาํเสนอ 
 

3.3.6 การบญัชีสาํหรับตราสารอนุพนัธ์ 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 กลุ่มบริษทัรับรู้จาํนวนสุทธิของดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจาก/จ่ายใหแ้ก่คู่สัญญาตราสารอนุพนัธ์
ตามสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย และสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียในตน้ทุนทางการเงินตาม
เกณฑ์คงคา้ง และรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ตามสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย และ
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานในงบแสดงฐานะการเงิน และ
รับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ในกาํไรหรือขาดทุน ผลกระทบต่อการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีน้ีแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.3.8 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 ผลกระทบจากการถือปฏิบตัิตามนโยบายการบญัชีที่นาํมาใช ้และการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 
1 มกราคม 2558 (ต่อ) 
 

3.3.7 การบญัชีป้องกนัความเส่ียง 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 กลุ่มบริษทัพจิารณากรณีท่ีเขา้เง่ือนไขของการบญัชีป้องกนัความเส่ียง ดงัน้ี  
 

หากเป็นการป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง
จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เช่นเดียวกบัการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมเฉพาะส่วนของความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งของ
รายการท่ีถูกป้องกนัความเส่ียง 
 

หากเป็นการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง
ส่วนท่ีมีประสิทธิผลจะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่วนการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือ
ป้องกนัความเส่ียงส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

3.3.8 ผลกระทบท่ีมีต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินว่ามีการควบคุมบริษทัย่อยหรือไม่ โดยพิจารณาขอ้เท็จจริงและ
สถานการณ์ท่ีบ่งช้ีว่าเขา้เง่ือนไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม รวมถึง
ประเมินประเภทของการร่วมการงานว่าเป็นการดาํเนินงานร่วมกนั หรือเป็นการร่วมคา้ โดยพิจารณาสิทธิและ
ภาระผกูพนัของผูเ้ขา้ร่วมการงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 เร่ือง การร่วมการงาน ผลจากการ
ประเมินดงักล่าวพบว่า มีผลกระทบต่อวิธีการบญัชีสําหรับส่วนไดเ้สียในบริษทับางแห่ง ซ่ึงเดิมถูกพิจารณาเป็น
บริษทัร่วมโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในการจดัทาํงบการเงินรวมนบัจากวนัที่มีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัจนถึงวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2557 ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และมีผลกระทบ
ต่อวิธีการบญัชีสาํหรับส่วนไดเ้สียในบริษทับางแห่ง ซ่ึงเดิมถูกพิจารณาเป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัโดยใชว้ิธีรวม
ตามสัดส่วนในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีมีการควบคุมร่วมจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ตามมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

บริษทัร่วมท่ีเปล่ียนเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ และตอ้งนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมอยูใ่นงบการเงินรวมของ
กลุ่มบริษทัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ มีอาํนาจควบคุม ไดแ้ก่ 

 บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (PTTGC) และบริษทัยอ่ย 
 บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) (TOP) และบริษทัยอ่ย 
 บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) (IRPC) และบริษทัยอ่ย 
 บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) (GPSC) และบริษทัยอ่ย 
 บริษทั ไทยออยลเ์พาเวอร์ จาํกดั (TP)  
 บริษทั พีทีที เอนเนอร์ยี ่โซลูชัน่ส์ จาํกดั (PTTES)  
 บริษทั พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด ์เอนจิเนียริง จาํกดั (PTTME)  
 บริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ จาํกดั (PTTICT)  
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 ผลกระทบจากการถือปฏิบตัิตามนโยบายการบญัชีที่นาํมาใช ้และการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 
1 มกราคม 2558 (ต่อ) 

 

3.3.8 ผลกระทบท่ีมีต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ) 
 

บริษทัท่ีถือเป็นการร่วมคา้ซ่ึงตอ้งเปล่ียนวิธีในการบนัทึกบญัชีจากวิธีรวมตามสดัส่วนมาเป็นวิธีส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ 

 บริษทั ทรานส์ ไทย - มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั (TTM(T))  
 Trans Thai - Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. (TTM(M))  
 บริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ จาํกดั (DCAP)  
 บริษทั พีทีที เอม็ซีซี ไบโอเคม จาํกดั (PTTMCC)  
 บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จาํกดั (PTTAC)  
 บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จาํกดั (HMC)  

 

นอกจากน้ี ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 กลุ่มบริษทัได้รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ในงบแสดงฐานะ
การเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม และรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ในกาํไรหรือขาดทุน 
รวมถึงบริษทัฯได้พิจารณาจดัประเภทรายการสินคา้คงเหลือ - สํารองตามกฎหมายเป็นสินคา้คงเหลือภายใต้
สินทรัพยห์มุนเวียน แทนการแสดงภายใตสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน และบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดมี้การจดัประเภท
รายการใหม่สําหรับรายไดจ้ากการขาย และค่าภาคหลวงที่อยูภ่ายใตส้ัญญาแบ่งปันผลผลิต โดยแสดงรายไดจ้าก
การขายสุทธิจากค่าภาคหลวง 



29 

3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 ผลกระทบจากการถือปฏิบตัิตามนโยบายการบญัชีที่นาํมาใช ้และการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 
1 มกราคม 2558 (ต่อ) 
 

3.3.8 ผลกระทบท่ีมีต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ) 
 

กลุ่มบริษทัจึงทาํการปรับปรุงและจดัประเภทรายการใหม่ในงบการเงินยอ้นหลงั และนาํงบการเงินท่ีไดป้รับปรุงและ
จดัประเภทรายการใหม่แลว้มาจดัทาํงบการเงินโดยผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัท่ีมีต่องบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ สรุปไดด้งัน้ี 
 

หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เพิม่ข้ึน (ลดลง) เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2557   
 สินทรัพยร์วม 440,063.76 1,941.79 
 หน้ีสินรวม 242,844.38 2,328.42 
 ส่วนของผูถื้อหุน้  197,219.38 (386.63) 
   

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557   
 สินทรัพยร์วม 471,172.22 917.76 
 หน้ีสินรวม 283,820.14 504.41 
 ส่วนของผูถื้อหุน้ 187,352.08 413.35 
 

  

งบกําไรขาดทุน/งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
 รายไดร้วม (209,194.58) (558.85) 
 ตน้ทุนขาย และค่าใชจ่้ายรวม (211,046.76) - 
 กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 454.78 1,558.83 
 ภาษีเงินได ้ (3,022.14) 200.00 
 กาํไรสาํหรับปี 5,329.10 799.98 
 กาํไรเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี (3,732.22) - 
 กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 1,596.88 799.98 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

3.4 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
 

3.4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม และ
เงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องซ่ึงมีระยะเวลาครบกาํหนดภายในสามเดือน ส่วนเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ไดแ้สดงเป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

3.4.2 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน   
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บ ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญพิจารณาจากลูกหน้ีท่ีคาดว่า
จะเรียกเก็บเงินไม่ได ้โดยประมาณจากจาํนวนหน้ีท่ีคงเหลืออยู ่ณ วนัส้ินงวดตามประวติัการชาํระเงินและสถานะ
ทางการเงินของลูกหน้ีในปัจจุบัน รวมทั้ งพิจารณาจากอตัราร้อยละตามอายุหน้ีของยอดลูกหน้ี ณ วนัส้ินงวด 
หน้ีสงสยัจะสูญท่ีเกิดข้ึนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร  

 

3.4.3 สินคา้คงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า โดยราคาทุนคาํนวณตาม
เกณฑ์ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก ราคาทุนของสินคา้คงเหลือ ประกอบด้วยต้นทุนทั้ งหมดในการซ้ือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือ ส่วนลดรับ ส่วนลดตามปริมาณการซ้ือ รวมถึงเงินนาํส่งหรือเงินรับชดเชยจากภาษีและ
กองทุนต่าง ๆ ส่วนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บนั้นคาํนวณจากราคาโดยประมาณท่ีคาดว่าจะขายตามปกติของธุรกิจหกัดว้ย
ค่าใช้จ่ายท่ีจาํเป็นเพ่ือให้สินคา้นั้นสําเร็จรูป และค่าใช้จ่ายในการขายท่ีเก่ียวขอ้ง และรับรู้ส่วนของมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บท่ีตํ่ากว่าราคาทุนในงบกาํไรขาดทุนภายใตห้วัขอ้ตน้ทุนขาย กลุ่มบริษทัจะรับรู้ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้
เม่ือสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพ 

 

3.4.4 พสัดุคงเหลือ 
 

พสัดุคงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนซ่ึงคาํนวณตามเกณฑถ์วัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั หกัดว้ยค่าเผื่อพสัดุเส่ือมสภาพและลา้สมยั
สาํหรับพสัดุท่ีเส่ือมสภาพ ลา้สมยั หรือไม่ไดใ้ชง้าน 

 

3.4.5 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนและหน้ีสินท่ีถือไวเ้พื่อขาย 
  

สินทรัพยห์รือกลุ่มของสินทรัพยท่ี์จาํหน่าย (ท่ีประกอบดว้ยสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนและหน้ีสินท่ีถือไวเ้พื่อขาย) จะถูก
จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายเม่ือมูลค่าตามบญัชีท่ีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย มิใช่มาจากการใช้
สินทรัพยน์ั้นต่อไป ซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือการขายนั้นมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากและสินทรัพยน์ั้นมีไว้
เพื่อขายในทนัทีในสภาพปัจจุบนั โดยข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงท่ีเป็นไปตามปกติและถือปฏิบติักนัทัว่ไปสําหรับการขาย
สินทรัพยน์ั้น ซ่ึงผูบ้ริหารไดผ้กูมดักบัแผนการเสนอขายสินทรัพยอ์ยา่งจริงจงัในราคาท่ีสมเหตุสมผลสอดคลอ้งกบั
มูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพยน์ั้ น โดยได้เร่ิมดาํเนินการตามแผนเพ่ือหาผูซ้ื้อและเพื่อทาํตามแผนให้
สมบูรณ์และมีความเป็นไปไดว้่าการขายจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี โดยสินทรัพยห์รือกลุ่มของสินทรัพยท่ี์จาํหน่าย
นั้นจะวดัมูลค่าดว้ยจาํนวนท่ีตํ่ากวา่ระหวา่งมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย  
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.4 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.4.5 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนและหน้ีสินท่ีถือไวเ้พื่อขาย (ต่อ) 
 

กลุ่มบริษทัหยุดคิดค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายสําหรับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีถูก 
จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย ตั้งแต่วนัท่ีท่ีสินทรัพยด์งักล่าวเขา้เง่ือนไขในการจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์
ถือไวเ้พ่ือขาย กลุ่มบริษทัยงัคงรับรู้ต่อไป สําหรับหน้ีสิน รวมถึงดอกเบ้ียและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้ีสิน
ซ่ึงถูกจดัประเภทเป็นหน้ีสินท่ีถือไวเ้พื่อขาย 

 

3.4.6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 

บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทัใหญ่ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทั
ใหญ่มีอาํนาจเหนือบริษทัย่อยและมีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อย 
รวมถึงมีความสามารถในการทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากอาํนาจเหนือบริษทัยอ่ย ซ่ึงรวมถึงกรณีท่ีบริษทั
ใหญ่มีสิทธิในการออกเสียงนอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงในบริษทัย่อย บริษทัใหญ่พิจารณาขอ้เท็จจริงและสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งว่ามีอาํนาจเหนือบริษทัยอ่ยหรือไม่  
 

งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมนบัจากวนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
 

บริษทัใหญ่ปันส่วนกาํไรหรือขาดทุนและแต่ละองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนให้กบัผูเ้ป็นเจา้ของของ
บริษทัใหญ่และส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม แมว้่าจะทาํใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมติดลบ 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีสําหรับการรวมธุรกิจโดยปฏิบตัิตามวิธีซ้ือ ยกเวน้กรณีที่เป็นการรวมธุรกิจภายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนั ตน้ทุนการรวมธุรกิจวดัมูลค่าดว้ยจาํนวนรวมทั้งส้ินของมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนที่โอนให ้
มูลค่าส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัของผูถู้กซ้ือและมูลค่ายตุิธรรมของส่วนไดเ้สียที่มีอยู่ ณ วนัที่ซ้ือ 
(หากเป็นการรวมธุรกิจท่ีดาํเนินการสาํเร็จจากการทยอยซ้ือ) 
 ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมหรือมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุได้ของผูถู้กซ้ือตามสัดส่วนของหุ้นท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อาํนาจควบคุมนั้น  

 กรณีการรวมธุรกิจที่ดาํเนินการสําเร็จจากการทยอยซ้ือ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีถืออยูก่่อนหนา้การ
รวมธุรกิจใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในงบกาํไรขาดทุน 

 ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ รวมถึงค่าธรรมเนียมวิชาชีพท่ีจ่ายใหแ้ก่ท่ีปรึกษา ผูป้ระเมินราคา และค่าท่ีปรึกษาอ่ืน  ๆ
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 

 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ 
 

การเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัยอ่ยโดยที่ไม่ไดท้าํใหก้ลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจในการ
ควบคุม กลุ่มบริษทับนัทึกรายการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวภายใตห้วัขอ้ส่วนเกินทุน(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยในส่วนของผูถื้อหุน้  
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.4 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.4.6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ต่อ) 
 

เมื่อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิที่ไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงิน
ลงทุนในกาํไรหรือขาดทุน 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีราคาทุน 
 

กลุ่มบริษทัได้เปิดเผยรายช่ือบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับส่วนไดเ้สียของบริษทัย่อยไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 
 

3.4.7 เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 
 

การร่วมคา้คือการร่วมการงานซ่ึงกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมการงานนั้น 
การควบคุมร่วมหมายถึงการร่วมกนัควบคุมการงานซ่ึงไดต้กลงกนัไวใ้นสัญญา ซ่ึงการควบคุมร่วมจะมีไดก้็ต่อเม่ือ
การตดัสินใจใด ๆ เก่ียวกบักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์จากผูท่ี้ร่วมกนัควบคุม
แลว้เท่านั้น 
 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสําคญั โดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว  
 

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีซ้ือเป็นวิธีการบญัชีสาํหรับการบนัทึกการไดม้าซ่ึงการร่วมคา้และบริษทัร่วม ตน้ทุนการซ้ือการร่วมคา้
และบริษทัร่วมท่ีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุไดข้องการร่วมคา้และบริษทัร่วม เฉพาะส่วน 
ท่ีเป็นของกลุ่มบริษทัจะบนัทึกเป็นค่าความนิยมซ่ึงรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 
 

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัไดร้วมส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของการร่วมคา้และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย
นบัจากวนัท่ีมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัจนถึงวนัท่ีการมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัส้ินสุดลง รายการกาํไรหรือขาดทุน
ท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนระหว่างกลุ่มบริษทักบัการร่วมคา้และบริษทัร่วมจะถูกตดับญัชีเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในการ
ร่วมคา้และบริษทัร่วมนั้น เวน้แต่มีหลกัฐานวา่สินทรัพยท่ี์โอนระหว่างกนัดงักล่าวเกิดการดอ้ยค่า 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของการร่วมคา้และบริษทัร่วมตามสัดส่วนท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียใน
กาํไรหรือขาดทุนของการร่วมคา้และบริษทัร่วม เงินปันผลท่ีกลุ่มบริษทัไดจ้ากการร่วมคา้และบริษทัร่วมจะนาํไปหกั
จากมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 
 

กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมคา้และบริษทัร่วมอีกต่อไป หากส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษทั
ในการร่วมคา้และบริษทัร่วมมีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 
เวน้แต่กลุ่มบริษทัไดค้ ํ้าประกนัหรือมีภาระผกูพนัในหน้ีสินตามกฎหมายหรือตอ้งจ่ายชาํระหน้ีแทนการร่วมคา้และ
บริษทัร่วม  
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.4 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.4.7 เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน
ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีราคาทุนและแสดงในงบการเงินรวม
โดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย  
 

กลุ่มบริษทัได้เปิดเผยรายช่ือการร่วมคา้และบริษทัร่วมของกลุ่มบริษทัและขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกับส่วนได้เสีย
ของการร่วมคา้และบริษทัร่วมไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 12 

 

3.4.8 การดาํเนินงานร่วมกนั 
 

การดาํเนินงานร่วมกนัเป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละมีภาระผูกพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการร่วมการงานนั้น กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใช้จ่ายตามส่วนได้เสียในการดาํเนินงาน
ร่วมกนัในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมนับตั้งแต่วนัท่ีมีการควบคุมร่วมจนถึงวนัท่ีการควบคุมร่วม
ส้ินสุดลง  
 

กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยการดาํเนินงานร่วมกนัและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของการดาํเนินงานร่วมกนัไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 12 

 

3.4.9 เงินลงทุนอ่ืน 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม เป็น
เงินลงทุนเผือ่ขายและเงินลงทุนทัว่ไป 
 

เงินลงทุนในตราสารทุนและกองทุนรวมท่ีเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดถูกจดัประเภทเป็นเงินลงทุน
เผื่อขาย และแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายตุิธรรมและรับรู้ผลต่างท่ีเปล่ียนแปลงไปเป็นรายการกาํไร
(ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรู้จาํนวนสะสมในบญัชีเงินลงทุน
เผื่อขายในส่วนของผูถื้อหุน้  
 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดจะถูกจดัประเภทเป็นเงินลงทุนทัว่ไป และแสดงในงบแสดง
ฐานะการเงินดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน โดยกลุ่มบริษทัจะทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุน
เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการดอ้ยค่าเกิดข้ึน ถา้ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน 
รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนทนัที 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.4 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.4.9 เงินลงทุนอ่ืน (ต่อ) 
 

ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างเงินสดสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะ
บันทึกในกาํไรหรือขาดทุน และเม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุนในตราสารหน้ีหรือตราสารทุนชนิดเดียวกันเพียง
บางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายคาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัจากจาํนวนทั้งหมดท่ีถือไว ้
 

3.4.10 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูกควบคุม
โดยบริษทัฯ หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ ซ่ึงหมายความรวมถึง บริษทัท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุน้บริษทัยอ่ย 
และกิจการท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั รวมถึงมีส่วนไดเ้สียในบริษทัฯ ซ่ึงมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญั หรือมี
อาํนาจควบคุมร่วม นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม การร่วมคา้ ผูบ้ริหารสาํคญั 
และกรรมการของบริษทัฯ รวมถึงกิจการท่ีผูบ้ริหารสาํคญั หรือกรรมการของบริษทัฯ มีอาํนาจควบคุม หรือมีอาํนาจ
ควบคุมร่วม หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญั ทั้งน้ี ไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ แต่ละรายการ บริษทัฯ คาํนึงถึง
เน้ือหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 

3.4.11 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 

บริษทัฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน
ของบริษทัฯ  รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที ่รวมอยู ่ในงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินที ่ใชใ้นการ
ดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 
 

กลุ่มบริษทัแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนให้เป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานโดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ และแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีใน
งบแสดงฐานะการเงินให้เป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะ
การเงิน กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายชําระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและท่ีเกิดจากการแปลงค่า
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่าว จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

กลุ่มบริษทัแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศท่ีจดัทาํงบการเงินเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท
โดยแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดว้ยอตัราปิด ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน และแปลงค่างบกาํไรขาดทุนโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียระหว่างงวด ผลต่างท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่ารายการดงักล่าว รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
และแสดงจาํนวนสะสมภายใตห้วัขอ้องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

เม่ือกลุ่มบริษทัจาํหน่ายหน่วยงานในต่างประเทศ จึงจะบนัทึกผลต่างซ่ึงแสดงภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้เป็นส่วนหน่ึง
ของกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายหน่วยงานในต่างประเทศนั้น  
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.4 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.4.12 ตน้ทุนการกูย้มื 
  

ตน้ทุนการกูย้ืม ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดจากการกูย้ืม โดยตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้า 
การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข จะรวมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินทรัพยด์งักล่าว จนกระทัง่การ
ดาํเนินการส่วนใหญ่ท่ีจาํเป็นในการเตรียมการก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยใ์ห้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้าม
ประสงคเ์สร็จส้ินลง ในกรณีท่ีเงินกูย้ืมเกิดข้ึนโดยเฉพาะ เพื่อก่อสร้างหรือผลิตสินทรัพย ์จาํนวนตน้ทุนการกูย้มืท่ีรวม
เป็นราคาทุนของสินทรัพยน์ั้นเป็นตน้ทุนการกูย้มืท่ีเกิดข้ึนจริงในระหว่างปีของเงินกูน้ั้น หกัดว้ยรายไดท่ี้เกิดจากการ
นาํเงินกูด้งักล่าวไปลงทุนเป็นการชัว่คราว กรณีท่ีเงินกูย้ืมมีวตัถุประสงคท์ัว่ไป กลุ่มบริษทัใช้อตัราการตั้งข้ึนเป็น
ราคาทุนของสินทรัพยคู์ณด้วยรายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินทรัพย  ์ในการปันส่วนตน้ทุนการกูย้ืมเป็นราคาทุนของ
สินทรัพย ์
 

ตน้ทุนการกูย้มือ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ 
 

3.4.13 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงดว้ยราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า โดยราคาทุนรวมถึง
รายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงเพ่ือให้สินทรัพยอ์ยู่ในสถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมใช้งาน และประมาณการค่าร้ือถอน 
การขนยา้ยและการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์ซ่ึงเป็นภาระผกูพนัท่ีเกิดจากการไดห้รือใชสิ้นทรัพยน์ั้น  
 

ค่าซ่อมแซมและค่าบาํรุงรักษาจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนในระหว่างงวดบญัชีท่ีเกิดรายการข้ึน ส่วนตน้ทุนของการ
ปรับปรุงสินทรัพยใ์ห้ดีข้ึนอย่างมีนัยสําคญั ตน้ทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแทนส่วนประกอบของรายการ ท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด รวมถึงการตรวจสอบคร้ังใหญ่ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดังกล่าวไวเ้ป็นส่วน
หน่ึงของราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์ทั้งน้ี สําหรับกรณีท่ีมีการเปล่ียนแทน กลุ่มบริษทัจะตดัมูลค่าตามบญัชีของ
ส่วนประกอบท่ีถูกเปล่ียนแทนออก 
 

การกาํหนดค่าเส่ือมราคา กลุ่มบริษทัพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนั เม่ือแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสาระสาํคญั 
 

มูลค่าคงเหลือของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์มีการประมาณการดว้ยมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บในปัจจุบนัหกัตน้ทุนท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึนจากการจาํหน่ายสินทรัพยน์ั้น หากมีอายุและสภาพท่ีคาดว่าจะเป็น เม่ือส้ินสุดอายุการให้ประโยชน์ และ
ทบทวนมูลค่าคงเหลือ อายกุารใหป้ระโยชน ์และวิธีการคิดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยอ์ยา่งนอ้ยทุกส้ินปี 
 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงหรือตามหน่วยของผลผลิตตลอดอายุ
การใหป้ระโยชนท่ี์ประมาณการไวข้องสินทรัพยแ์ต่ละประเภท ดงัต่อไปน้ี 
 

อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 30 ปี 
เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ 5 - 40 ปี 
เคร่ืองจกัรอ่ืน ๆ ตามหน่วยของผลผลิต 
สินทรัพยอ่ื์น ๆ 5 - 10 ปี 
 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.4 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.4.13 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

กาํไรขาดทุนจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เกิดจากการเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการขายกบัมูลค่า
คงเหลือตามบญัชี ณ วนัจาํหน่าย โดยไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณกาํไรขาดทุนจากการดาํเนินงาน 
 

สินทรัพยเ์พื่อการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 
 

กลุ่มธุรกิจประเภทท่ีดาํเนินการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัสินทรัพยท่ี์ใชเ้พื่อการสํารวจและผลิต
ปิโตรเลียมโดยใชว้ิธีผลสาํเร็จของงาน (The Successful Efforts Method) ซ่ึงมีนโยบายการบญัชี ดงัน้ี 
 

ต้นทุนสินทรัพย์ 
 

ตน้ทุนของสินทรัพย ์ประกอบดว้ย ตน้ทุนทั้งหมดเพ่ือการไดม้าซ่ึงสิทธิในผลผลิตปิโตรเลียม หรือตน้ทุนในการ
ไดม้าในสัดส่วนของสินทรัพย ์รวมถึงตน้ทุนค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต 
 

ตน้ทุนเพื่อการขุดเจาะปิโตรเลียมของหลุมสํารวจ จะถูกบนัทึกเป็นสินทรัพย  ์และจะเปล่ียนเป็นทรัพยสิ์นของ
โครงการที่พบปริมาณสํารองที่พิสูจน์แลว้เมื่อมีการสํารวจพบปริมาณสํารองที่เพียงพอในเชิงพาณิชย  ์แต่จะถูก 
ตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายทั้งจาํนวนในกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีมีการพิสูจน์ว่าไม่พบปริมาณสาํรอง หรือพบ แต่ไม่
เพยีงพอในเชิงพาณิชย ์
 

รายจ่ายสํารวจเพ่ืองานธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ ตลอดจนค่าสงวนพื้นท่ีในช่วงการสํารวจ บนัทึกเป็นค่าใช้จ่าย 
ในงวดท่ีเกิดในกาํไรหรือขาดทุน 
 

รายจ่ายเพื่อการพฒันา ทั้งในส่วนของสินทรัพยท่ี์พบปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้ รวมถึงตน้ทุนของหลุมพฒันาท่ีไม่
ประสบความสาํเร็จจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสินทรัพย ์
 

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาของตน้ทุนการไดม้าซ่ึงสิทธิในผลผลิตปิโตรเลียม คาํนวณโดยวิธีสัดส่วนของผลผลิต (Unit of 
Production) ตลอดอายขุองปริมาณสํารองที่พิสูจน์แลว้ (Proved Reserves) ค่าเส่ือมราคาของตน้ทุนหลุมสํารวจ 
การพฒันาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงตน้ทุนค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต ยกเวน้ โครงการที่ยงัไม่สําเร็จ
คาํนวณโดยวิธีสัดส่วนของผลผลิตตลอดอายุของปริมาณสํารองที่พิสูจน์แลว้ (Proved Reserves) หรือปริมาณ
สํารองที่พิสูจน์และพฒันาสําเร็จ (Proved Developed Reserves) กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการของปริมาณสาํรองโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 

ปริมาณสํารองท่ีพิสูจน์แลว้และปริมาณสํารองท่ีพิสูจน์และพฒันาสําเร็จ คาํนวณโดยวิศวกรของกลุ่มบริษทั และ
ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากผูร่้วมดาํเนินงาน  
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.4 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.4.13 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

รายจ่ายส่วนท่ีสาํรองแทนรัฐบาล (Carried Cost) ภายใตส้ญัญาแบ่งปันผลผลิต 
 

กลุ่มธุรกิจประเภทท่ีดาํเนินการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัรายจ่ายส่วนท่ีสํารองแทนรัฐบาล 
(Carried Cost) ภายใตส้ญัญาแบ่งปันผลผลิต โดยมีนโยบายการบญัชี ดงัน้ี 
 

ภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิตท่ีมีรัฐบาลเป็นผูร่้วมทุนบางสัญญา กลุ่มผูร่้วมทุนอ่ืนท่ีไม่ใช่รัฐบาล มีขอ้ผูกพนัท่ี
จะตอ้งจ่ายตน้ทุนในช่วงระยะเวลาสาํรวจทั้งหมด ซ่ึงรวมถึงตน้ทุนในส่วนของรัฐบาลจนกว่าจะไดรั้บอนุมติัพื้นท่ี
พฒันาปิโตรเลียม (First Development Area) ตน้ทุนในช่วงระยะเวลาสาํรวจท่ีกลุ่มผูร่้วมทุนจ่ายแทนรัฐบาลดงักล่าว 
(Carried Cost) เป็นไปตามสัดส่วนท่ีตกลงกัน ทั้ งน้ี เม่ือโครงการได้ทาํการผลิตแล้ว กลุ่มผูร่้วมทุนจะได้รับคืน 
Carried Cost ในรูปของการแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียมตามวิธีการท่ีไดต้กลงกนัโดยปราศจากดอกเบ้ีย กลุ่มบริษทัได้
บนัทึกรายการ Carried Cost ตามประเภทกิจกรรมปิโตรเลียม ภายใตว้ิธีผลสําเร็จของงาน ซ่ึงส่วนใหญ่บนัทึกเป็น
รายการภายใตสิ้นทรัพยเ์พื่อการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมในงบแสดงฐานะการเงิน รวมทั้งค่าใชจ่้ายในการสาํรวจ
ปิโตรเลียมในกาํไรหรือขาดทุน 
 

3.4.14 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน แสดงดว้ยราคาทุนหักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า ซ่ึงราคาทุน
รวมถึงรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาสินทรัพย ์
 

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีราคาทุนสาํหรับการบนัทึกบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน โดยแนวทางราคาทุนนั้นเป็นไปตาม
แนวทางท่ีกาํหนดในนโยบายการบญัชีหวัขอ้ “ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์” 
 

ค่าเส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพยซ่ึ์งอยูร่ะหวา่ง 5 - 30 ปี และไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 
 

3.4.15 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน แสดงดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์
นั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการอ่ืน กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยน์ั้น
ตามราคาทุน 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.4 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.4.15 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (ต่อ) 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ประกอบดว้ย สิทธิในการใชค้อมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์เช่น ท่อขนส่งก๊าซ 
สินทรัพยใ์นการสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากร และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ๆ เช่น สิทธิในการดาํเนินงานอ่ืน 
สิทธิบตัร และสญัญาซ้ือขายกบัลูกคา้ (Customer Contract) 
 

สินทรัพยใ์นการสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากร เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีกลุ่มธุรกิจประเภทท่ีดาํเนินการ
สาํรวจและผลิตปิโตรเลียมบนัทึกโดยใชร้าคาทุน และเม่ือมีการสาํรวจพบปริมาณสาํรองท่ีเพียงพอในเชิงพาณิชย ์
สินทรัพยภ์ายใตโ้ครงการนั้นจะถูกโอนไปเป็นสินทรัพยข์องโครงการที่พบปริมาณสาํรองที่พิสูจน์แลว้ และมีวิธี
วดัมูลค่าภายหลงัตามวิธีการที่ระบุไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 3.4.13 ส่วนโครงการท่ีพิสูจน์ว่าไม่พบ
ปริมาณสาํรองหรือพบ แต่ไม่เพียงพอในเชิงพาณิชย ์สินทรัพยภ์ายใตโ้ครงการนั้นจะถูกตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้าย
ทั้งจาํนวนในกาํไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนถูกตัดจาํหน่ายและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์ซ่ึงอยูร่ะหว่าง 3 - 40 ปี ยกเวน้ สัญญาซ้ือขายกบัลูกคา้ (Customer Contract) ถูกตดัจาํหน่ายตามประมาณการ
ปริมาณขาย  
 

กลุ่มบริษทัทบทวนมูลค่าคงเหลือ อายกุารใหป้ระโยชน ์และวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอยา่งนอ้ยทุก
ส้ินปี  

 

3.4.16 สินทรัพยเ์หมือง 
 

กลุ่มธุรกิจประเภทถ่านหิน  จะบันทึกบัญชีเก่ียวกับสินทรัพย์ท่ีใช้เพื่อการสํารวจและการผลิตถ่านหิน  ซ่ึง
ประกอบดว้ย สิทธิในเหมืองถ่านหิน และค่าใชจ่้ายในการสาํรวจและพฒันาเหมืองรอตดับญัชี ดงัน้ี 
 

สิทธิในเหมืองถ่านหิน 
 

สิทธิในเหมืองถ่านหิน ประกอบดว้ย ตน้ทุนทั้งหมดเพื่อการไดม้าซ่ึงสิทธิในเหมืองถ่านหิน และรวมถึงตน้ทุนค่า
สาํรวจและพฒันาพื้นท่ีเหมืองถ่านหิน 

 

ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจและพฒันาเหมืองรอตดับญัชี 
 

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจบนัทึกเป็นตน้ทุนสินทรัพย ์(ค่าใช้จ่ายในการสํารวจรอตดับญัชี) ตามพ้ืนท่ีท่ีจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ ค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีจะประกอบไปด้วย ต้นทุนทางตรงสุทธิ เช่น ค่าสิทธิบตัร ค่าใช้จ่ายในการสํารวจทาง
ธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ และไม่รวมค่าโสหุ้ยทัว่ไปและค่าใชจ่้ายในการบริหารท่ีไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัพื้นท่ีท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดประโยชน ์โดยมีเง่ือนไขต่อไปน้ี 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.4 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.4.16 สินทรัพยเ์หมือง (ต่อ) 
 

ก) ตน้ทุนสินทรัพยน์ั้นคาดว่าจะไดร้ับคืนเมื่อพื้นที่นั้นไดรั้บการพฒันาแลว้เสร็จและเร่ิมการทาํเหมือง หรือ
จากการขายพื้นท่ีสาํรวจ  

 

ข) กิจกรรมการสํารวจในพื้นท่ีท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ยงัไม่ถึงขั้นท่ีสามารถประเมินถึงความมีอยู่จริงของ
ปริมาณสาํรองในเชิงพาณิชยไ์ดอ้ยา่งสมเหตุสมผล และกิจกรรมการสาํรวจยงัดาํเนินอยูโ่ดยต่อเน่ือง 

 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของรายจ่ายในการสาํรวจข้ึนอยูก่บัความสาํเร็จและประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีจะไดรั้บ ซ่ึงใน
กรณีท่ีพิจารณาแลว้ว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนอ้ย หรือคาดว่าจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ รายจ่ายใน
การสาํรวจรอตดับญัชีดงักล่าว จะถูกตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายทั้งจาํนวนในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
 

ส่วนรายจ่ายเพื่อการพฒันาเหมืองและตน้ทุนในการพฒันาพ้ืนท่ีก่อนท่ีจะทาํการผลิต จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสินทรัพย์
เหมือง หากเขา้เง่ือนไขและมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะสามารถก่อใหเ้กิดประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคต  
 

ค่าตดัจาํหน่าย 
 

ค่าตดัจาํหน่ายของสิทธิในเหมืองถ่านหิน คาํนวณโดยใชว้ิธีสดัส่วนของผลผลิต (Unit of production) ท่ีขดุได ้
 

ค่าใชจ้่ายในการสาํรวจและพฒันาเหมืองรอตดับญัชี จะเร่ิมตดัจาํหน่ายเม่ือเร่ิมผลิตถ่านหินในเชิงพาณิชย ์โดยใช้
วิธีสดัส่วนของผลผลิต (Unit of production) 
 

ปริมาณสัดส่วนของผลผลิตและอายกุารใหป้ระโยชนข์องสัมปทานเหมืองถ่านหิน จะถูกประมาณและสอบทานโดย
กลุ่มบริษทั  

 

3.4.17 สญัญาเช่า 
 

สญัญาเช่าการเงิน - กลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า 
 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนมายงักลุ่ม
บริษทัถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวน
เงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า หรือมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์่เช่า แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า โดยจาํนวนเงิน
ขั้นตํ่าที่ตอ้งจ่าย จะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพื่อให้ได้อตัราดอกเบ้ียคงที่ต่อหน้ีสินท่ี
คงคา้งอยู ่ ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช ้จ่ายทางการเงินจะแสดงรวมอยู ่ในเงินกูย้ ืมระยะยาว  ส่วน
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยที์่ไดม้าจากสัญญาเช่าการเงิน 
จะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น หรือตามอายขุองสัญญาเช่าแลว้แต่ระยะเวลาใด
จะสั้นกว่า  
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.4 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.4.17 สญัญาเช่า (ต่อ) 
 

สญัญาเช่าการเงิน - กลุ่มบริษทัเป็นผูใ้หเ้ช่า 
 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปยงัผูเ้ช่า
ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน กลุ่มบริษทัแสดงสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงินรวมอยู่ในรายการเงินให้กูย้ืมใน
งบแสดงฐานะการเงินดว้ยจาํนวนท่ีเท่ากบัเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า และปันส่วนรายไดท้างการเงินตลอดอายุ
สัญญาเช่าดว้ยเกณฑที์่เป็นระบบและสมเหตุสมผล โดยข้ึนอยูก่บัรูปแบบที่สะทอ้นให้เห็นถึงผลตอบแทนท่ีคงท่ี
ในแต่ละงวดของเงินลงทุนสุทธิของผูใ้หเ้ช่า 
 

สญัญาเช่าดาํเนินงาน - กลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า 
 

สัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ยงัคงตกอยู่กบัผูใ้ห้เช่า จะจดัเป็น
สญัญาเช่าดาํเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงาน จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน โดยใชว้ิธีเส้นตรงตลอด
อายขุองสญัญาเช่านั้น 
 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าดําเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น  เบ้ียปรับท่ีต้องจ่ายให้แก่ 
ผูใ้หเ้ช่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 
 

สญัญาเช่าดาํเนินงาน - กลุ่มบริษทัเป็นผูใ้หเ้ช่า 
 

สัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ยงัคงตกอยู่กบัผูใ้ห้เช่า จะจดัเป็น
สัญญาเช่าดาํเนินงาน กลุ่มบริษทัแสดงสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานในงบแสดงฐานะการเงินตามลกัษณะ
ของสินทรัพยด์ว้ยราคาทุน รับรู้ตน้ทุน(ซ่ึงรวมถึงค่าเส่ือมราคา)ที่เกิดข้ึนเนื่องจากการไดร้ับรายไดค้่าเช่าเป็น
ค่าใชจ่้ายและรับรู้รายไดค่้าเช่าตามเกณฑเ์ส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่านั้น 
 

การบญัชีสาํหรับขอ้ตกลงท่ีมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบ 
 

กลุ่มบริษทัไดมี้การพิจารณาว่าขอ้ตกลงเป็นหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยอา้งอิงจากเน้ือหาของขอ้ตกลง 
โดยขอ้ตกลงถือเป็นสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบ เม่ือการปฏิบัติตามขอ้ตกลงข้ึนอยู่กับการใช้
สินทรัพยท่ี์เฉพาะเจาะจงและขอ้ตกลงนั้นใหสิ้ทธิแก่ผูซ้ื้อ (ผูเ้ช่า) ในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์
 

กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนสําหรับสัญญาเช่าและส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบอ่ืน โดยใชมู้ลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ใน
การแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ 
จะรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจาํนวนที่เท่ากบัมูลค่าย ุติธรรมของสินทรัพยที์่มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น 
หลงัจากนั้นจาํนวนหน้ีสินจะลดลงตามจาํนวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการเงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัรา
ดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.4 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.4.18 ค่าความนิยม 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมด้วยราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่ามูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า และทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการ
ดอ้ยค่าเกิดข้ึน แต่หากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกว่าตน้ทุนการรวมธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนท่ี
สูงกวา่เป็นกาํไรในกาํไรหรือขาดทุน 
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการด้อยค่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวมธุรกิจให้กับ
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) ท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์
เพิ่มข้ึนจากการรวมธุรกิจ และกลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์
ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
ของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทัจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในกาํไร
หรือขาดทุน และกลุ่มบริษทัไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 

 

3.4.19 ภาษีเงินได ้
 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 
 

กลุ่มบริษทัคาํนวณภาษีเงินไดส้ําหรับกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวใ้นประมวล
รัษฎากร พระราชบญัญติัภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม พ.ศ. 2514 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2532 และภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ในต่างประเทศอ่ืน ๆ ท่ีกลุ่มบริษทัไดไ้ปลงทุน 
 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั ไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระ ซ่ึงคาํนวณจากกาํไรประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัรา
ภาษีท่ีประกาศใช ้ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงเก่ียวกบัรอบบญัชีท่ีคาํนวณภาษีเงินได ้ตลอดจนการปรับปรุง
ทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อน ๆ 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ตั้ งเต็มจาํนวนตามวิธีบันทึกหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงเกิดจากผลแตกต่าง
ชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินกบัมูลค่าท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน ผลแตกต่างชัว่คราวส่วนใหญ่
ตามงบการเงินรวมเกิดจากรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอน 

 

อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ใชเ้ป็นอตัราในการคาํนวณภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะรับรู้เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพยีงพอต่อ
การนาํจาํนวนผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน ์และจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.4 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.4.19 ภาษีเงินได ้(ต่อ) 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุนสําหรับงวด เวน้แต่ภาษีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีบนัทึกนอกกาํไรหรือขาดทุน ทั้งในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 
หรือการรวมธุรกิจ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี จะหักกลบกนัไดก้็ต่อเม่ือมีสิทธิตามกฎหมายและสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินภาษีเงินไดด้งักล่าวเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีเดียวกนั 
 

กลุ่มบริษทัหกักลบสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในการแสดงรายการใน
งบแสดงฐานะการเงิน  

 

3.4.20 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซตามสญัญา Take-or-Pay 
 

บริษทัฯ ไดมี้การทาํสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติ (ก๊าซฯ) กบัผูข้าย ซ่ึงมีการกาํหนดปริมาณการรับก๊าซฯ ขั้นตํ่าในแต่ละปี 
(Annual Minimum Quantity) หากในปีสัญญาใด  บริษัทฯ  ไม่สามารถรับก๊าซฯ  ได้ครบตามปริมาณขั้ นตํ่ า 
ท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา บริษทัฯ จะตอ้งชาํระค่าซ้ือก๊าซฯ ล่วงหน้าสําหรับปริมาณก๊าซในส่วนท่ีไม่สามารถรับได ้
(Take-or-Pay) โดยหลงัจากส้ินปีสัญญาในแต่ละปี บริษทัฯ และผูข้าย จะทาํการตกลงและยอมรับในปริมาณก๊าซฯ 
ท่ีจะนาํมาใชใ้นการคาํนวณค่า Take-or-Pay สําหรับปีสัญญานั้น ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา 
ทั้งน้ี บริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะรับก๊าซฯ ท่ีไดช้าํระเงินล่วงหนา้ไปแลว้นั้นในปีสัญญาต่อ ๆ ไป (Make-up) โดยตอ้งรับก๊าซฯ 
ให้ครบตามปริมาณรับก๊าซฯ ขั้นตํ่าสําหรับปีสัญญานั้น ๆ ก่อน บริษทัฯ บนัทึกรายการชาํระค่าซ้ือก๊าซฯ ภายใต้
สญัญาน้ีเป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ 

 

3.4.21 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 

กลุ่มบริษทัประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งัน้ี 
 

 ค่าความนิยมเป็นรายปี หรือ เม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า 
 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน หรือ สินทรัพยเ์หมือง เม่ือมี

ขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่า เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการจาํหน่ายหรือมูลค่าจากการใช้
สินทรัพยแ์ลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกว่า ซ่ึงในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมาณการกระแส
เงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีท่ี
สะท้อนถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็น
ลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ท่ีกาํลังพิจารณาอยู่ และในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจาํหน่าย 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.4 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.4.21 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ต่อ) 
 

กลุ่มบริษทัใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจาํนวนเงินที่คาดว่า
จะไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย ทั้งน้ี มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการ
ขายสินทรัพยห์รือจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุน 
 

3.4.22 ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอน 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอน (Decommissioning Costs) เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะ
เกิดภาระผูกพนัอนัเป็นผลเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถประมาณการจาํนวนเงินท่ีต้องจ่ายได้อย่าง
สมเหตุสมผล 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินดว้ยจาํนวนประมาณการของตน้ทุนค่าร้ือถอน ซ่ึงตน้ทุนดงักล่าวไดร้วมเป็น
ส่วนหน่ึงของสินทรัพยเ์พื ่อการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม และอาคารและอุปกรณ์ และตดัจาํหน่ายโดยวิธี
สัดส่วนของผลผลิตของปริมาณสาํรองที่พิสูจน์แลว้ และวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพยแ์ต่ละประเภท ตามลาํดบั ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนไดร้ับการประเมินข้ึนและสอบทานโดย
วิศวกรของกลุ่มบริษทัและดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 

3.4.23 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 

ภาระผกูพนัของกลุ่มบริษทัเก่ียวกบัผลประโยชน์ของพนกังานรับรู้และวดัมูลค่าผลประโยชน์ของพนกังาน แต่ละ
ประเภทดงัน้ี  

1. ผลประโยชนข์องพนกังานระยะสั้น รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีเกิดรายการ  
2. ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - โครงการสมทบเงิน บริษทัฯ และพนักงานได้ร่วมกันจดัตั้ งกองทุน

สํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน 
สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯ จ่ายสมทบ
กองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีเกิดรายการ  

3. ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ ใชเ้ทคนิคการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั และคิดลดผลประโยชน์ โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว  ้(Projected unit credit 
method) เพื่อกาํหนดมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั โดยรับรู้เป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน และ
รับรู้ตน้ทุนบริการปัจจุบนั ตน้ทุนบริการในอดีต ดอกเบ้ียสุทธิจากหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิ 
เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี ผลกาํไรขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ ซ่ึงรวมถึงผลกาํไรขาดทุน
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Acturial Gain/Loss) รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
และรับรู้จาํนวนสะสมในบญัชีกาํไรสะสมในส่วนของผูถื้อหุน้  
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.4 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.4.23 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (ต่อ) 
 

4. ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน ใชเ้ทคนิคการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั คิดลด
โดยวิธีคิดลดผลประโยชน์แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว  ้(Projected unit credit method) เพื่อกาํหนด
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนั โดยรับรู้เป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้ต้นทุนบริการ
ปัจจุบนั ตน้ทุนบริการในอดีต ดอกเบ้ียสุทธิจากหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิ เป็นค่าใชจ่้ายใน
กาํไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี ผลกาํไรขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ ซ่ึงรวมถึงผลกาํไรขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Acturial Gain/Loss) รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที  

5. ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งรับรู้เป็นหน้ีสินและค่าใช้จ่าย เม่ือแสดงชัดเจนว่าผูกพนักบัรายการใดรายการ
หน่ึง ดงัน้ี  
 เลิกจา้งพนกังานหรือกลุ่มของพนกังานก่อนวนัเกษียณตามปกติ  
 ใหข้อ้เสนอเพื่อสนบัสนุนใหมี้การออกจากงานดว้ยความสมคัรใจของพนกังาน 

 

3.4.24 การรับรู้รายได ้
 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขาย เม่ือส่งมอบสินคา้หรือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของ
ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ ส่วนรายไดจ้ากการให้บริการ รับรู้เม่ือมีการให้บริการ โดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน ซ่ึง
รายไดท่ี้รับรู้ดงักล่าวแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 

รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
ดอกเบ้ียรับ - รับรู้ตามสดัส่วนของระยะเวลาโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสินทรัพย ์
ค่าสิทธิ - รับรู้ตามเกณฑท่ี์ไดต้กลงหรือสัญญาท่ีไดท้าํไว ้
เงินปันผล - รับรู้เม่ือมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 

โปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกคา้ 
 

กลุ่มบริษทัมีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ ลูกคา้จะไดรั้บรางวลัเป็นแตม้สะสม (คะแนน) ลูกคา้สามารถนาํคะแนน
เป็นส่วนลดค่าสินคา้หรือแลกรางวลัจากกลุ่มบริษทั มูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือคา้งรับจากการขาย
เร่ิมแรกจะตอ้งปันส่วนระหว่างคะแนนและส่วนประกอบอ่ืน ๆ ของรายการขายนั้น การปันส่วนไปยงัคะแนนใช้
วิธีการประมาณโดยอา้งอิงจากมูลค่ายติุธรรมของรางวลัท่ีใหลู้กคา้ใชสิ้ทธิแลก ซ่ึงมูลค่ายติุธรรมน้ีประมาณโดยใช้
มูลค่าส่วนลดหรือมูลค่ารางวลัปรับปรุงดว้ยอตัราท่ีคาดว่าจะไม่ใชสิ้ทธิ โดยรับรู้เป็นรายไดร้อรับรู้และจะรับรู้เป็น
รายไดเ้ม่ือลูกคา้มาใชสิ้ทธิและกลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามสัญญาภาระผูกพนัท่ีจะจดัหาของรางวลันั้น จาํนวนท่ีรับรู้
เป็นรายได้ข้ึนอยู่กบัจาํนวนของคะแนนท่ีลูกคา้ได้ใช้สิทธิในการแลกเป็นส่วนลดค่าสินคา้ ซ่ึงต้องสัมพนัธ์กับ
จาํนวนรวมของคะแนนท่ีคาดว่าจะมีการใชสิ้ทธิ นอกจากน้ี รายไดร้อรับรู้จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือมีความ
เป็นไปไดว้า่ลูกคา้จะไม่นาํคะแนนมาใชสิ้ทธิอีกต่อไป 
 

รายไดน้อกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้ รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 



45 

3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.4 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.4.25 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล รวมถึงความช่วยเหลือท่ีไม่เป็นตวัเงิน จะรับรู้เม่ือมีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่จะปฏิบติั
ตามเง่ือนไขของเงินอุดหนุนท่ีกาํหนดไวแ้ละจะไดรั้บเงินอุดหนุนนั้น กลุ่มบริษทัรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็น
รายไดอ้ยา่งเป็นระบบตลอดระยะเวลาท่ีรับรู้ตน้ทุนท่ีเงินอุดหนุนนั้นจ่ายให้เป็นการชดเชย โดยรับรู้เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลเป็นส่วนหน่ึงของรายไดใ้นกาํไรหรือขาดทุน  

 

3.4.26 กาํไรต่อหุน้ 
 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คาํนวณโดยการนาํกาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ปรับปรุงด้วยดอกเบ้ียจ่ายสําหรับหุ้นกู้
ดอ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนสุทธิจากค่าใชจ่้ายภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุน้กูด้งักล่าว หารดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย
ถ่วงนํ้าหนกัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหวา่งปี 

 

3.4.27 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน
ชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น เงินลงทุนเผื่อขาย เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน เงินใหกู้ย้มืระยะยาว และ
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เงินเบิกเกินบญัชีและ
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะสั้น เงินกูย้ืมระยะยาว และหน้ีสินตราสาร
อนุพนัธ ์ทั้งน้ี นโยบายการบญัชีเฉพาะสาํหรับแต่ละรายการไดแ้สดงเปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

กลุ่มบริษทัไดใ้ชเ้คร่ืองมือทางการเงิน เพื่อลดความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
อตัราดอกเบ้ียและราคาตลาดของนํ้ามนัและผลิตภณัฑ ์โดยเคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เป็นเคร่ืองมือทางการเงินที่ใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงที่เกิดจากความ
ผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน โดยกําหนดอตัราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่สินทรัพยห์รือหน้ีสินที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศท่ีจะไดรั้บหรือตอ้งจ่ายชาํระ สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะรับรู้ในงบการเงิน ณ วนัทาํ
สัญญา ค่าธรรมเนียมส่วนเกินหรือส่วนลดท่ีเกิดข้ึนจากการทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะตัด
จาํหน่ายตลอดอายขุองสญัญา 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.4 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.4.27 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย และสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 
 

สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย และสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย เป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีใชใ้น
การป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย สินทรัพย์
ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีมีการป้องกนัความ
เส่ียง กลุ่มบริษทัรับรู้จาํนวนสุทธิของดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจาก/จ่ายให้แก่คู่สัญญาตราสารอนุพนัธ์ตามสัญญาแลกเปล่ียน
สกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย และสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียในตน้ทุนทางการเงินตามเกณฑ์คงคา้ง และรับรู้
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ตามสัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย และสัญญาแลกเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ียดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้การเปล่ียนแปลงใน
มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

สญัญาป้องกนัความเส่ียงของราคานํ้ ามนัและผลิตภณัฑ ์

 

สัญญาป้องกนัความเส่ียงของราคานํ้ ามนัและผลิตภณัฑเ์ป็นสัญญาท่ีทาํข้ึนเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวน
ของราคานํ้ ามนัและผลิตภณัฑ์ในตลาดโลกตามสัญญาซ้ือขายนํ้ ามนัและผลิตภณัฑท่ี์ไดต้กลงไว ้โดยมีการกาํหนด
ราคาท่ีจะซ้ือขายในอนาคต และรับรู้ผลต่างท่ีเกิดข้ึนในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือครบกาํหนดสัญญา 
 

นโยบายการบริหารความเส่ียง ไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 39  

 

การบญัชีป้องกนัความเส่ียง 
 

กลุ่มบริษทัพิจารณากรณีท่ีเขา้เง่ือนไขของการบญัชีป้องกนัความเส่ียง ดงัน้ี  
 

หากเป็นการป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง
จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เช่นเดียวกบัการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมเฉพาะส่วนของความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งของ
รายการท่ีถูกป้องกนัความเส่ียง 
 

หากเป็นการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง
ส่วนท่ีมีประสิทธิผลจะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่วนการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือ
ป้องกนัความเส่ียงส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.4 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.4.28 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ายติุธรรมและเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม และหากตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตามท่ีระบุไวใ้น
มาตรฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง การวดัมูลค่ายติุธรรมดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ี กลุ่มบริษทัใชว้ิธี
เปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใช ้ 
 

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กาํหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอ 
ซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะใชว้ิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์
และหน้ีสินดงักล่าวแทน 
 

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
 

ในการนาํเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมขา้งตน้มาใช ้กลุ่มบริษทัจะใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้(observable inputs) ท่ี
เก่ียวขอ้งกับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมให้มากท่ีสุด โดยกาํหนดลาํดับชั้ นของมูลค่ายุติธรรม
ออกเป็นสามระดบั ตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลคา่ยติุธรรม ดงัน้ี 
 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 
ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ี

กลุ่มบริษทัประมาณข้ึน  
 

3.4.29 การประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญั 
 

ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาใชป้ระมาณการ และขอ้
สมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อการรายงานสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย 
 

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน และในงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ 
 

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้สมมติฐานท่ีสําคญัและท่ีมาของความไม่แน่นอนในการประมาณการ ซ่ึงอาจมีผลต่อมูลค่า 
ตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีรายงานในงบการเงินมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.4 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.4.29 การประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

ประมาณการหน้ีสิน  
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในปัจจุบันซ่ึงเกิดจาก
เหตุการณ์ในอดีต โดยมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะทาํให้กลุ่มบริษทัตอ้งสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจเพือ่จ่ายชาํระภาระผกูพนันั้น และสามารถประมาณมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอน (Decommissioning costs) เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะ
เกิดภาระผูกพนัอนัเป็นผลเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตและสามารถประมาณการจํานวนเงินท่ีต้องจ่ายได้อย่าง
สมเหตุสมผล โดยกลุ่มบริษทัจะรับรู้ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอน (Decommissioning costs) ดว้ยจาํนวนประมาณการ
ของตน้ทุนค่าร้ือถอนสินทรัพยที์่สร้างเสร็จพร้อมใชง้าน ตน้ทุนดงักล่าวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์และ
ตดัจาํหน่ายโดยวิธีสัดส่วนของผลผลิตของปริมาณสํารองท่ีพิสูจน์แลว้และวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละประเภท ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนไดรั้บการประเมินข้ึนและสอบทานโดย
วิศวกรของกลุ่มบริษทัและดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 

การประมาณการหน้ีสินข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ในปัจจุบนั ไดแ้ก่ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ เทคโนโลยี และระดบัราคา ดงันั้น
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณการและตั้งขอ้สมมติฐานไว ้
 

ภาษีเงินได ้
 

กลุ่มบริษทัมีหน้าท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นหลายประเทศ ในการประมาณการหน้ีสินภาษีเงินไดต้อ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่ง
เป็นสาระสาํคญั เน่ืองจากมีรายการคา้และการคาํนวณจาํนวนมากท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดท่ี้คาดว่าจะเกิด โดยใชเ้กณฑก์ารประมาณการภาษีส่วนเพิ่มที่จะถึงกาํหนดชาํระ 
ผลแตกต่างระหว่างภาษีเงินไดท่ี้ชาํระจริงกบัประมาณการจะกระทบต่อภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีใน
งวดท่ีมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะรับรู้เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอ 
ต่อการนาํจาํนวนผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ ซ่ึงสมมติฐานเก่ียวกบักาํไรทางภาษีในอนาคตท่ีถูกกาํหนดข้ึน
มีความไม่แน่นอน อาจมีการเปล่ียนแปลงซ่ึงจะกระทบต่อการรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.4 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.4.29 การประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

การประมาณปริมาณสาํรองปิโตรเลียม 
 

ปริมาณสํารองปิโตรเลียม เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานที่สําคญัสําหรับการประเมินการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของกลุ่ม
ธุรกิจประเภทที่ดาํเนินการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม รวมถึงการทดสอบการดอ้ยค่า การเปลี่ยนแปลงในปริมาณ
สาํรองที่พิสูจน์แลว้ ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิและค่าเส่ือมราคาที่คาํนวณตามวิธี
สัดส่วนของผลผลิต  
 

ปริมาณสํารองปิโตรเลียมท่ีพิสูจน์แลว้ คือ ปริมาณของปิโตรเลียมท่ีสามารถผลิตในเชิงพาณิชย ์ณ วนัท่ีกาํหนดใด ๆ 
โดยมีความแน่นอนสูง ภายใต้เง่ือนไขสภาวะเศรษฐกิจ และวิธีการผลิตในปัจจุบนั รวมถึงกฎระเบียบของรัฐ โดย
ปริมาณสาํรองปิโตรเลียมท่ีพิสูจนแ์ลว้ จะมีการตรวจสอบและประเมินทุกปีโดยนกัธรณีวิทยาและวิศวกรแหล่งกกัเก็บ
ปิโตรเลียมของกลุ่มบริษทั 

 

ตน้ทุนการสาํรวจปิโตรเลียม  
 

ตน้ทุนเพื่อการขุดเจาะปิโตรเลียมของหลุมสาํรวจของกลุ่มธุรกิจประเภทท่ีดาํเนินการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 
ที่บนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละมีอายุมากกว่า 12 เดือน จะถูกตัดจาํหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ 
(1) พบปริมาณสํารองที่พิสูจน์แลว้ หรือ (2) พบปริมาณสํารองที่เพียงพอในเชิงพาณิชยแ์ละมีแผนงานสํารวจ 
และประเมินในอนาคต ซ่ึงในการตดัสินใจว่าจะตดัจาํหน่ายตน้ทุนเพื ่อการขดุเจาะปิโตรเลียมที่บนัทึกเป็น
สินทรัพยแ์ละมีอายุมากกว่า 12 เดือนหรือไม่นั้น จาํเป็นตอ้งใชข้อ้สมมติฐานในการประเมินเงื่อนไขภายใต้
สถานการณ์ปัจจุบนั ซ่ึงหากมีการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐานในรอบระยะเวลาบญัชีภายหลงั ตน้ทุนเพื่อการขดุเจาะ
ปิโตรเลียมท่ีบนัทึกเป็นสินทรัพยด์งักล่าว จะถูกตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีนั้น  

 

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 
 

กลุ่มบริษทัไดมี้การพิจารณาตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่ามูลค่าตามบญัชี
อาจสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ซ่ึงหมายถึงจาํนวนท่ีสูงกวา่ระหว่างมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการจาํหน่ายกบั
มูลค่าจากการใช ้(ซ่ึงคาํนวณจากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด) มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดให้
เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนและส่วนปรับลดจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี รายการขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่ค่าความนิยมท่ีกลุ่มบริษทัรับรู้ในงวดก่อนอาจถูกกลบัรายการ หากประมาณการท่ีใช้
กาํหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนไดเ้ปล่ียนแปลงไป 
 

กลุ่มบริษทักาํหนดให้ปริมาณการผลิตท่ีคาดว่าจะผลิตไดใ้นอนาคต (สาํหรับธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม) เป็น
ปัจจยัสาํหรับทดสอบการดอ้ยค่า เน่ืองจากกลุ่มบริษทัเช่ือว่าเป็นขอ้บ่งช้ีท่ีเหมาะสมท่ีสุดสาํหรับการประเมินกระแส
เงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บสําหรับการวดัมูลค่าจากการใช้ ซ่ึงปริมาณการผลิตท่ีคาดว่าจะผลิตไดใ้นอนาคต
ประกอบดว้ย ปริมาณสาํรองท่ีพิสูจนแ์ลว้ และท่ียงัไม่พิสูจน ์
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.4 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.4.29 การประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดสาํหรับการพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพยน์ั้น ข้ึนกบัปัจจยัต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ ปริมาณการผลิตท่ีคาดว่าจะผลิตไดใ้นอนาคต ราคาขายในอนาคต อุปสงคแ์ละอุปทานในตลาด ปัจจยัความ
เส่ียง อตัรากาํไรขั้นตน้ ส่วนอตัราคิดลดท่ีใชใ้นการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตนั้น ข้ึนกบั
ตน้ทุนเงินลงทุนของหน่วยสินทรัพย ์

 

3.4.30 การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 

วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในการบริหารทุนนั้น เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วน 
ไดเ้สียอ่ืน และเพือ่ดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 
 

3.4.31 ส่วนงานดาํเนินงาน 
 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีกลุ่มบริษทัรายงานน้ี จาํแนกตามส่วนงานทางธุรกิจและสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของ
กลุ่มบริษทัท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อใชใ้นการตดัสินใจ
ในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 
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4. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

เงินสด  2,966.74 3,284.28 51.60 248.30 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 126,975.68 165,202.35 38,762.90 46,024.81 
เงินฝากประจาํ 82,687.37 60,160.16 8,738.15 9,945.41 
ตัว๋เงินคลงั 774.47 105.44 499.46 - 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 6,865.73 3,660.35 - - 
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 19,472.47 1,799.41 19,472.47 1,799.41 

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้
ไม่เกิน 3 เดือน 235.49 - - - 

รวม 239,977.95 234,211.99 67,524.58 58,017.93 
 

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม เงินฝากประจาํ ตัว๋เงินคลงั ตัว๋สัญญาใชเ้งิน พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 
และเงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใชไ้ม่เกิน 3 เดือน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 
0.01 - 13.00 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 : อตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.001 - 10.71 ต่อปี)  
 

5. เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

เงินฝากประจาํ 100,714.69 82,112.39 34,908.22 19,857.96 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 5,785.09 - - - 
พนัธบตัร 149.88 319.16 - - 

เงินลงทุนทัว่ไป 97.75 113.43 - - 

รวม 106,747.41 82,544.98 34,908.22 19,857.96 
 

เงินลงทุนชัว่คราว  ณ  วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 มีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.78 - 3.00 ต่อปี  (ณ  วนัที่ 31 
ธันวาคม 2557 : อตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 1.55 - 3.69 ต่อปี) 



52 

6. ลูกหนีก้ารค้า  
 

ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 137,721.74 163,141.52 76,382.53 86,016.99 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (3,499.35) (3,392.59) (2,135.07) (2,100.34) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 134,222.39 159,748.93 74,247.46 83,916.65 

     
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,045.18 17,085.72 51,277.12 63,766.07 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (288.79) (300.82) (288.79) (294.08) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
  (หมายเหตุฯ 9.1) 7,756.39 16,784.90 50,988.33 63,471.99 

รวม 141,978.78 176,533.83 125,235.79 147,388.64 
 

โดยแยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 
 

 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 136,308.90 167,428.21 121,407.63 139,003.92 
ครบกาํหนดชาํระ     
  -  ไม่เกิน 3 เดือน 4,425.61 5,559.59 2,698.32 4,610.49 
  -  เกิน 3 - 6 เดือน 850.05 1,403.11 729.97 1,240.71 
  -  เกิน 6 - 12 เดือน 352.80 747.87 322.60 686.12 

  -  เกิน 12 เดือน 3,829.56 5,088.46 2,501.13 4,241.82 

 145,766.92 180,227.24 127,659.65 149,783.06 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (3,788.14) (3,693.41) (2,423.86) (2,394.42) 

รวม 141,978.78 176,533.83 125,235.79 147,388.64 
 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ได้รวมลูกหน้ีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในงบการเงินรวม
จาํนวน 14,477.70 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 : 17,601.98 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 
14,214.00 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 : 17,458.82 ลา้นบาท) 
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7. ลูกหนีอ่ื้น 
 

ลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ลูกหน้ีอ่ืน 26,083.41 26,993.41 7,267.29 4,910.94 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (184.92) (228.05) (247.47) (194.86) 

ลูกหน้ีอ่ืน 25,898.49 26,765.36 7,019.82 4,716.08 

เงินชดเชยกองทุนนํ้ามนั 
 เช้ือเพลิงคา้งรับ 5,635.51 9,409.14 5,471.65 9,052.42 

เงินจ่ายล่วงหนา้ 18,331.61 4,311.00 498.03 508.01 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 49,865.61 40,485.50 12,989.50 14,276.51 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 (หมายเหตุฯ 9.2) 3,639.66 3,122.32 3,145.01 1,997.96 

รวม 53,505.27 43,607.82 16,134.51 16,274.47 
 

เงินชดเชยกองทุนนํ้ ามันเช้ือเพลิงค้างรับ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินชดเชยสําหรับนํ้ ามันเช้ือเพลิงและก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวที่ผลิตในประเทศ หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่นาํเขา้มาเพื่อใชใ้นประเทศ รวมถึงเงินชดเชยราคา
ก๊าซธรรมชาติสาํหรับยานยนต ์โดยจะไดรั้บเงินชดเชยตามอตัราท่ีคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังานกาํหนด 
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8. เงนิให้กู้ยืม 
 

8.1 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน ถึงกาํหนด
ภายใน 1 ปี - กิจการอ่ืน 532.56 460.33 - - 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน ถึงกาํหนด
ภายใน 1 ปี - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หมายเหตุฯ 9.2) 3.53 32.75 - 32.75 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - กิจการอ่ืน - 12.58 - - 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - กิจการท่ี 
 เก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ 9.2) 438.89 313.29 6,398.23 8,855.16 

รวม 974.98 818.95 6,398.23 8,887.91 
 

8.2 เงินใหกู้ย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
  

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว - 
กิจการอ่ืน 6,396.08 6,928.64 - - 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ 9.3) 64.13 1,176.54 - 1,176.54 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการอ่ืน 741.53 675.66 - - 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการท่ี 
 เก่ียวขอ้งกนั 3,343.97 8,618.51 82,855.84 76,698.07 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  - (3,123.04) (49,742.26) (16,511.37) 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการท่ี 
 เก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ 9.3) 3,343.97 5,495.47 33,113.58 60,186.70 

รวม 10,545.71 14,276.31 33,113.58 61,363.24 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
 

รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญั มีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 
 

9.1 ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

บริษทัยอ่ย - - 45,266.64 49,080.67 
การร่วมคา้ 3,869.48 4,244.91 2,697.65 3,170.19 
บริษทัร่วม 1,318.30 8,854.79 466.00 7,554.16 

บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,857.40 3,986.02 2,846.83 3,961.05 

รวม 8,045.18 17,085.72 51,277.12 63,766.07 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (288.79) (300.82) (288.79) (294.08) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 (หมายเหตุฯ 6) 7,756.39 16,784.90 50,988.33 63,471.99 

 

โดยแยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 7,362.06 16,156.07 50,345.70 60,736.16 
ครบกาํหนดชาํระ     
  -  ไม่เกิน 3 เดือน 380.69 167.51 641.21 971.22 
  -  เกิน 3 - 6 เดือน 13.40 15.13 1.21 2.96 
  -  เกิน 6 - 12 เดือน 57.27 14.85 57.27 4.00 

  -  เกิน 12 เดือน 231.76 732.16 231.73 2,051.73 

รวม 8,045.18 17,085.72 51,277.12 63,766.07 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (288.79) (300.82) (288.79) (294.08) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,756.39 16,784.90 50,988.33 63,471.99 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

9.2 ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหน้า และเงินให้กูย้ืมระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ลูกหน้ีอ่ืน     
 บริษทัยอ่ย - - 3,257.25 1,671.72 
 การร่วมคา้ 132.45 115.48 25.75 25.10 
 บริษทัร่วม 1,476.69 218.57 1,295.94 85.50 

 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,459.65 2,279.21 2.59 16.69 

 3,068.79 2,613.26 4,581.53 1,799.01 

 หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (64.99) (81.08) (2,011.82) (277.50) 

  รวม 3,003.80 2,532.18 2,569.71 1,521.51 

     
เงินจ่ายล่วงหนา้     
 บริษทัยอ่ย - - 64.33 4.13 
 การร่วมคา้ 60.00 - 60.00 - 

 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 575.86 590.14 450.97 472.32 

  รวม 635.86 590.14 575.30 476.45 

รวมลูกหน้ีอ่ืน (หมายเหตุฯ 7) 3,639.66 3,122.32 3,145.01 1,997.96 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

9.2 ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้ และเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 (ต่อ) 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 
 ถึงกาํหนดภายใน 1 ปี     
 การร่วมคา้ 3.53 - - - 

 บริษทัร่วม - 32.75 - 32.75 

รวม (หมายเหตุฯ 8.1) 3.53 32.75 - 32.75 

     
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น     
 บริษทัยอ่ย  - - 6,398.23 8,855.16 
 การร่วมคา้ 348.89 223.29 - - 

 บริษทัร่วม 90.00 90.00 - - 

รวม (หมายเหตุฯ 8.1) 438.89 313.29 6,398.23 8,855.16 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

9.2 ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้ และเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 (ต่อ) 
 

การเปล่ียนแปลงเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี  
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 313.29 296.20 8,855.16 9,678.33 
 - ใหเ้งินกู ้ 99.10 220.02 13,840.54 2,527.34 
 - รับคืนเงินกู ้ - (206.75) (17,217.71) (4,690.44) 
 - ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน - - (143.08) (86.93) 

 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 26.50 3.82 - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 438.89 313.29 5,334.91 7,428.30 
บวก ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายใน 1 ปี 

(หมายเหตุฯ 9.3) - - 1,063.32 1,426.86 

ยอดคงเหลือ - สุทธิ 438.89 313.29 6,398.23 8,855.16 
 

เงินใหกู้ย้ืมระยะส้ัน - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ในงบการเงินรวม มีอตัราดอกเบ้ียระหว่าง
ร้อยละ 3.50 - 4.20 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 : อตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 1.33 - 4.20 ต่อปี) และงบการเงิน
เฉพาะกิจการ มีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 1.98 - 4.50 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 : อตัราดอกเบ้ียระหว่าง
ร้อยละ 1.33 - 5.11 ต่อปี) 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ)  
 

9.3 ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้ และเงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ลูกหน้ีอ่ืนระยะยาว     
 บริษทัยอ่ย - - 3,538.31 - 
 การร่วมคา้ 186.64 94.68 186.64 105.53 
 บริษทัร่วม* - 4,113.67 - 4,113.67 

 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 687.48 - - 

 186.64 4,895.83 3,724.95 4,219.20 

 หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - (306.91) - - 

  รวม 186.64 4,588.92 3,724.95 4,219.20 
 

เงินจ่ายล่วงหนา้ระยะยาว     
 บริษทัยอ่ย - - 156.19 164.00 

 การร่วมคา้ - 2,168.16 - - 

  รวม - 2,168.16 156.19 164.00 

รวมลูกหน้ีอ่ืนระยะยาว 186.64 6,757.08 3,881.14 4,383.20 

     
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว     
 การร่วมคา้ 64.13 - - - 

 บริษทัร่วม - 1,176.54 - 1,176.54 

รวม (หมายเหตุฯ 8.2) 64.13 1,176.54 - 1,176.54 
 

* ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯ มีเงินปันผลคา้งรับจากบริษทัร่วมแห่งหน่ึง จาํนวน 4,113.67 ลา้นบาท โดยมี
เง่ือนไขการจ่ายเงินภายหลงัจากบริษทัร่วมดงักล่าวนาํหุน้เขา้จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือเม่ือ
กู้เงินจากธนาคารเพื่อจ่ายคืนเงินกู้ได้ แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน ต่อมาในเดือนธันวาคม 2558 บริษทัร่วม
ดงักล่าวไดน้าํหุ้นเขา้จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนเป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ จึงได้จ่ายเงินปันผลบางส่วน คงเหลือเงินปันผลคา้งรับระยะสั้ น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เป็นจาํนวน 
2,169.67 ลา้นบาท บริษทัฯ จดัประเภทรายการเงินปันผลคา้งรับดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 



60 

9. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ)  
 

9.3 ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้ และเงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 (ต่อ) 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว     
 บริษทัยอ่ย - - 79,547.08 74,153.23 
 การร่วมคา้ 3,308.76 2,544.84 3,308.76 2,544.84 
 บริษทัร่วม 35.21 21.23 - - 

 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 6,052.44 - - 

  รวม  3,343.97 8,618.51 82,855.84 76,698.07 

 หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ* - (3,123.04) (49,742.26) (16,511.37) 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาว (หมายเหตุฯ 8.2) 3,343.97 5,495.47 33,113.58 60,186.70 
 

* บริษทัฯ รับรู้ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ จาํนวน 49,742.26 ลา้นบาท สาํหรับเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 
ซ่ึงนาํไปลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงและบริษทัร่วมแห่งหน่ึงในต่างประเทศ โดยภายหลงับริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม
ดงักล่าวประสบปัญหาทางดา้นการดาํเนินงาน บริษทัฯ จึงไดรั้บรู้ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญดงักล่าวโดยประเมินจาก
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของเงินให้กูย้ืม  
 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน      

 - ภายใน 1 ปี  6.00 99.29 - 99.29 

 - เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 82.00 397.15 - 397.15 

 - เกิน 5 ปี - 1,530.69 - 1,530.69 

รายไดท้างการเงินในอนาคต (20.34) (817.84) - (817.84) 

รวมลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 67.66 1,209.29 - 1,209.29 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ)  
 

9.3 ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้ และเงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 (ต่อ) 
 

การเปล่ียนแปลงเงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี  
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 8,618.51 8,598.87 76,698.07 74,249.00 
 - ใหเ้งินกู ้ 531.18 9.00 8,075.63 6,367.06 
 - รับคืนเงินกู ้ (6,052.44) - (6,008.19) (2,727.37) 
 - กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 244.42 10.47 5,153.65 236.24 

 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 2.30 0.17 - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 3,343.97 8,618.51 83,919.16 78,124.93 
หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายใน 1 ปี 

(หมายเหตุฯ 9.2) - - (1,063.32) (1,426.86) 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - (3,123.04) (49,742.26) (16,511.37) 

ยอดคงเหลือ - สุทธิ 3,343.97 5,495.47 33,113.58 60,186.70 
 

เงินให้กูย้ืมระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ในงบการเงินรวม มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.61 
ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 : อตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 2.84 - 5.23 ต่อปี) และงบการเงินเฉพาะกิจการ มีอตัรา
ดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 2.08 - 4.50 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 : อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 1.71 - 5.11 ต่อปี) 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

9.4 เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557   
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

บริษทัยอ่ย - - 36,269.51 42,578.45 
การร่วมคา้ 817.52 1,067.13 309.23 279.62 
บริษทัร่วม 352.55 7,521.22 307.59 4,898.90 

บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.62 332.51 - 95.71 

รวม 1,172.69 8,920.86 36,886.33 47,852.68 
 

9.5 เจา้หน้ีอ่ืนและเงินกูย้มืระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557   

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

เจา้หน้ีอ่ืน     
 บริษทัยอ่ย - - 4,742.13 4,118.33 
 การร่วมคา้ 9.41 79.27 4.14 3.71 
 บริษทัร่วม 25.43 435.93 3.98 418.99 

 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 106.92 86.22 49.70 44.46 

รวม 141.76 601.42 4,799.95 4,585.49 

     
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
 ถึงกาํหนดภายใน 1 ปี     
 การร่วมคา้ 437.63 387.77 437.63 387.77 
     
เงินกูย้มืระยะสั้น*     
 บริษทัยอ่ย - - 1,864.27 3,036.11 

 

* บริษทัฯ มีนโยบายการบริหารจดัการสภาพคล่อง (Liquidity management) โดยการบริหารเงินรวมภายในกลุ่มบริษทั 
ซ่ึงบริษทัฯ ทาํหนา้ท่ีบริหารเงินระยะสั้น เพื่อจดัการสภาพคล่องส่วนเกินและส่วนขาดของแต่ละบริษทัโดยวิธีการ
กูย้มืเงินระยะสั้นระหว่างกนั และคิดอตัราดอกเบ้ียซ่ึงอิงอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

9.6 เจา้หน้ีอ่ืนระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557   
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

บริษทัยอ่ย - - 4,126.56 27.37 
การร่วมคา้ 10.25 10.97 10.25 10.97 

บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 527.31 1,277.08 527.31 559.11 

รวม 537.56 1,288.05 4,664.12 597.45 
 

9.7 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557   
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

การร่วมคา้ 5,635.57 5,504.97 5,635.57 5,504.97 
 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน      

- ภายใน 1 ปี  505.53 460.47 505.53 460.47 

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,017.97 1,843.16 2,017.97 1,843.16 

- เกิน 5 ปี 4,035.94 4,148.05 4,035.94 4,148.05 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคต (486.24) (558.94) (486.24) (558.94) 

รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 6,073.20 5,892.74 6,073.20 5,892.74 

 



64 

9. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

9.8 เงินกูย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557   
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,541.34 - - 
 

การเปล่ียนแปลงเงินกูย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี  
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,541.34 1,541.34 - - 

- ชาํระคืน (1,541.34) - - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม - 1,541.34 - - 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

9.9 รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายท่ีเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

รายได ้     
 ค่าขายสินคา้และบริการ     
  บริษทัยอ่ย - - 577,583.22 892,839.87 
  การร่วมคา้ 22,872.06 23,380.79 12,347.93 14,843.95 
  บริษทัร่วม 79,588.23 230,018.29 63,353.10 177,122.70 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17,663.87 27,578.15 17,523.17 27,557.89 
     
 ดอกเบ้ียรับ     
  บริษทัยอ่ย - - 2,648.65 2,135.71 
  การร่วมคา้ 81.98 70.66 81.12 70.66 
  บริษทัร่วม 26.16 72.09 22.38 68.31 
     
 เงินปันผลรับ     
  บริษทัยอ่ย - - 17,553.62 26,602.09 
  การร่วมคา้ - - 3,719.39 1,686.00 
  บริษทัร่วม - - 3,769.56 1,173.96 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 378.00 110.00 90.00 110.00 
     
 รายไดอ่ื้น     
  บริษทัยอ่ย - - 4,823.62 2,748.80 
  การร่วมคา้ 274.77 233.79 101.57 124.78 
  บริษทัร่วม 9,598.15 1,427.08 9,498.00 1,396.11 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,622.89 3,785.54 2,320.02 1,841.13 

 



66 

9. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

9.9 รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายท่ีเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)  
 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ค่าใชจ่้าย     
 ค่าซ้ือสินคา้และบริการ     
  บริษทัยอ่ย - - 495,551.64 671,560.31 
  การร่วมคา้ 8,713.35 6,661.83 1,883.05 1,456.64 
  บริษทัร่วม 70,575.44 148,736.54 59,832.22 107,860.57 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,607.48 2,725.45 477.13 1,398.16 
     
 ดอกเบ้ียจ่าย     
  บริษทัยอ่ย - - 42.11 61.93 
  การร่วมคา้ 72.71 79.26 72.71 79.26 
     
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน     
  บริษทัยอ่ย - - 19,513.17 3,286.55 
  การร่วมคา้ 1,510.80 1,221.54 31.00 0.01 
  บริษทัร่วม 257.22 239.97 92.68 136.54 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 409.71 1,588.51 179.78 1,097.12 
 

รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวขา้งตน้ มิไดร้วมถึงส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  
 

การกาํหนดราคาระหว่างบริษทัฯ กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นไปตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ีกาํหนดกบับุคคล
หรือกิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั สาํหรับราคาสินคา้ท่ีซ้ือจากบริษทัยอ่ยเป็นไปตามราคาขายตามปกติของบริษทัยอ่ย
ท่ีอา้งอิงจากราคาตลาดโลก  
 

9.10 ภาระผกูพนัต่อบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ขอ้ 46.1 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

9.11 รายการซ้ือขายนํ้ ามนัดิบและนํ้ ามนัสาํเร็จรูปท่ีไม่มีการส่งมอบจริงกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีวตัถุประสงคใ์นการ
รักษาระดบัสาํรองนํ้ ามนัดิบและนํ้ามนัสาํเร็จรูปซ่ึงไดก้ลบัรายการในงบการเงินแลว้ 
 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ค่าขาย     

 บริษทัยอ่ย - - 6,061.69 343.40 

 บริษทัร่วม 2,176.89 5,953.20 2,176.89 5,953.20 

     

ค่าซ้ือ     

 บริษทัยอ่ย - - 6,285.76 343.40 

 บริษทัร่วม 2,176.89 5,953.20 2,176.89 5,953.20 
 

9.12 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ค่าตอบแทนกรรมการ     

 ค่าเบ้ียประชุมและโบนสั 271.65 311.59 35.43 41.86 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร     
 เงินเดือน โบนสั และผลประโยชน ์
   อ่ืน ๆ 989.80 1,062.27 79.18 96.15 

 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 17.79 20.05 2.26 3.66 

รวม 1,279.24 1,393.91 116.87 141.67 
 

ผูบ้ริหาร หมายถึง บุคคลท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ี และความรับผดิชอบในการวางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ 
ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม  
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10. สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ผลิตภณัฑน์ํ้ามนั 58,281.44 89,654.80 15,048.23 28,180.00 
ผลิตภณัฑก๊์าซ 2,328.44 2,444.10 2,322.19 2,440.59 
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 23,566.16 34,640.02 - - 
อ่ืน ๆ 3,819.86 3,719.62 650.32 685.21 

 87,995.90 130,458.54 18,020.74 31,305.80 
หกั ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิท่ี 
 จะไดรั้บและสาํรองเส่ือมสภาพ (3,910.64) (10,663.47) (853.58) (1,589.70) 

รวม 84,085.26 119,795.07 17,167.16 29,716.10 
 

ภายใตพ้ระราชบญัญติัการคา้นํ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัการคา้นํ้ ามนัเช้ือเพลิง 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ตามประกาศกรมธุรกิจพลงังาน  เร่ือง กาํหนดชนิดและอตัรา หลกัเกณฑ  ์วิธีการ และ
เงื่อนไขในการคาํนวณปริมาณสํารองนํ้ ามนัเชื้อเพลิง พ .ศ. 2558 กาํหนดให้ผูค้า้นํ้ ามนัตามมาตรา 7 สํารอง
นํ้ ามนัดิบ และนํ้ ามนัสาํเร็จรูป ไวที้่อตัราร้อยละ 1 - 20 ของปริมาณการผลิตหรือนาํเขา้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
พ .ศ . 2558 สินคา้คงเหลือสํารองตามกฎหมาย  ในงบการเงินรวม  มีจํานวน  16,069.90 ลา้นบาท  (ปี  2557 : 
39,005.03 ลา้นบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 3,992.17 ลา้นบาท (ปี 2557 : 19,693.37 ลา้นบาท) ซ่ึง
เป็นจาํนวนสุทธิจากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะไดรั้บ 
 

ในปี 2558 กลุ่มบริษทัได้รับรู้มูลค่าที่ลดลงของสินคา้คงเหลือให้เท่ากบัมูลค่าสุทธิที่จะไดรั้บเป็นค่าใช้จ่ายใน
งบการเงินรวมจาํนวน  (6,752.83) ลา้นบาท  (ปี 2557 : 10,163.34 ลา้นบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 
(736.12) ลา้นบาท (ปี 2557 : 1,098.42 ลา้นบาท) นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไดต้ั้งสาํรองสินคา้เส่ือมสภาพในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 0.46 ลา้นบาท (ปี 2557 : 0.46 ลา้นบาท) 
 

11. พสัดุคงเหลือ 
 

พสัดุคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

อะไหล่ อุปกรณ์ และอ่ืน ๆ 32,476.89 28,612.77 4,843.08 4,459.35 

หกั สาํรองพสัดุเส่ือมสภาพ (833.06) (477.41) (13.00) (18.55) 

รวม 31,643.83 28,135.36 4,830.08 4,440.80 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมค้า และบริษทัร่วม 
 

12.1 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม ของบริษทัฯ 
 

ช่ือบริษทั 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2558 2557 

บริษทัยอ่ย     

บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั 
(มหาชน) (PTTEP) 

ไทย สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 65.29 65.29 

บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั (PTTLNG) ไทย ก๊าซธรรมชาติ 100.00 100.00 

บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 
(PTTNGD) 

ไทย ก๊าซธรรมชาติ 58.00 58.00 

บริษทั เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ จาํกดั (EnCo) 
(กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100) 

ไทย พฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อใหเ้ช่า 50.00 50.00 

บริษทั พีทีที เอนเนอร์ยี ่โซลูชัน่ส์ จาํกดั (PTTES) 
(กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100) 

ไทย ใหบ้ริการทางเทคนิคและ
ดาํเนินงาน 

40.00 40.00 

บริษทั พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด ์เอนจิเนียริง 
จาํกดั (PTTME) 
(กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100) 

ไทย บริการบาํรุงรักษาโรงงาน และ
งานวิศวกรรม 

40.00 40.00 

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั 
(มหาชน) (GPSC)* 
(กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 75) 

ไทย ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าไอนํ้า 
และนํ้ าเพื่อการอุตสาหกรรม 

22.58 30.10 

PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) กมัพชูา การตลาดนํ้ ามนั 100.00 100.00 

PTT Oil Myanmar Co., Ltd. (PTTOM) เมียนมาร์ ใหบ้ริการดา้นธุรกิจ 100.00 100.00 

บริษทั ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั (PTTRB) ไทย รับจา้งบริหารงานและ 
การตลาดนํ้ ามนั 

100.00 100.00 

Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL)** หมู่เกาะเคยแ์มน การตลาดนํ้ ามนั 100.00 100.00 

บริษทั พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั จาํกดั (PTT TANK) ไทย ท่าเทียบเรือและคลงัผลิตภณัฑ ์ 100.00 100.00 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง จาํกดั (TLBC)  
(กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100) 

ไทย ผสมและบรรจุนํ้ามนัหล่อล่ืน 48.95 48.95 

PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT) สิงคโปร์ การคา้สากลนํ้ามนั 100.00 100.00 
 

 * เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 GPSC ออกหุน้เพิ่มทุน ส่งผลใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ ใน GPSC ลดลง  
 ** เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2559 SBECL จดทะเบียนเลิกกิจการแลว้เสร็จ 



70 

12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมค้า และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

12.1 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม ของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษทั 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2558 2557 

บริษทัยอ่ย (ต่อ)     

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั (PTTPL)* 

(กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100) 

ไทย บริการดา้นโลจิสติกส์ 50.00 100.00 

บริษทั พีทีที พีเอม็เอม็เอ จาํกดั (PTTPMMA) ไทย ผลิตและจาํหน่ายเมด็พลาสติก 
พอลิเมทิลเมทาคริเลต 

100.00 100.00 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เกต็ติ้ง จาํกดั (PTTPM) 

(กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100) 

ไทย การตลาดผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 50.00 50.00 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 
(PTTGC) 

ไทย ปิโตรเคมีและการกลัน่ 49.34 48.89 

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) (TOP) 

(กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 49.93) 

ไทย การกลัน่นํ้ามนั 49.10 49.10 

บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) (IRPC) ไทย ปิโตรเคมีและการกลัน่ 38.51 38.51 

บริษทั ไทยออยลเ์พาเวอร์ จาํกดั (TP) 

(กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100) 

ไทย ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้า 26.00 26.00 

บริษทั พีทีที เอน็เนอร์ยี ่รีซอร์สเซส จาํกดั (PTTER) ไทย ลงทุนในต่างประเทศ 100.00 100.00 

PTT Green Energy Pte. Ltd. (PTTGE) สิงคโปร์ ลงทุนในธุรกิจปาลม์นํ้ามนั 100.00 100.00 

PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd. 
(PTTRTC) 

สิงคโปร์ ใหบ้ริการทางการเงิน 100.00 100.00 

บริษทั บิซิเนส เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ จาํกดั 
(BSA) 

ไทย รับจา้งบริหารงาน  100.00 100.00 

บริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ จาํกดั (PTTICT) 
(กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100) 

ไทย ใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

20.00 20.00 

 

 * เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2558 บริษทัฯไดข้าย PTTPL ในสัดส่วนร้อยละ 49 และร้อยละ 1 ใหแ้ก่ PTTGC และ Solution Creation ตามลาํดบั 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมค้า และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

12.1 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม ของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษทั 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2558 2557 

การร่วมคา้     

บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั 
(TTM(T)) 

ไทย ก๊าซธรรมชาติ 50.00 50.00 

Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. 
(TTM(M)) 

มาเลเซีย ก๊าซธรรมชาติ 50.00 50.00 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้ าเยน็ จาํกดั (DCAP) ไทย ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและนํ้ าเยน็ 35.00 35.00 

บริษทั พีทีที เอม็ซีซี ไบโอเคม จาํกดั (PTTMCC) ไทย ปิโตรเคมี 50.00 50.00 

บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จาํกดั (PTTAC) ไทย ปิโตรเคมี 48.50 48.50 

บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จาํกดั (HMC) ไทย ปิโตรเคมี 41.44 41.44 

     
บริษทัร่วม     

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั (THAPPLINE) 
(กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 49.59%) 

ไทย ท่อขนส่งนํ้ามนั 40.40 40.40 

KELOIL-PTT LPG Sdn. Bhd. (KPL) มาเลเซีย บรรจุและขาย LPG 40.00 40.00 

บริษทั ปิโตรเอเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั (PAT) ไทย การตลาดนํ้ ามนั 35.00 35.00 

บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟนน่ิ์ง จาํกดั (มหาชน) 
(SPRC)* 

ไทย การกลัน่นํ้ามนั - 36.00 

บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 
(BCP)** 

ไทย การกลัน่นํ้ามนั - 27.22 

 
* เมื่อวนัที่ 3 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ ขายหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30.59 โดย SPRC ไดเ้สนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชนในคร้ังแรก (IPO) ในวนัท่ี 
8 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ คงเหลือการถือหุน้ใน SPRC สัดส่วนร้อยละ 5.41 ซ่ึงไดโ้อนเปล่ียนประเภทจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนเผือ่ขาย 
** เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 บริษทัฯ ขายหุน้ทั้งหมดใน BCP ใหก้องทุนรวมวายภุกัษ ์หน่ึง และสาํนกังานประกนัสังคม 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมค้า และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

12.2 เงินลงทุนในการร่วมคา้ และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 
 

ช่ือบริษทั 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2558 2557 

การร่วมคา้     
     

กลุ่มบริษทั PTTEP     

บริษทั เอน็เอสที ซพัพลาย เบส จาํกดั (NST)* ไทย ฐานสนบัสนุนการปฏิบติัการ
ปิโตรเลียม ท่าเรือ และคลงัสินคา้ 

- 15.67 

Erawan 2 FSO Bahamas Limited (Erawan 2) บาฮามาส ใหเ้ช่าเรือ FSO 13.11 13.11 
     

กลุ่มบริษทั GPSC     

บริษทั ไทยโซล่าร์ รีนิวเอเบิล จาํกดั (TSR) ไทย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 40.00 40.00 

Nam Lik1 Power Company Limited (NL1PC) ลาว ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 40.00 40.00 

บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จาํกดั (NNEG) ไทย ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 30.00 30.00 
     

กลุ่มบริษทั PTTRB 

    

บริษทั โอจีพี เอนเนอร์ยี ่โซลูชัน่ส์ จาํกดั (OGPS) ไทย ขายและใหบ้ริการดา้นพลงังาน 40.00 - 
     

กลุ่มบริษทั PTTGC     

บริษทั ไทย อีทอกซีเลท จาํกดั (TEX) ไทย ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
เคมีภณัฑ ์

50.00 50.00 

Emery Oleochemical (M) Sdn. Bhd. (EOM) มาเลเซีย ผลิตและจาํหน่ายเคมีภณัฑ์
ชีวภาพ 

50.00 50.00 

Emery Specialty Chemical Sdn. Bhd. (ESC) มาเลเซีย ผลิตและจาํหน่ายเคมีภณัฑ ์
ชนิดพิเศษ 

50.00 50.00 

NatureWorks LLC (NTR) สหรัฐอเมริกา ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
พลาสติกชีวภาพ 

50.00 50.00 

 
* NST ไดช้าํระบญัชีเสร็จส้ินแลว้เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2558 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมค้า และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

12.2 เงินลงทุนในการร่วมคา้ และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษทั 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2558 2557 

กลุ่มบริษทั TOP     

TOP-NTL Pte. Ltd. (TOP-NTL) สิงคโปร์ ใหบ้ริการจดัการกองทุน 50.00 50.00 

TOP-NTL Shipping Trust (TOP-NTL(BT)) สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 50.00 50.00 

TOP-NYK MarineOne Pte. Ltd. (TOP-NYK) สิงคโปร์ ใหบ้ริการขนส่งนํ้ามนัทางเรือ 50.00 50.00 

บริษทั ทอ็ป นอติคอล สตาร์ จาํกดั (TOP-NS) ไทย ใหบ้ริการจดัเกบ็และขนส่ง 
นํ้ามนัทางเรือ 

35.00 35.00 

     

กลุ่มบริษทั IRPC     

บริษทั ไออาร์พีซี พีซีซี จาํกดั (IRPC PCC) ไทย จาํหน่ายปิโตรเคมี 49.99 - 
     

กลุ่มบริษทั PTTER     

FEE (Bru) Pte. Ltd. (FEEBRU) สิงคโปร์ เหมืองถ่านหิน 35.00 35.00 
     

กลุ่มบริษทั PTTGE     

Chancellor Oil Pte. Ltd. (Chancellor) สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 77.56 77.56 

KPI Group*     

PT Kalpataru Sawit Plantation (PT KSP) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั - 75.00 

PT Kutai Sawit Plantation (PT KtSP) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั - 75.00 

PT Sawit Khatulistiwa Plantation (PT SKP) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั - 75.00 

PT Kutai Inti Utama (PT KIU) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั - 75.00 

PT Kota Bangun Plantation (PT KBP) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั - 75.00 

PT Mahakam Sawit Plantation (PT MSP) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั - 75.00 

PT Malaya Sawit Khatulistiwa (PT MSK) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั - 75.00 
 

 * เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2558 PTTGE ไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดใน KPI Group     



74 

12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมค้า และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

12.2 เงินลงทุนในการร่วมคา้ และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษทั 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2558 2557 

บริษทัร่วม     
     

กลุ่มบริษทั PTTEP     

บริษทัร่วมของกลุ่มบริษทั PTTEP AP* ออสเตรเลีย ใหบ้ริการฐานปฏิบติัการ 
ทางเดินอากาศ 

50.00 50.00 

UAQ Petroleum Limited (UAQ) ฮ่องกง ปิโตรเลียม 30.00 30.00 
     

กลุ่มบริษทั GPSC     

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั (BIC) ไทย ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า และไอนํ้า 25.00 25.00 

Xayaburi Power Company Limited (XPCL) ลาว โรงไฟฟ้าพลงันํ้ า 25.00 25.00 
     

กลุ่มบริษทั PTTRB     

FST Aviation Services Limited (FST) ฮ่องกง บริการเติมนํ้ามนัอากาศยาน 25.00 25.00 
     

กลุ่มบริษทั PTTGC     

PT Indo Thai Trading (ITT) อินโดนีเซีย ปิโตรเคมี 49.00 49.00 

บริษทั วีนิไทย จาํกดั (มหาชน) (VNT) ไทย ปิโตรเคมี 24.98 24.98 

บริษทั อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จาํกดั (EFT) ไทย โครงสร้างพื้นฐาน 22.65 22.65 
     

กลุ่มบริษทั TOP     

บริษทั ที.ไอ.เอม็. ชิพ แมนเนจเมนท ์จาํกดั (TIM) 
(เดิมช่ือ : บริษทั ทอม ชิพ แมนเนจเมนท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
(THOME)) 

ไทย ใหบ้ริการขนส่งทางเรือ 33.33 33.33 

บริษทั แม่สอดพลงังานสะอาด จาํกดั (MCE) ไทย ผลิตและจาํหน่ายเอทานอล 30.00 30.00 

บริษทั อุบล ไบโอ เอทานอล จาํกดั (UBE) ไทย ผลิตและจาํหน่ายเอทานอล 21.28 21.28 
     

กลุ่มบริษทั IRPC     

บริษทั อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จาํกดั (มหาชน) 
(UCHA) 

ไทย ผลิตและจาํหน่ายปิโตรเคมี 25.00 25.00 

     

กลุ่มบริษทั PTTER     

East Mediterranean Gas Company S.A.E. (EMG) อียปิต ์ ท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ 25.00 25.00 
 

* บริษทัร่วมของกลุ่มบริษทั PTTEP AP ไดแ้ก่ Mungalalu Truscott Airbase Pty Ltd. และ Troughton Island Pty Ltd. 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมค้า และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

12.3 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย การดาํเนินงานร่วมกนั การร่วมคา้ และบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ย 
 

ช่ือบริษทั 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2558 2557 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม PTTEP :     

บริษทั ปตท.สผ.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
(PTTEPI) 

ไทย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Offshore Investment Company Limited 
(PTTEPO) 

หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Southwest Vietnam Company Limited  
(PTTEP SV) 

หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Kim Long Vietnam Company Limited  
(PTTEP KV) 

หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Hoang - Long Company Limited 
(PTTEP HL) 

หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Hoan - Vu Company Limited 
(PTTEP HV) 

หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Oman Company Limited (PTTEP OM) หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Algeria Company Limited (PTTEP AG) หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

บริษทั พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จาํกดั  
(PTTEP Services) 

ไทย ใหบ้ริการสนบัสนุนบุคลากร 100.00 100.00 

บริษทั ปตท.สผ.สยาม จาํกดั (PTTEPS) ไทย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Iran Company Limited (PTTEP IR) หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Holding Company Limited (PTTEPH) หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Indonesia Company Limited (PTTEP ID) หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมค้า และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

12.3 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย การดาํเนินงานร่วมกนั การร่วมคา้ และบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ย (ต่อ) 
 

ช่ือบริษทั 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2558 2557 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม PTTEP (ต่อ) :     

PTTEP Africa Investment Limited (PTTEP AI) หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Rommana Company Limited (PTTEPR) หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Australia Pty Limited (PTTEP AU)  ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP South Asia Limited (PTTEP SA)  หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP New Zealand Limited (PTTEP NZ) หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Semai II Limited (PTTEP SM)  หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Australia Perth Pty Limited (PTTEP AP)  ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP International Holding Company Limited 
(PTTEP IH) 

หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Southwest Vietnam Pipeline Company 
Limited (PTTEP SVPC) 

หมู่เกาะเคยแ์มน ท่อขนส่งก๊าซ 100.00 100.00 

PTTEP FLNG Holding Company Limited 
(PTTEP FH) 

ฮ่องกง ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

JV Shore Base Limited (JV Shore Base) หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Netherland Holding Limited (PTTEP NL) หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

JV Marine Limited (JV Marine) หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP South Mandar Limited (PTTEP SMD) หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม  100.00 100.00 

PTTEP South Sageri Limited (PTTEP SS)  หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมค้า และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

12.3 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย การดาํเนินงานร่วมกนั การร่วมคา้ และบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ย (ต่อ) 
 

ช่ือบริษทั 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2558 2557 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม PTTEP (ต่อ) :     

PTTEP Sadang Limited (PTTEP SD)  หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Malunda Limited (PTTEP ML)  หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. (PTTEP NC) เนเธอร์แลนด ์ ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Canada Limited (PTTEP CA)  แคนาดา ปิโตรเลียม  100.00 100.00 

PTTEP Canada International Finance Limited  
(PTTEP CIF) 

แคนาดา ใหบ้ริการจดัหาเงินทุนเพื่อธุรกิจ
ของกลุ่มบริษทั 

100.00 100.00 

PTTEP MEA Limited (PTTEP MEA) หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP HK Holding Limited (PTTEP HK) ฮ่องกง ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Netherlands Holding Coöperatie U.A. 
(PTTEP NH) 

เนเธอร์แลนด ์ ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Brazil Investment B.V. (PTTEP BI) เนเธอร์แลนด ์ ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Brazil Investments in Oil and Gas 
Exploration and Production Limitada 
(PTTEP BL) 

บราซิล ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Australia Offshore Pty Limited 
(PTTEP AO) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Australia Browse Basin Pty Limited 
(PTTEP AB) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมค้า และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

12.3 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย การดาํเนินงานร่วมกนั การร่วมคา้ และบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ย (ต่อ) 
 

ช่ือบริษทั 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2558 2557 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม PTTEP (ต่อ) :     

PTTEP Australia International Finance Pty 
Limited (PTTEP AIF) 

ออสเตรเลีย ใหบ้ริการจดัหาเงินทุนเพื่อธุรกิจ
ของกลุ่มบริษทั 

100.00 100.00 

PTTEP Australasia Pty Limited (PTTEP AA) ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Australia Timor Sea Pty Limited 
(PTTEP AT) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Australasia (Finance) Pty Limited 
(PTTEP AAF) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Australasia (Petroleum) Pty Limited 
(PTTEP AAP) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

Tullian Pty Limited (PTTEP AAT) ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Australasia (Operations) Pty Limited 
(PTTEP AAO) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty 
Limited (PTTEP AAA) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Australasia (Staff) Pty Limited  
(PTTEP AAS) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

Cove Energy Limited (Cove) องักฤษ ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

Cove Energy Mozambique Rovuma Onshore  
Limited (CEMROL) 

ไซปรัส ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

Cove Energy East Africa Limited (CEEAL) ไซปรัส ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

Cove Energy Mozambique Rovuma Offshore  
Limited (CEMROFL) 

ไซปรัส ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมค้า และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

12.3 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย การดาํเนินงานร่วมกนั การร่วมคา้ และบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ย (ต่อ) 
 

ช่ือบริษทั 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2558 2557 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม PTTEP (ต่อ) :     

Cove Mozambique Terra Limitada (CMTL) โมซมับิก ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

Cove Mozambique Energia Limitada (CMEL) โมซมับิก ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

Cove Energy Kenya Limited (CEKL) เคนยา ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

Sinphuhorm Holdings Limited (SHL) หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP SP Limited (PTTEP SP) องักฤษ ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

บริษทั ปตท. สผ. จี 7 จาํกดั (PTTEP G7) ไทย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP HK Investment Limited (PTTEP HKI) ฮ่องกง ปิโตรเลียม 100.00 - 

บริษทั ปตท.สผ. ศูนยบ์ริหารเงิน จาํกดั  
(PTTEP TC) 

ไทย บริหารจดัการดา้นการเงินของ
กลุ่มบริษทั 

100.00 - 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม PTTNGD :     

บริษทั อมตะ จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 
(AMATA NGD) 

ไทย ก๊าซธรรมชาติ 80.00 80.00 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม GPSC :     

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม จาํกดั (CHPP) ไทย ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า และนํ้าเยน็ 100.00 100.00 

บริษทั นที ซินเนอร์ยี ่จาํกดั (NSC) ไทย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

บริษทั ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จาํกดั (IRPCCP) 
(กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100) 

ไทย ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไอนํ้ า 
และนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรม 

51.00 51.00 

Ichinoseki Solar Power 1 GK (ICHINOSEKI) ญ่ีปุ่น ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 99.00 - 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม PTTCL :     

PTT (Lao) Co., Ltd (PTT Lao) ลาว การตลาดนํ้ามนั 100.00 100.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมค้า และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

12.3 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย การดาํเนินงานร่วมกนั การร่วมคา้ และบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ย (ต่อ) 

 

ช่ือบริษทั 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2558 2557 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม PTTRB :     

บริษทั ปตท. บริหารธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั (PTTRM) ไทย บริหารสถานีบริการนํ้ามนัและ
ร้านสะดวกซ้ือ 

100.00 100.00 

บริษทั ปตท. บริการธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั (PTTRS) ไทย บริหารบุคลากร 100.00 100.00 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง จาํกดั (TLBC) 
(กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100) 

ไทย ผสมและบรรจุนํ้ามนัหล่อล่ืน 51.05 51.05 

PTT Philippines Trading Corporation (PTTTC) ฟิลิปปินส์ การตลาดนํ้ามนั 100.00 100.00 

PTT Philippines Corporation (PTTPC) ฟิลิปปินส์ การตลาดนํ้ามนั 100.00 100.00 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม PTTT :     

PTT International Trading DMCC (PTTT DMCC) สหรัฐอาหรับ  
เอมิเรตส์ 

การคา้สากลนํ้ามนั 100.00 100.00 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม PTTPM :     

Polymer Marketing DMCC Company Limited 
(PM DMCC) 

สหรัฐอาหรับ  
เอมิเรตส์ 

การตลาดผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 100.00 100.00 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม PTTGC :     

บริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั (PPCL) ไทย ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเคมี 

100.00 100.00 

บริษทั พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด ์เอนจิเนียริง 
จาํกดั (PTTME)  
(กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100) 

ไทย บริการบาํรุงรักษาโรงงาน และ
งานวิศวกรรม 

60.00 60.00 

บริษทั ไทยแทง้คเ์ทอร์มินลั จาํกดั (TTT) ไทย บริการจดัเกบ็และขนถ่าย
เคมีภณัฑเ์หลว นํ้ามนั และก๊าซ 

51.00 51.00 

บริษทั เอน็พีซี เซฟต้ี แอนด ์เอน็ไวรอนเมนทอล 
เซอร์วิส จาํกดั (NPCSE) 

ไทย บริการดา้นความปลอดภยัและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

100.00 100.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมค้า และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

12.3 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย การดาํเนินงานร่วมกนั การร่วมคา้ และบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ย (ต่อ) 

 

ช่ือบริษทั 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2558 2557 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม PTTGC : (ต่อ)     

บริษทั ปตท.เคมิคอล อินเตอร์เนชัน่แนล 
(สาํนกังานปฏิบติัการภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค) 
จาํกดั (AP ROH) 

ไทย ใหบ้ริการแก่วิสาหกิจใน 
กลุ่มบริษทั 

100.00 100.00 

บริษทั ไทยสไตรีนิคส์ จาํกดั (TSCL) ไทย ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเคมี 

100.00 100.00 

PTTGC International (Netherlands) B.V. 
(GCINTERNL) 

เนเธอร์แลนด ์ ลงทุน และดาํเนินธุรกิจในกิจการ
ต่างประเทศ 

100.00 100.00 

Vencorex Holding (VCR) ฝร่ังเศส ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
เคมีภณัฑช์นิดพเิศษ 

85.00 85.00 

บริษทั ทีโอซี ไกลคอล จาํกดั (TOCGC) ไทย ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเคมี 

100.00 100.00 

บริษทั ไทยโอลีโอเคมี จาํกดั (TOL) ไทย ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
เคมีภณัฑชี์วภาพ 

100.00 100.00 

บริษทั โซลูชัน่ ครีเอชัน่ จาํกดั (SOLUTIONCRE) 
(เดิมช่ือ : บริษทั ไบโอ ครีเอชัน่ จาํกดั) 

ไทย ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวขอ้งในกลุ่มสุขภาพและ
โภชนาการ 

100.00 100.00 

บริษทั ไบโอ สเปกตรัม จาํกดั (BIOSPEC) ไทย ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
เคมีภณัฑชี์วภาพ 

100.00 100.00 

บริษทั ออเรีย ไบโอเคมิคอลส์ จาํกดั (AURIA) ไทย วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์
เคมีภณัฑชี์วภาพ 

100.00 92.64 

PTT Chemical International Pte. Ltd. (CHINTER) สิงคโปร์ ลงทุน และดาํเนินธุรกิจในกิจการ
ต่างประเทศ 

100.00 100.00 

PTTGC International (USA) Inc. 
(GCINTERUSA) 

สหรัฐอเมริกา ลงทุน และดาํเนินธุรกิจในกิจการ
ต่างประเทศ 

100.00 100.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมค้า และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

12.3 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย การดาํเนินงานร่วมกนั การร่วมคา้ และบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ย (ต่อ) 

 
* อยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 
** ชาํระบญัชีเสร็จส้ินในเดือนสิงหาคม 2558

ช่ือบริษทั 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2558 2557 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม PTTGC (ต่อ) :     

บริษทั บางกอกโพลีเอททีลีน จาํกดั (มหาชน)  
(BPE)* 

ไทย ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเคมี 

100.00 100.00 

บริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน จาํกดั (PTTPE)** ไทย ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเคมี 

100.00 100.00 

บริษทั ไทยแฟตต้ีแอลกอฮอลส์ จาํกดั (TFA) ไทย ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
เคมีภณัฑชี์วภาพ 

100.00 100.00 

Myriant Corporation (MYRIANT) สหรัฐอเมริกา วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์
เคมีภณัฑชี์วภาพ 

100.00 84.00 

PTTGC America Corporation (AMERICACORP) สหรัฐอเมริกา ลงทุน และดาํเนินธุรกิจ 
ในกิจการต่างประเทศ 

100.00 - 

PTTGC America LLC (AMERICALLC) สหรัฐอเมริกา ลงทุน และดาํเนินธุรกิจ 
ในกิจการต่างประเทศ 

100.00 - 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม TOP :     

บริษทั ไทยออยลเ์พาเวอร์ จาํกดั (TP) 
(กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100) 

ไทย ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้า 74.00 74.00 

บริษทั ไทยพาราไซลีน จาํกดั (TPX) ไทย ผลิตและจาํหน่ายพาราไซลีน 99.99 99.99 

บริษทั ไทยลูบ้เบส จาํกดั (มหาชน) (TLB) ไทย ผลิตและจาํหน่ายนํ้ามนั 
หล่อล่ืนพื้นฐาน 

99.99 99.99 

บริษทั ไทยออยลม์ารีน จาํกดั (TM) ไทย ใหบ้ริการขนส่งผลิตภณัฑน์ํ้ามนั
ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑเ์คมี
เหลวทางเรือ 

99.99 99.99 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมค้า และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

12.3 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย การดาํเนินงานร่วมกนั การร่วมคา้ และบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ย (ต่อ) 

ช่ือบริษทั 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2558 2557 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม TOP (ต่อ) :     

บริษทั ไทยออยล ์เอทานอล จาํกดั (TET) ไทย ลงทุนในธุรกิจเอทานอลและ
ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มพลงังาน
ทางเลือก 

99.99 99.99 

บริษทั ไทยออยล ์เอนเนอร์ยี ่เซอร์วิส จาํกดั (TES) ไทย ใหบ้ริการบริหารงาน 
ดา้นการจดัการและบริการอ่ืน 

99.99 99.99 

บริษทั ไทยออยล ์โซลเวน้ท ์จาํกดั (TOS) ไทย ลงทุนในธุรกิจผลิตภณัฑ ์
สารทาํละลายและเคมีภณัฑ ์

99.99 99.99 

บริษทั ทอ็ป เอสพพีี จาํกดั (TOPSPP) ไทย ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้า 99.99 99.99 

บริษทั ทรัพยทิ์พย ์จาํกดั (SAPTHIP) ไทย ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์
เอทานอล 

50.00 50.00 

บริษทั ทอ็ป โซลเวน้ท ์จาํกดั (TS) ไทย จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์
สารทาํละลายและเคมีภณัฑ ์

99.99 99.99 

บริษทั ศกัด์ิไชยสิทธิ จาํกดั (SAKC) ไทย ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์
สารทาํละลายและเคมีภณัฑ ์

80.52 80.52 

TOP Solvent (Vietnam) LLC. (TSV) เวียดนาม จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์
สารทาํละลายและเคมีภณัฑ ์

100.00 100.00 

Thaioil Marine International Pte. Ltd. (TOMI) สิงคโปร์ ลงทุนในธุรกิจใหบ้ริการขนส่ง
นํ้ ามนัดิบและผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียมทางเรือ 

100.00 100.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมค้า และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

12.3 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย การดาํเนินงานร่วมกนั การร่วมคา้ และบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ย (ต่อ) 

 
* อยูภ่ายใตก้ระบวนการลม้ละลาย 
** อยูร่ะหวา่งชาํระบญัชี 

ช่ือบริษทั 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2558 2557 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม TOP (ต่อ) :     

บริษทั ท๊อป มารีไทม ์เซอร์วิส จาํกดั (TMS) ไทย ใหบ้ริการเดินเรือรับส่งลูกเรือ
และสมัภาระทางทะเลในอ่าวไทย 

55.00 55.00 

บริษทั ลาบิกซ์ จาํกดั (LABIX) ไทย ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์
สารลิเนียร์แอลคิลเบนซีน 

75.00 75.00 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม IRPC :     

บริษทั ไทย เอ บี เอส จาํกดั (TABS) ไทย ผลิตและจาํหน่ายเมด็พลาสติก 99.99 99.99 

บริษทั ไออาร์พีซี เอแอนดแ์อล จาํกดั (IRPCAL) ไทย ผลิตและจาํหน่ายปิโตรเคมี 59.94 59.94 

บริษทั นํ้ามนั ไออาร์พซีี จาํกดั (OIRPC) ไทย จาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัและก๊าซ 99.99 99.99 

บริษทั รักษป่์าสัก จาํกดั (RAKPHASAK) 
(เดิมช่ือ : บริษทั นํ้ามนั ทีพีไอ (2001) จาํกดั) 

ไทย ใหบ้ริการเช่าเรือบรรทุกนํ้ามนั 99.99 99.99 

บริษทั ไออาร์พีซี โพลีออล จาํกดั (IRPCP) ไทย ผลิตและจาํหน่ายฟองนํ้า
วิทยาศาสตร์ 

99.99 99.99 

บริษทั เทคโนโลย ีไออาร์พีซี จาํกดั (TECHIRPC) ไทย โรงเรียนอาชีวะ 99.99 99.99 

บริษทั อาร์.โซลูชัน่ จาํกดั (IRPCS)* 
(เดิมช่ือ : บริษทั ไออาร์พีซี เซอร์วสิ จาํกดั) 

ไทย ใหบ้ริการรักษาความปลอดภยั 99.50 99.50 

บริษทั ทีพีไอ อะโรเมติกส์ จาํกดั (มหาชน) 

(TPIA)* 

ไทย ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเคมี 

- 99.99 

บริษทั ระยอง แทง้ค ์เทอร์มินลั จาํกดั (RTC)** ไทย ใหบ้ริการเช่าถงัสาํหรับบรรจุ
สารเคมี 

99.99 99.99 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมค้า และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

12.3 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย การดาํเนินงานร่วมกนั การร่วมคา้ และบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ย (ต่อ) 

 

* จดทะเบียนชาํระบญัชีแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2558 
** อยูร่ะหวา่งชาํระบญัชี 
*** จดทะเบียนเลิกกิจการเม่ือวนัท่ี 26 กรกฏาคม 2558 
**** จดทะเบียนเลิกกิจการเม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2558 

ช่ือบริษทั จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2558 2557 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม IRPC (ต่อ) :     

บริษทั อุตสาหกรรมโพลียรีูเทรน ไทย จาํกดั 
(TPU)* 

ไทย ผลิตและจาํหน่ายโพลียรีูเทรน - 99.99 

บริษทั ไออาร์พีซี พลงังาน จาํกดั  
(IRPCENERGY)** 

ไทย ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 99.99 99.99 

บริษทั ทีพีไอ อินเตอร์เน็ต พอร์ทลั จาํกดั 
(TPIINTERNETPORTAL)** 

ไทย ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
นํ้ามนั 

99.99 99.99 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม PTTER :     

PTT Mining Limited (PTTML)  ฮ่องกง ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

International Coal Holdings Pty Ltd (ICH) ออสเตรเลีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

PTT Asia Pacific Mining Pty Ltd (PTTAPM)*** ออสเตรเลีย ลงทุนในธุรกิจเหมือง - 100.00 

Straits (Brunei) Pte. Ltd. (Straits (Brunei)) สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

Sakari Resources Ltd. (SAR) สิงคโปร์ ลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่านหิน 95.26 95.26 

Yoxford Holdings (YOXFORD) เมอริเชียส ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

Madagascar Consolidated Mining SA (MCM) มาดากสัการ์ เหมืองถ่านหิน 80.00 80.00 

Tiger Energy Trading Pte. Ltd. (TET) สิงคโปร์ การตลาดเหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 

SAR Resources (Australia) Pty Ltd (SARA)**** ออสเตรเลีย บริหารบุคลากร - 100.00 

Sakari Energy Pte. Ltd. (SAEnergy) สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

Reyka Wahana Digdjaya Pte. Ltd. (RWD) สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

Sakari Energy Trading Pte. Ltd. (SET) สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

Sakari Marine & Infrastructure Pte. Ltd. (SMI) สิงคโปร์ วิศวกรรมทางทะเล 100.00 100.00 

PT Straits Consultancy Services (SCS) อินโดนีเซีย ใหบ้ริการบริหารงาน 100.00 100.00 

PT Bahari Perdana Persada (BPPD) อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมค้า และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

12.3 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย การดาํเนินงานร่วมกนั การร่วมคา้ และบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ย (ต่อ) 
 

ช่ือบริษทั จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2558 2557 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม PTTER (ต่อ) :     

PT Bahari Putra Perdana (BPPN) อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

PT Reyka Wahana Digdjaya (RWD) อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

PT Bahari Cakrawala Sebuku (BCS) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 

PT Bumi Borneo Metalindo (BBM) อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

PT Citra Pertiwi Nusantara (CPN) อินโดนีเซีย อุปกรณ์ลาํเลียงและขนส่งถ่านหิน 100.00 100.00 

PT Bumiborneo Pertiwi Nusantara (BPN) อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

PT Karbon Mahakam (KM) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 

PT Metalindo Bumi Raya (MBR) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 

PT Borneo Citrapertiwi Nusantara (BCN) อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

PT Separi Energy (SE) อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

PT Jembayan Muarabara (JMB) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 

PT Kemilau Rindang Abadi (KRA) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 

PT Arzara Baraindo Energitama (ABE) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 

PT Cakrawala Abadi Jaya (CAJ) อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

PT Sakti Utama Luas (SUL) อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

Tri Tunggall Lestari Bersama (TTLB) อินโดนีเซีย ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน 100.00 100.00 

PT Makassar Prima Coal (MPC) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 70.00 70.00 

PTT International Holding Limited (PTTIH) ฮ่องกง ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

PTT International Investment Limited  (PTTII) ฮ่องกง ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

PTT International (Singapore) (PTT Inter (Sing)) สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมค้า และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

12.3 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย การดาํเนินงานร่วมกนั การร่วมคา้ และบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ย (ต่อ) 

 
* เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 PTTGE ไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดใน PT MAR  
** เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2558 PTTGE ไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดใน PT Az Zhara และ บริษทัยอ่ยของ PT Az Zhara จาํนวน 6 บริษทั 
*** เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2558 PTTGE ไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดใน PTTGE COOP และ PTTGE BV 

ช่ือบริษทั จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2558 2557 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม PTTGE :     

Sabran Brothers Pte. Ltd. (Sabran) สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

Kalimantan Thailand Palm Pte. Ltd. (KTP) สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

PTT Green Energy (Hong Kong) Limited 
(PTTGE HK) 

ฮ่องกง จดัหาเงินทุน 100.00 100.00 

บริษทั ปตท.กรีน เอน็เนอร์ยี ่(ประเทศไทย) จาํกดั 
(PTTGE TH) 

ไทย ใหบ้ริการบริษทัในเครือ 100.00 100.00 

PT Mitra Aneka Rezeki (PT MAR)* อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั - 95.00 

PT Az-Zhara Plantation (PT Az Zhara)** อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั - 95.00 

PT Taringin Perkasa (PT TP)** อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั - 95.00 

PT Sawit Mandiri Sampuraga (PT SMS)** อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั - 95.00 

PT Sawit Mandiri Sejahtera Kobar 
(PT SMSK)** 

อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั - 95.00 

PT Mirza Pratama Putra (PT MPP)** อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั - 95.00 

PT Landen Roslia Mandiri (PT LRM)** อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั - 95.00 

PT Lamandau Sawit Lestari (PT LSL)** อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั - 95.00 

PTT Green Energy (Netherlands) Coöperatief 
U.A. (PTTGE COOP)*** 

เนเธอร์แลนด ์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน - 100.00 

PTT Green Energy Services (Netherlands) B.V. 
(PTTGE BV)*** 

เนเธอร์แลนด ์ จดัหาเงินทุน - 100.00 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม BSA :     

บริษทั สปอร์ต เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ จาํกดั 
(SSA) 

ไทย บริหารสโมสรฟุตบอล 100.00 100.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมค้า และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

12.3 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย การดาํเนินงานร่วมกนั การร่วมคา้ และบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ย (ต่อ) 
 

ช่ือบริษทั จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2558 2557 

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดย PTTEP และ PTTER :     

PTT FLNG Limited (PTT FLNG) ฮ่องกง ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

     

การดาํเนินงานร่วมกนัของกลุ่ม PTTEP :     

Carigali - PTTEPI Operating Company Sdn Bhd. 
(CPOC) 

มาเลเซีย ปิโตรเลียม 50.00 50.00 

Moattama Gas Transportation Company (MGTC) เบอร์มิวดา ท่อขนส่งก๊าซ 25.50 25.50 

Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC) หมู่เกาะเคยแ์มน ท่อขนส่งก๊าซ 19.32 19.32 

บริษทั ออเร้นจ ์เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (Orange) ไทย ปิโตรเลียม 53.95 53.95 

บริษทั บี 8/32 พาร์ทเนอร์ จาํกดั (B8/32 Partners) ไทย ปิโตรเลียม 25.00 25.00 

Andaman Transportation Limited (ATL) หมู่เกาะเคยแ์มน ท่อขนส่งก๊าซ 80.00 80.00 

Leismer Aerodrome Limited (LAL) แคนาดา ใหบ้ริการการเดินทางทางอากาศ 32.00 32.00 

Groupement Bir Seba (GBRS) แอลจีเรีย ปิโตรเลียม 35.00 35.00 

Natuna 2 B.V. (Natuna 2) เนเธอร์แลนด ์ ปิโตรเลียม 50.00 50.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมค้า และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

12.4 เงินลงทุนในการร่วมคา้ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

2558 2557 เงนิปันผล 
 

2558 2557 วธีิราคาทุน วธีิส่วนได้เสีย วธีิราคาทุน วธีิส่วนได้เสีย 2558 2557 

1. TTM(T) 50.00 50.00 5,666.80 5,950.23 5,666.80 5,486.69 680.02 464.68 

2. TTM(M) 50.00 50.00 1,001.31 1,262.93 1,001.31 975.66 - - 

3. DCAP 35.00 35.00 584.50 713.33 584.50 634.81 15.36 - 

4. PTTMCC 50.00 50.00 930.12 610.28 930.13 784.89 - - 

5. PTTAC 48.50 48.50 6,909.41 4,173.13 6,909.41 5,016.75 - - 

6. HMC 41.44 41.44 9,117.12 12,461.02 9,117.12 13,617.59 3,024.02 1,221.32 

7. NST - 15.67 - - 166.32 30.67 - - 

8. Erawan 2 13.11 13.11 662.37 768.57 648.22 745.52 91.88 80.56 

9. TSR 40.00 40.00 1,697.00 1,721.80 1,697.00 1,699.03 277.90 31.50 

10. NL1PC 40.00 40.00 237.27 189.83 116.95 45.26 - - 

11. NNEG 30.00 30.00 324.00 265.38 324.00 271.50 - - 

12. OGPS 40.00 - 40.00 39.83 - - - - 

13. TEX 50.00 50.00 210.00 660.04 210.00 683.79 122.33 114.45 

14. EOM 50.00 50.00 4,965.77 5,255.19 4,965.77 4,653.21 - - 

15. ESC 50.00 50.00 407.04 227.16 407.04 297.03 - - 

16. NTR 50.00 50.00 4,809.30 3,704.19 4,809.30 4,155.67 - - 

17. TOP-NTL 50.00 50.00 0.25 8.03 0.25 4.76 - - 

18. TOP-NTL(BT) 50.00 50.00 24.05 14.10 24.00 20.75 - - 

19. TOP-NYK 50.00 50.00 273.88 432.64 273.88 365.47 18.01 16.26 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมค้า และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

12.4 เงินลงทุนในการร่วมคา้ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 (ต่อ) 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

2558 2557 เงนิปันผล 
 

2558 2557 วธีิราคาทุน วธีิส่วนได้เสีย วธีิราคาทุน วธีิส่วนได้เสีย 2558 2557 

20. TOP-NS 35.00 35.00 52.50 - 52.50 28.04 - - 

21. IRPC PCC 49.99 - 5.00 3.07 - - - - 

22. FEEBRU 35.00 35.00 222.12 143.76 236.23 156.71 - - 

23. Chancellor 77.56 77.56 3,280.78 1,433.36 2,996.64 1,685.34 - - 

24. KPI Group - 75.00 - - 3,203.36 2,027.57 - - 

   41,420.59 40,037.87 44,340.73 43,386.71   

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า   (2,795.20) (947.78) (2,950.94) (604.00)   

รวม  38,625.39 39,090.09 41,389.79 42,782.71 4,229.52 1,928.77 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมค้า และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

12.5 เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

2558 2557 เงนิปันผล 
 

2558 2557 วธีิราคาทุน วธีิส่วนได้เสีย วธีิราคาทุน วธีิส่วนได้เสีย 2558 2557 

1. THAPPLINE 49.59 49.59 3,952.72 5,426.00 3,952.72 4,825.13 261.07 - 

2. KPL 40.00 40.00 21.49 - 21.49 - - - 

3. PAT 35.00 35.00 131.25 - 131.25 - - - 

4. SPRC - 36.00 - - 14,770.48 16,315.71 3,406.67 668.05 

5. BCP - 27.22 - - 5,585.26 9,235.20 149.90 505.91 
6. บริษทัร่วมของกลุ่ม

บริษทั PTTEP AP 
50.00 50.00 54.05 277.58 49.36 209.73 3.03 - 

7. UAQ 30.00 30.00 0.01 0.01 0.01 0.01 - - 

8. BIC 25.00 25.00 673.44 490.47 590.00 393.17 40.84 - 

9. XPCL 25.00 25.00 3,321.89 2,923.47 2,609.39 2,245.88 - - 

10. FST  25.00 25.00 0.90 1.67 0.86 1.61 - - 

11. ITT 49.00 49.00 125.28 109.69 125.28 83.32 - - 

12. VNT 24.98 24.98 3,297.00 4,019.89 3,297.00 3,946.61 29.60 18.95 

13. EFT 22.65 22.65 2.00 15.81 2.00 18.13 7.25 10.80 

14. TIM 33.33 33.33 1.00 4.51 1.00 5.00 - - 

15. MCE 30.00 30.00 202.50 42.45 202.50 48.76 - - 

16. UBE 21.28 21.28 769.55 780.65 769.55 768.28 - - 

17. UCHA 25.00 25.00 5,299.82 4,752.72 5,299.82 4,937.72 - - 

18. EMG 25.00 25.00 17,643.03 14,199.47 16,115.01 12,969.68 - - 

    35,495.93 33,044.39 53,522.98 56,003.94   

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า   (13,710.71) (10,114.41) (12,536.48) (9,238.42)   

รวม   21,785.22 22,929.98 40,986.50 46,765.52 3,898.36 1,203.71 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมค้า และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

12.6 เงินลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 
2557 

 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

วธีิราคาทุน เงนิปันผล 
 

2558 2557 2558 2557 2558 2557 

บริษทัยอ่ย       

1. PTTEP 65.29 65.29 71,390.42 71,390.42 6,479.65 15,551.16 

2. PTTLNG 100.00 100.00 9,163.60 8,008.00 1,462.84 - 

3. PTTNGD 58.00 58.00 418.14 418.14 - 870.00 

4. EnCo 50.00 50.00 900.00 900.00 42.08 27.47 

5. PTTES 40.00 40.00 62.50 62.50 - 3.60 

6. PTTME 40.00 40.00 66.40 66.40 - - 

7. GPSC 22.58 30.10 4,949.93 4,949.93 297.67 33.83 

8. PTTCL 100.00 100.00 64.12 0.23 - - 

9. PTTOM 100.00 100.00 16.15 16.15 - - 

10. PTTRB 100.00 100.00 8,621.67 6,900.00 - - 

11. SBECL 100.00 100.00 1,154.81 1,154.81 - - 

12. PTT TANK 100.00 100.00 2,500.37 2,500.37 80.00 60.80 

13. TLBC 48.95 48.95 140.00 140.00 8.96 9.94 

14. PTTT 100.00 100.00 2.50 2.50 - - 

15. PTTPL 50.00 100.00 600.00 1,200.00 1,326.00 144.00 

16. PTTPMMA 100.00 100.00 194.70 165.00 - - 

17. PTTPM 50.00 50.00 20.00 20.00 55.00 45.00 

18. PTTGC 49.34 48.89 48,121.52 48,121.52 5,510.80 6,943.60 

19. TOP 49.10 49.10 11,380.83 11,380.83 1,502.47 2,063.39 

20. IRPC 38.51 38.51 28,467.24 28,467.24 629.58 786.97 

21. TP 26.00 26.00 2,304.76 2,304.76 131.51 36.53 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมค้า และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

12.6 เงินลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 
2557 (ต่อ) 

 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

วธีิราคาทุน เงนิปันผล 
 

2558 2557 2558 2557 2558 2557 

บริษทัยอ่ย (ต่อ)       

22. PTTER 100.00 100.00 33,702.67 33,316.00 - - 

23. PTTGE 100.00 100.00 11,750.64 11,750.64 - - 

24. PTTRTC 100.00 100.00 31.40 31.40 - - 

25. BSA 100.00 100.00 0.50 0.50 13.86 13.80 

26. PTTICT 20.00 20.00 30.00 30.00 13.20 12.00 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   236,054.87 233,297.34   

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า   (25,843.63) (8,885.61)   

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   210,211.24 224,411.73 17,553.62 26,602.09 

การร่วมคา้       

27.  TTM(T) 50.00 50.00 5,666.80 5,666.80 680.02 464.68 

28.  TTM(M) 50.00 50.00 1,001.31 1,001.31 - - 

29. DCAP 35.00 35.00 584.50 584.50 15.35 - 

30. PTTMCC 50.00 50.00 930.13 930.13 - - 

31. PTTAC 48.50 48.50 6,909.41 6,909.41 - - 

32. HMC 41.44 41.44 9,117.12 9,117.12 3,024.02 1,221.32 

รวมเงินลงทุนในการร่วมคา้   24,209.27 24,209.27 3,719.39 1,686.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมค้า และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

12.6 เงินลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 
2557 (ต่อ) 

 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

วธีิราคาทุน เงนิปันผล 
 

2558 2557 2558 2557 2558 2557 

บริษทัร่วม       

33. THAPPLINE 40.40 40.40 3,173.23 3,173.23 212.98 - 

34. KPL 40.00 40.00 21.49 21.49 - - 

35. PAT 35.00 35.00 131.25 131.25 - - 

36. SPRC - 36.00 - 14,770.48 3,406.68 668.05 

37. BCP - 27.22 - 5,585.26 149.90 505.91 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม   3,325.97 23,681.71   

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า   (152.74) (152.74)   

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม   3,173.23 23,528.97 3,769.56 1,173.96 

รวม   237,593.74 272,149.97 25,042.57 29,462.05 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมค้า และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

12.7 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

12.7.1 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในการร่วมคา้ ซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2558 2557 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  42,782.71 43,112.01 
- ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 1,749.94 2,315.91 
- เงินปันผลรับ (4,229.52) (1,928.77) 
- เงินลงทุนเพิ่ม 165.33 1,114.77 
- จาํหน่ายเงินลงทุน (669.86) - 
- ลดทุน (44.82) - 
- ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนในการร่วมคา้ 1,076.66 (855.35) 
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (283.14) (377.63) 

- ดอ้ยค่าเงินลงทุน (1,457.21) (598.23) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  39,090.09 42,782.71 
 

12.7.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วม ซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2558 2557 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  46,765.52 48,186.87 
- ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 4,281.76 (1,455.89) 
- เงินปันผลรับ (3,898.36) (1,203.71) 
- เงินลงทุนเพิ่ม 795.95 1,462.73 
- จาํหน่ายเงินลงทุน (20,335.24) (227.75) 
- ลดทุน (4,549.21) - 
- โอนเปล่ียนประเภท (2,033.30) - 
- ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 1,526.55 (213.59) 

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 376.31 216.86 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  22,929.98 46,765.52 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมค้า และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

12.7 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ) 
 

12.7.3 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม ซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุนในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2558 2557 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  272,149.97 277,338.18 
- เงินลงทุนเพิ่ม 3,357.53 3,905.35 
- จาํหน่ายเงินลงทุน (14,783.36) (207.95) 
- ลดทุน (4,549.21) - 
- โอนเปล่ียนประเภท (1,623.17) - 

- ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (16,958.02) (8,885.61) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 237,593.74 272,149.97 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมค้า และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

12.8 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมคา้ ของบริษทัฯ ซึ่งเป็นขอ้มูลหลงัปรับนโยบายการบญัชี มีรายละเอียดดงันี้ 
 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557   
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2558 2557 

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

สินทรัพยห์มุนเวยีน 7,849.25 1,862.41 1,082.31 4,295.22 9,531.19 669.27 8,005.48 889.64 929.78 4,880.34 11,068.57 325.25 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 19,153.07 6,459.42 2,852.84 24,387.54 26,904.09 2,889.58 18,640.77 5,556.07 3,066.54 25,293.68 27,897.40 2,335.50 

หนี้สินหมุนเวยีน (2,161.89) (207.68) (700.85) (6,850.64) (3,929.16) (96.60) (2,633.33) (359.14) (606.98) (7,311.36) (4,528.14) (1,089.90) 

หนี้สินไม่หมุนเวียน (12,939.96) (5,588.29) (1,196.21) (13,227.73) (9,768.14) (2,241.69) (13,038.70) (4,135.25) (1,572.92) (12,518.84) (8,909.07) (1.06) 

สินทรัพยส์ุทธิ 11,900.47 2,525.86 2,038.09 8,604.39 22,737.98 1,220.56 10,974.22 1,951.32 1,816.42 10,343.82 25,528.76 1,569.79 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมค้า และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

12.8 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมคา้ ของบริษทัฯ ซึ่งเป็นขอ้มูลหลงัปรับนโยบายการบญัชี มีรายละเอียดดงันี้ (ต่อ) 
 

งบกาํไรขาดทุน สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2558 2557 

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

รายได*้ 3,929.53 1,125.20 2,920.05 13,138.94 31,980.56 13.60 4,020.41 74.49 3,045.76 15,701.69 37,310.43 5.88 

ค่าใชจ้่าย (2,157.98) (249.07) (2,639.73) (14,877.59) (26,621.44) (362.82) (2,124.78) (209.20) (2,759.99) (15,221.30) (32,078.20) (163.34) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ 1,771.55 876.13 280.32 (1,738.65) 5,359.12 (349.22) 1,895.63 (134.71) 285.77 480.39 5,232.23 (157.46) 

ภาษีเงินได ้ (566.52) (50.31) (60.88) (0.77) (766.79) - (245.33) (43.74) (35.89) 1.80 (556.51) - 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,205.03 825.82 219.44 (1,739.42) 4,592.33 (349.22) 1,650.30 (178.45) 249.88 482.19 4,675.72 (157.46) 
 

* รวมกาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมค้า และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

12.9 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัร่วม ของบริษทัฯ ซึ่งเป็นขอ้มูลหลงัปรับนโยบายการบญัชี มีรายละเอียดดงันี้  

 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557   
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2558 2557 

 THAPPLINE SPRC* BCP** THAPPLINE SPRC BCP 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 5,855.62 - - 4,534.28 29,757.65 32,294.45 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 6,250.88 - - 6,162.15 38,719.26 44,671.08 

หนี้สินหมุนเวยีน (647.62) - - (496.73) (23,437.51) (11,309.37) 

หนี้สินไม่หมุนเวียน (4,053.55) - - (4,244.99) (196.16) (31,690.19) 

สินทรัพยส์ุทธิ 7,405.33 - - 5,954.71 44,843.24 33,965.97 
 

ขอ้มูลทางการเงินของ PAT และ KPL ซึ่งเป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯ เปิดเผยตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 12.11 
 

* เมื่อวนัที่ 3 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ ขายหุน้ใน SPRC ในสัดส่วน 30.59% โดยหุน้ส่วนที่เหลือ 5.41% ไดโ้อนเปลี่ยนประเภทเป็นเงินลงทุนเผือ่ขาย 
** เมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2558 บริษทัฯ ขายหุน้ทั้งหมดใน BCP 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมค้า และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

12.9 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัร่วม ของบริษทัฯ ซึ่งเป็นขอ้มูลหลงัปรับนโยบายการบญัชี มีรายละเอียดดงันี้  (ต่อ) 

 

งบกาํไรขาดทุน สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2558 2557 

 THAPPLINE SPRC** BCP** THAPPLINE SPRC BCP 

รายได*้ 3,437.96 167,378.87 52,989.49 3,346.60 230,488.65 185,475.59 

ค่าใชจ้่าย (1,244.30) (157,034.63) (50,751.94) (1,165.32) (238,298.32) (185,181.97) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ 2,193.66 10,344.24 2,237.55 2,181.28 (7,809.67) 293.62 

ภาษีเงินได ้ (216.09) (2,309.78) (280.92) (167.34) 1,442.29 462.79 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,977.57 8,034.46 1,956.63 2,013.94 (6,367.38) 756.41 
 

ขอ้มูลทางการเงินของ PAT และ KPL ซึ่งเป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯ เปิดเผยตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 12.11 
 

* รวมกาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
** รวมผลการดาํเนินงานถึงวนัที่บริษทัฯขาย SPRC และ BCP 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมค้า และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

12.10 รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 

PTTLNG 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั พีทีที แอลเอ็นจี จาํกดั (PTTLNG) เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2558 มีมติอนุมติั
ใหเ้รียกชาํระค่าหุน้เพิ่มทุน เป็นจาํนวนเงิน 1,155.60 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดช้าํระค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 
19 พฤศจิกายน 2558  

 

PTTCL 
ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของ PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2558  
มีมติอนุมติัใหเ้พิ่มทุนในวงเงินไม่เกิน 2.91 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 96 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนจาํนวน 582,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 20,000 เรียล PTTCL ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้คร้ังแรก เป็นเงินจาํนวน 63.89 ลา้นบาท 
ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดช้าํระค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวนเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2558 

 

PTTRB 
ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั (PTTRB) คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 
2557 มีมติอนุมติัใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียน 3,600 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,100 ลา้นบาท เป็น 8,700 ลา้นบาท โดย
การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวน 36 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2558 PTTRB ไดเ้รียกชาํระค่า
หุน้เพิ่มทุนคร้ังท่ี 2 มูลค่าหุน้ละ 46.713 บาท เป็นจาํนวนเงิน 1,681.67 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดช้าํระค่าหุน้เพิม่ทุน
ดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558  

 

ตามมติท่ีประชุมใหญ่วิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั (PTTRB) คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 25 
กนัยายน 2558 มีมติอนุมติัใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียน 80 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 8,700 ลา้นบาท เป็น 8,780 ลา้นบาท 
โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวน 0.8 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2558 PTTRB ไดเ้รียก
ชาํระคา่หุน้เพ่ิมทุน มูลค่าหุน้ละ 50 บาท เป็นจาํนวนเงิน 40 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดช้าํระค่าหุน้เพิม่ทุนดงักล่าวเม่ือ
วนัท่ี 20 ตุลาคม 2558 

 

PTTPL 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2558 เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2558 ไดมี้มติอนุมติัใหด้าํเนินการจาํหน่าย
เงินลงทุนในบริษทั พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั (PTTPL) ในส่วนท่ีบริษทัฯ ถือหุ้น จาํนวน 5.88 ลา้นหุ้น คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 49 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด เป็นเงินจาํนวน 692.84 ลา้นบาท ใหก้บับริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั 
(มหาชน) (PTTGC) และจาํนวน 0.12 ลา้นหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมด เป็นเงินจาํนวน 14.14 
ลา้นบาท ใหก้บับริษทั โซลูชัน่ ครีเอชัน่ จาํกดั (Solution Creation) ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บเงินดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน เม่ือวนัท่ี 
1 กรกฎาคม 2558 ทั้งน้ี บริษทัฯ บนัทึกกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 106.98 
ลา้นบาท  
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมค้า และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

12.10 รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (ต่อ) 
 

PTT PMMA 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั พีทีที พีเอ็มเอม็เอ จาํกดั (PTT PMMA) คร้ังท่ี 8/2558 เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 
2558 มีมติอนุมติัให้เรียกชาํระค่าหุ้นเพ่ิมทุน เป็นจาํนวนเงิน 29.70 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดช้าํระค่าหุ้นเพิ่มทุน
ดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2558  

 

PTTER 
เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2558 และวนัท่ี 9 เมษายน 2558 บริษทั พีทีที เอน็เนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จาํกดั (PTTER) เรียกชาํระค่า
หุน้เพิ่มทุน เป็นจาํนวนเงิน 300 ลา้นบาท และ 86.67 ลา้นบาท ตามลาํดบั ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดช้าํระค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าว
แลว้เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม และวนัท่ี 21 เมษายน 2558 ตามลาํดบั 

 

PTTGE (PT MAR) 
เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติอนุมติัให ้Kalimantan Thailand Palm Pte. Ltd. (KTP) ซ่ึง
เป็นบริษทัยอ่ยของ PTT Green Energy Pte. Ltd. (PTTGE) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ จาํหน่ายเงินลงทุนทั้งหมด
จาํนวนร้อยละ 95 ใน PT Mitra Aneka Rezeki (PT MAR) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ KTP ใหแ้ก่ PT Prasada Jaya Mulia 
(PJM) โดยการซ้ือขายหุน้ดงักล่าวไดเ้สร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 ทั้งน้ี บริษทัฯ บนัทึกขาดทุนจากการจาํหน่าย
เงินลงทุนในงบการเงินรวม จาํนวน 781.69 ลา้นบาท 

 

PTTGE (Chancellor) 
ในระหว่างปี 2558 คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติอนุมติัให ้PTT Green Energy Pte. Ltd. (PTTGE) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ
บริษทัฯ จาํหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดจาํนวนร้อยละ 77.56 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดใน Chancellor Oil Pte. Ltd. ใหแ้ก่ 
Primary Resources Pte. Ltd. (PR) โดย ณ วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 PTTGE และ PR ไดล้งนามในสญัญาซ้ือขายหุน้แลว้  

 

PTTGE (PT Az Zhara) 
ในระหว่างปี 2558 คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติอนุมัติให้ PTT Green Energy Pte. Ltd. (PTTGE) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย
ของบริษัทฯ  จําหน่ายเงินลงทุนทั้ งหมด  ใน  PT Az Zhara ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ PTT Green Energy Services 
(Netherlands) B.V. Sabran Brothers และผูร่้วมทุนท้องถ่ิน  ให้แก่ Mr. Muhammad Agustiar Sabran Afandie โดย
การซ้ือขายหุน้ดงักล่าวไดเ้สร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2558 ทั้งน้ี บริษทัฯ บนัทึกกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนใน
งบการเงินรวม จาํนวน 107.87 ลา้นบาท ทั้งน้ีการจาํหน่ายไปซ่ึงเงินลงทุนใน PT Az Zhara จะรวมถึงบริษทัยอ่ย จาํนวน 
6 บริษทั ดว้ย 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมค้า และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

12.10 รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (ต่อ) 
 

PTTGE (COOP) 
เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2558 คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้ PTT Green Energy Pte. Ltd. (PTTGE) ซ่ึงเป็นบริษทั
ย่อยของบริษทัฯ จาํหน่ายเงินลงทุนทั้ งหมดจาํนวนร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีจาํหน่ายแล้วทั้ งหมดใน PTT Green Energy 
(Netherlands) Cooperatief U.A. (PTTGE COOP) ท่ีถือหุ้นทางออ้มผ่าน Sabran Brothers Pte. Ltd. (Sabran Brothers) 
ให้แก่ Sindopalm Pte. Ltd. (Sidopalm) ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมของ PT Kalpataru Investama (PT KI) โดยการซ้ือขายหุ้น
ดงักล่าวไดเ้สร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 23 ธันวาคม 2558 ทั้งน้ี บริษทัฯ บนัทึกขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในงบการเงิน
รวม จํานวน 814.57 ล้านบาท ทั้ งน้ีการจําหน่ายไปซ่ึงเงินลงทุนใน PTTGE COOP จะรวมถึง PTT Green Energy 
Services (Netherlands) B.V. (PTTGE  BV) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ PTTGE COOP และ KPI Group จาํนวน 7 บริษทั ซ่ึง
เป็นการร่วมคา้ของ PTTGE BV ดว้ย 

 

SPRC 
เม่ือวนัท่ี 15 กันยายน 2558 บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกัด (มหาชน) (SPRC) ได้จดทะเบียนลดทุนจาก 
41,029.51 ลา้นบาท เป็น 28,392.42 ลา้นบาท โดยการลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุน้ละ 6.92 บาท 

ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีเงินลงทุนคงเหลือจาํนวน 10,221.27 ลา้นบาท โดยในเดือนธนัวาคม 2558 บริษทัฯ ไดรั้บชาํระ
คืนทุน จาํนวน 3,260.55 ลา้นบาท คงเหลือเงินคา้งรับ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เป็นจาํนวน 1,288.66 ลา้นบาท ทั้งน้ี 
บริษทัฯ คาดว่าจะไดรั้บเงินภายในปี 2559 โดยบริษทัฯ บนัทึกเงินคา้งรับดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของบญัชีลูกหน้ีอ่ืนใน
งบแสดงฐานะการเงิน 

 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ นัดพิเศษ คร้ังท่ี 4/2558 เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมัติให้
ดาํเนินการจาํหน่ายเงินลงทุนใน SPRC ในส่วนท่ีบริษทัฯถือหุ้น จาํนวน 1,242.50 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
30.59 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด เป็นเงินจาํนวน 10,931.75 ลา้นบาท เพื่อเตรียมเสนอขายหุน้ต่อประชาชนทัว่ไป ซ่ึงบริษทัฯ 
ได้รับเงินดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวนเม่ือวนัที่ 3 ธันวาคม 2558 บริษทัฯ บนัทึกกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 161.17 ลา้นบาท และจาํนวน 2,333.65 ลา้นบาท ตามลาํดบั ทั้งน้ี
เงินลงทุนส่วนท่ีเหลือ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 5.41 บริษทัฯ ไดโ้อนเปล่ียนประเภทเป็นเงินลงทุนเผือ่ขาย 

 

BCP 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ นดัพิเศษ คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2558 ไดมี้มติอนุมติัใหด้าํเนินการ
จาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (BCP) ในส่วนท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นอยู่ทั้งหมดแบ่งเป็น
จาํนวน 210 ลา้นหุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.25 ของจาํนวนหุน้ท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด เป็นเงินจาํนวน 7,560.00 ลา้นบาท 
ใหก้บักองทุนรวมวายภุกัษ ์หน่ึง (VAYU1) และจาํนวน 164.75 ลา้นหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.97 ของจาํนวนหุน้ท่ี
ชาํระแลว้ทั้งหมด เป็นเงินจาํนวน 5,930.95 ลา้นบาท ให้กบัสํานกังานประกนัสังคม ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้าํหน่ายเงินลงทุน
ดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 และไดรั้บเงินแลว้ทั้งจาํนวน เมื่อวนัที่ 8 พฤษภาคม 2558 ทั้งน้ี บริษทัฯ บนัทึก
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 3,926.28 ล้านบาท และ 
7,905.68 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.11 ขอ้มูลเพิม่เติมในส่วนของบริษทัร่วม 
 

บริษทัฯ ยงัไม่รับรู้ส่วนแบ่งผลกาํไร(ขาดทุน)ของบริษทัร่วมบางแห่ง สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 จาํนวน 
2.08 ลา้นบาท (2557 : (19.73) ลา้นบาท) เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัมีผลขาดทุนสะสมที่ยงัไม่รับรู้ของบริษทัร่วมดงักล่าว 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จาํนวน 84.55 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 : 86.63 ลา้นบาท) 

 

12.12 สัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม ท่ีมีสัดส่วนอาํนาจในการออกเสียงต่างจากสัดส่วนของ
ความเป็นเจา้ของ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

  หน่วย : ร้อยละ 
บริษทั สดัส่วนอาํนาจในการออกเสียง สดัส่วนของความเป็นเจา้ของ 

บริษทัยอ่ย   
PTTGC 48.89 49.34 
BSA 57.14 100.00 

การร่วมคา้   
HMC 42.10 41.44 

บริษทัร่วม   
THAPPLINE 49.22 49.21 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมค้า และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

12.13 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั 
 

ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญัมีดงัน้ี 
 
 

  สัดส่วนของส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ
ทีถื่อโดยส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม 

  (ร้อยละ) 
ช่ือบริษทั จดัตั้งขึน้ในประเทศ 2558 2557 
บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั  

(มหาชน) (PTTEP) 
ไทย 34.71 34.71 

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) (TOP) ไทย 50.07 50.07 
บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) (IRPC) ไทย 61.49 61.49 
บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน)  

(PTTGC) 
ไทย 50.66 51.11 

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั  
(มหาชน) (GPSC) 

ไทย 25.00 - 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมค้า และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

12.13 ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมที่มีสาระสาํคญั (ต่อ) 
 

ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยที่มีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมที่มีสาระสาํคญั ซึ่งเป็นขอ้มูลหลงัปรับนโยบายการบญัชี ก่อนการตดัรายการระหว่างกนั   
 

สรุปรายการฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557   
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2558 2557 

 PTTEP TOP IRPC PTTGC GPSC PTTEP TOP IRPC PTTGC GPSC 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 169,641.79 90,489.68 35,984.32 117,900.59 16,316.25 183,409.90 95,463.51 44,141.90 123,130.69 8,146.28 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 539,221.77 101,676.01 127,189.35 259,644.26 39,550.27 583,663.00 98,143.36 118,656.49 256,799.07 34,785.96 

หนี้สินหมุนเวยีน (50,804.42) (18,179.30) (36,209.96) (41,220.79) (4,568.79) (94,291.52) (35,634.71) (46,829.15) (56,118.60) (5,203.14) 

หนี้สินไม่หมุนเวียน (249,248.10) (76,974.57) (52,261.05) (102,059.30) (14,171.15) (259,161.50) (70,027.61) (48,725.05) (96,874.74) (11,711.01) 

สินทรัพยส์ุทธิ 408,811.04 97,011.82 74,702.66 234,264.76 37,126.58 413,619.88 87,944.55 67,244.19 226,936.42 26,018.09 

ส่วนของบริษทัใหญ่ 242,618.97 46,127.39 28,741.14 114,252.45 27,003.66 245,758.49 41,688.29 25,870.01 109,883.61 25,285.02 

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 166,192.07 50,884.43 45,961.52 120,012.31 10,122.92 167,861.39 46,256.26 41,374.18 117,052.81 733.07 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมค้า และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

12.13 ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมที่มีสาระสาํคญั (ต่อ) 
 

ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยที่มีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมที่มีสาระสาํคญั ซึ่งเป็นขอ้มูลหลงัปรับนโยบายการบญัชี ก่อนการตดัรายการระหว่างกนั (ต่อ) 
 

สรุปรายการกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับงวดปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557  
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2558 2557 

 PTTEP TOP IRPC PTTGC GPSC PTTEP TOP IRPC PTTGC GPSC 

รายได ้ 191,266.95 294,563.43 217,820.00 407,960.00 23,313.75 253,417.19 395,994.91 287,457.64 559,987.88 24,151.17 

ค่าใชจ้่าย 205,988.43 280,868.98 206,566.61 385,300.22 21,334.57 196,391.25 400,777.65 294,865.73 545,556.54 22,545.65 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ (14,721.48) 13,694.45 11,253.39 22,659.78 1,979.18 57,025.94 (4,782.74) (7,408.09) 14,431.34 1,605.52 

ภาษีเงินได ้ 16,869.01 1,597.36 2,345.84 1,984.09 90.03 35,535.49 (920.21) (2,397.75) 581.39 27.48 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ (31,590.49) 12,097.09 8,907.55 20,675.69 1,889.15 21,490.45 (3,862.53) (5,010.34) 13,849.95 1,578.04 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่น 37,818.24 (145.74) 201.77 148.98 17.54 (395.15) 4.71 (349.05) - - 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม 6,227.75 11,951.35 9,109.32 20,824.67 1,906.69 21,095.30 (3,857.82) (5,359.39) 13,849.95 1,578.04 

ส่วนของบริษทัใหญ่ 4,065.87 5,709.06 3,499.96 10,186.74 1,923.25 13,772.36 (2,078.07) (2,072.17) 7,609.59 1,578.04 

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 2,161.88 6,242.29 5,609.36 10,637.93 (16.56) 7,322.94 (1,779.75) (3,287.22) 6,240.36 - 

เงินปันผลจ่ายใหก้บัส่วนไดเ้สียที่ไม่มี
อาํนาจควบคุม 3,443.76 1,534.53 1,021.28 6,254.12 131.10 8,103.21 2,142.56 1,273.22 7,810.34 - 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมค้า และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

12.13 ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมที่มีสาระสาํคญั (ต่อ) 
 

ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยที่มีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมที่มีสาระสาํคญั ซึ่งเป็นขอ้มูลหลงัปรับนโยบายการบญัชี ก่อนการตดัรายการระหว่างกนั (ต่อ) 
 

สรุปรายการกระแสเงินสด สาํหรับงวดปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557  
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2558 2557 

 PTTEP TOP IRPC PTTGC GPSC PTTEP TOP IRPC PTTGC GPSC 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 98,754.13 31,708.48 27,840.05 50,822.36 2,631.79 140,097.31 24,432.76 4,596.10 45,955.01 4,603.04 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (73,028.81) 2,529.59 (11,271.35) (22,344.73) (14,109.48) (97,504.95) (20,346.36) (21,039.84) (24,136.99) (7,030.20) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (56,821.37) (14,739.92) (15,001.48) (30,027.75) 10,921.62 8,289.94 (3,074.81) 13,328.17 (23,648.19) (542.16) 

อื่น ๆ 9,639.22 29.22 - (786.74) - 1,530.96 (77.12) - (531.54) - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ (21,456.83) 19,527.37 1,567.22 (2,336.86) (556.07) 52,413.26 934.47 (3,115.57) (2,361.71) (2,969.32) 
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13. เงนิลงทุนเผื่อขาย 
 

13.1 ขอ้มูลเงินลงทุนเผือ่ขาย 
 

ช่ือบริษทั 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2558 2557 

เงนิลงทุนเผื่อขายของบริษทัฯ      

เงินลงทุนในตราสารทุน     

บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) (TIP) ไทย ประกนัภยั 13.33 13.33 

บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  
(BAFS)  

ไทย บริการเติมนํ้ามนั
อากาศยาน 

7.06 7.06 

บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟนน่ิ์ง จาํกดั (มหาชน)  
(SPRC) 

ไทย การกลัน่นํ้ามนั 5.41 - 

เงินลงทุนในกองทุนรวม     

กองทุนเปิดคอร์ เฟลก็ซิเบิล ฟันด ์(CORE)  ไทย กองทุนรวม 32.57 32.57 

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี - พรินซิเพิล ดชันีธุรกิจพลงังาน 
และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ 
(CIMB - PRINCIPLE EPIF) 
(เดิมช่ือ : กองทุนเปิดดชันีธุรกิจพลงังานและธุรกิจปิโตรเคมีและ 

 เคมีภณัฑ ์(FAM EPIF)) 

ไทย กองทุนรวม   

กองทุนรวมวายภุกัษ ์หน่ึง (VAYU1) ไทย กองทุนรวม   

     
เงนิลงทุนเผื่อขายของบริษทัย่อย     

เงินลงทุนในตราสารทุน     

กลุ่มบริษทั PTTEP     

Wentworth Resources Limited (WRL) แคนาดา สาํรวจแหล่งนํ้ามนั 
และก๊าซธรรมชาติ 

1.18 2.42 

กลุ่มบริษทั IRPC     

บริษทั บางกอกสหประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) (BUI) ไทย ประกนัภยั 0.35 0.35 

กลุ่มบริษทั PTTER     

Xanadu Mines Ltd. (XML) มองโกเลีย สาํรวจแหล่งแร่ 5.53 6.95 

เงินลงทุนในกองทุนรวม     

กลุ่มบริษทั TOP     

กองทุนเปิดคอร์ เฟลก็ซิเบิล ฟันด ์(CORE)  ไทย กองทุนรวม 16.29 16.29 
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13. เงนิลงทุนเผื่อขาย (ต่อ) 
 

13.2 เงินลงทุนเผือ่ขาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิ 
เฉพาะกิจการ 

เงนิปันผล 
 

2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

เงินลงทุนในตราสารทุน         
 TIP 13.33 13.33 312.00 312.00 312.00 312.00 90.00 80.00 
 BAFS 7.06 7.06 24.00 24.00 24.00 24.00 31.77 35.28 
 WRL 1.18 2.42 45.48 43.48 - - - - 
 BUI 0.35 0.35 2.35 2.35 - - - 0.06 
 XML 5.53 6.95 264.84 241.90 - - - - 
 SPRC 5.41 - 1,876.50 - 1,623.17 - - - 

รวมเงินลงทุนในตราสารทุน   2,525.17 623.73 1,959.17 336.00   

เงินลงทุนในกองทุนรวม         
 CORE  48.86 48.86 674.74 749.85 449.83 499.90 - - 
 CIMB - PRINCIPLE EPIF   6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 71.83 71.83 
 VAYU1   15.23 15.17 10.00 10.00 0.14 0.04 

รวมเงินลงทุนในกองทุนรวม   6,989.97 7,065.02 6,759.83 6,809.90   
         

รวมเงินลงทุนเผื่อขายก่อนปรับ 
มูลค่าเงินลงทุน   9,515.14 7,688.75 8,719.00 7,145.90   
ค่าเผื่อการปรับมูลค่า    3,880.50 4,986.40 4,389.79 5,224.08   
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า   (42.65) (38.95) - -   

  รวม   13,352.99 12,636.20 13,108.79 12,369.98 193.74 187.21 
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13. เงนิลงทุนเผื่อขาย (ต่อ) 
 

13.3 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนเผื่อขาย มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  12,636.20 12,784.11 12,369.98 12,504.92 
- จาํหน่ายเงินลงทุน (75.11) (24.68) (50.07) (3.76) 
- โอนเปล่ียนประเภท  1,876.50 0.94 1,623.17 - 
- ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย (1,096.61) (123.50) (834.29) (131.18) 

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 12.01 (0.67) - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  13,352.99 12,636.20 13,108.79 12,369.98 
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14. เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน  
 

14.1 ขอ้มูลเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  
 

ช่ือบริษทั จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ 
 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2558 2557 

เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืนของบริษัทฯ      

Petro Asia (Sanshui) Co., Ltd. (PA (Sanshui)) จีน การตลาดนํ้ามนั 25.00 25.00 

Petro Asia (Maoming) Co., Ltd. (PA (Maoming)) จีน การตลาดนํ้ามนั 20.00 20.00 

บริษทั บริการนํ้ามนัอากาศยาน จาํกดั (IPS) ไทย บริการเติมนํ้ามนั 
อากาศยาน 

16.67 16.67 

บริษทั คลัเลอร์วิชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (Corpus) ไทย  ผลิตเสน้ดา้ยสาํเร็จรูป 0.48 0.48 

บริษทั ขนส่งนํ้ามนัทางท่อ จาํกดั (FPT)* ไทย ท่อขนส่งนํ้ามนั - - 

 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนของบริษัทย่อย 

กลุ่มบริษทั GPSC     

24M Technologies, Inc. (24M) สหรัฐ 
อเมริกา 

วิจยัและพฒันา
แบตเตอร่ี 

17.00 17.00 

บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั (RPCL) ไทย ผลิตไฟฟ้า 15.00 15.00 

กลุ่มบริษทั PTTT     

KIC Oil Terminal Sdn. Bhd. (KOT) มาเลเซีย บริการดา้นโลจิสติกส์ 10.00 10.00 

Kadriah Integrated Facilities Sdn. Bhd. (KIF) มาเลเซีย บริการดา้นโลจิสติกส์ 10.00 10.00 

Kadriah I Ltd. (K I) มาเลเซีย บริการดา้นโลจิสติกส์ 10.00 10.00 

Kadriah II Ltd. (K II) มาเลเซีย บริการดา้นโลจิสติกส์ 10.00 10.00 

กลุ่มบริษทั PTTGC     

Alliance Petrochemical Investment (Singapore) 
Pte. Ltd. (API) 

สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 15.34 15.34 

Exeltium SAS (EXS) ฝร่ังเศส ธุรกิจไฟฟ้า 4.00 4.00 
 

* ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 0.00024  
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14. เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน (ต่อ) 
 

14.1 ขอ้มูลเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (ต่อ) 
 

ช่ือบริษทั จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ 
 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2558 2557 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนของบริษัทย่อย (ต่อ) 

กลุ่มบริษทั IRPC     

บริษทั ทีพีไอ อีโออีจี จาํกดั (TPIE) ไทย การใหสิ้นเช่ือ 36.31 36.31 

บริษทั ทีพีไอ โฮลด้ิง จาํกดั (TPIH) ไทย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 35.01 35.01 

บริษทั พรชยัวิสาหกิจ จาํกดั (PEC) ไทย ใหเ้ช่า
อสงัหาริมทรัพย ์

23.65 23.65 

บริษทั อุตสาหกรรมเหลก็กลา้ไทย จาํกดั (มหาชน) 
(TSSI) 

ไทย ผลิตเหลก็ลวด 16.24 16.24 

บริษทั ระยอง อะเซททีลีน จาํกดั (RAC) ไทย ผลิตก๊าซ
อุตสาหกรรม 

13.04 13.04 

บริษทั ไดอะ โพลีอะคริเลต จาํกดั (DIA) ไทย ผลิตเมด็พลาสติก 3.65 3.65 
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14. เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน (ต่อ) 
 

14.2 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิ 
เฉพาะกิจการ 

เงนิปันผล 
 

2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
1. PA (Sanshui) 25.00 25.00 6.06 6.06 6.06 6.06 - - 
2. PA (Maoming) 20.00 20.00 14.83 14.83 14.83 14.83 - - 
3. IPS 16.67 16.67 0.02 0.02 0.02 0.02 - - 
4. Corpus 0.48 0.48 0.60 0.60 0.60 0.60 - - 
5. FPT* - - 0.02 0.02 0.02 0.02 - - 
6. 24M 17.00 17.00 479.38 479.38 - - - - 
7. RPCL 15.00 15.00 888.75 888.75 - - 288.00 30.00 
8. KOT 10.00 10.00 126.80 115.82 - - - - 
9. KIF 10.00 10.00 52.55 48.00 - - - - 

10. K I 10.00 10.00 264.12 241.25 - - - - 

11. K II 10.00 10.00 70.60 64.49 - - - - 

12. API 15.34 15.34 290.24 290.24 - - - - 

13. EXS 4.00 4.00 282.88 282.87 - - - - 
14. TPIE 36.31 36.31 828.94 828.94 - - - - 
15. TPIH 35.01 35.01 1,415.90 1,415.90 - - - - 

16. PEC 23.65 23.65 1,117.06 1,117.06 - - - - 

17. TSSI 16.24 16.24 673.35 673.35 - - - - 

18. RAC 13.04 13.04 15.00 15.00 - - - - 

19. DIA 3.65 3.65 8.50 8.50 - - 1.49 2.55 

   6,535.60 6,491.08 21.53 21.53   
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า    (4,566.47) (4,521.95) (14.14) (14.14)   

รวม   1,969.13 1,969.13 7.39 7.39 289.49 32.55 
 

* ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 0.00024 จาํนวน 66 หุน้ เป็นเงินจาํนวน 22,220.00 บาท  
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14. เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน (ต่อ) 
 

14.3 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,969.13 1,839.80 7.39 1,106.14 

- เงินลงทุนเพิ่ม - 479.38 - - 

- จาํหน่ายเงินลงทุน - (350.05) - (1,098.75) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  1,969.13 1,969.13 7.39 7.39 
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15. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท

 งบการเงินรวม 

 
ท่ีดิน อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 
รวม 

ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 5,267.85 2,190.89 7,458.74 
 - เพิม่ข้ึน - 11.44 11.44 
 - โอนเปล่ียนประเภท - 140.31 140.31 
 - ขายและจาํหน่าย (63.18) (34.14) (97.32) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 5,204.67 2,308.50 7,513.17 
    

ค่าเส่ือมราคาสะสม    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 - (766.51) (766.51) 
 - ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - (124.19) (124.19) 
 - ขายและจาํหน่าย - 19.50 19.50 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - (871.20) (871.20) 
    

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 (354.91) - (354.91) 
- ขายและจาํหน่าย 0.56 - 0.56 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (354.35) - (354.35) 
    

มูลค่าตามบญัชี    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 4,912.94 1,424.38 6,337.32 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 4,850.32 1,437.30 6,287.62 
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15. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ต่อ) 
 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

รวม 

ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 3,594.26 329.75 3,924.01 
 - โอนเปล่ียนประเภท - 140.31 140.31 
 - ขายและจาํหน่าย (19.85) (2.43) (22.28) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 3,574.41 467.63 4,042.04 
    
ค่าเส่ือมราคาสะสม    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 - (185.00) (185.00) 
 - ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - (16.31) (16.31) 
 - ขายและจาํหน่าย - 1.80 1.80 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - (199.51) (199.51) 

มูลค่าตามบญัชี    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 3,594.26 144.75 3,739.01 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 3,574.41 268.12 3,842.53 
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16. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดดงันี้ 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 

ที่ดิน 
 
 
 

อาคาร 
และส่วน 
ปรับปรุง 
อาคาร 

เครื่องจกัร 
และ 

อุปกรณ์ 
 

สินทรัพยเ์พื่อ 
การสาํรวจ 
และผลิต 
ปิโตรเลียม 

สินทรัพย ์
อื่น ๆ 

 
 

งานระหวา่ง 
ก่อสร้าง 

 
 

รวม 
 
 
 

        
ราคาทุน        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 25,801.78 226,596.33 760,814.00 778,076.87 20,197.04 143,766.20 1,955,252.22 
 - ซื้อธุรกิจ (หมายเหตุฯ 42) - - - - - 23.64 23.64 
 - เพิม่ขึ้น 4,970.46 6,976.42 4,809.78 59,312.88 1,362.86 81,281.79 158,714.19 
 - ตน้ทุนการกูย้มื - - - - - 3,942.28 3,942.28 
 - โอนเปลี่ยนประเภท 522.44 6,495.08 48,964.90 - 1,408.97 (65,732.96) (8,341.57) 
 - ขายและจาํหน่าย (260.17) (1,813.08) (5,158.48) (7,416.92) (1,348.54) (83.37) (16,080.56) 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 34.49 430.47 981.43 76,764.02 (68.60) 648.88 78,790.69 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 31,069.00 238,685.22 810,411.63 906,736.85 21,551.73 163,846.46 2,172,300.89 
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16. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดดงันี้ (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 

ที่ดิน 
 
 
 

อาคาร 
และส่วน 
ปรับปรุง 
อาคาร 

เครื่องจกัร 
และ 

อุปกรณ์ 
 

สินทรัพยเ์พื่อ 
การสาํรวจ 
และผลิต 
ปิโตรเลียม 

สินทรัพย ์
อื่น ๆ 

 
 

งานระหวา่ง 
ก่อสร้าง 

 
 

รวม 
 
 
 

        
ค่าเสื่อมราคาสะสม        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 - (120,512.11) (310,491.37) (385,374.44) (11,890.09) - (828,268.01) 
 - ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - (9,669.26) (34,194.09) (92,269.80) (1,953.56) - (138,086.71) 
 - โอนเปลี่ยนประเภท - (187.32) (298.49) - 34.30 - (451.51) 
 - ขายและจาํหน่าย - 906.53 2,947.72 4.24 1,188.64 - 5,047.13 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (170.28) (708.73) (42,011.56) 129.17 - (42,761.40) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 - (129,632.44) (342,744.96) (519,651.56) (12,491.54) - (1,004,520.50) 
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16. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดดงันี้ (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 

ที่ดิน 
 
 
 

อาคาร 
และส่วน 
ปรับปรุง 
อาคาร 

เครื่องจกัร 
และ 

อุปกรณ์ 
 

สินทรัพยเ์พื่อ 
การสาํรวจ 
และผลิต 
ปิโตรเลียม 

สินทรัพย ์
อื่น ๆ 

 
 

งานระหวา่ง 
ก่อสร้าง 

 
 

รวม 
 
 
 

        
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 (236.81) (209.00) (2,111.05) (18,992.86) (15.25) (272.63) (21,837.60) 
 - ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (หมายเหตุฯ 20) - - (595.29) (22,872.95) (12.26) (2,150.79) (25,631.29) 
 - โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่า (หมายเหตุฯ 20) 1.06 - - - - - 1.06 
 - ขายและจาํหน่าย 19.37 4.36 267.27 - 18.30 - 309.30 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 2.00 1.64 12.39 (1,845.54) (3.08) (112.03) (1,944.62) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 (214.38) (203.00) (2,426.68) (43,711.35) (12.29) (2,535.45) (49,103.15) 
        
มูลค่าตามบญัชี        
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 25,564.97 105,875.22 448,211.58 373,709.57 8,291.70 143,493.57 1,105,146.61 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 30,854.62 108,849.78 465,239.99 343,373.94 9,047.90 161,311.01 1,118,677.24 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท์ี่อยูใ่นภาระคํ้าประกนั เป็นเงินจาํนวน 101,055.69 ลา้นบาท 
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16. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดิน 
 
 
 

อาคาร 
และส่วน 
ปรับปรุง 
อาคาร 

เคร่ืองจกัร 
และ 

อุปกรณ์ 
 

สินทรัพย ์
อ่ืน ๆ 

 
 

งานระหว่าง 
ก่อสร้าง 

 
 

รวม 
 
 
 

ราคาทุน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 8,656.05 34,074.13 297,236.44 12,087.00 54,129.82 406,183.44 
 - เพิม่ข้ึน - 285.35 2,160.61 543.44 29,267.20 32,256.60 
 - ตน้ทุนการกูย้มื - - - - 1,781.33 1,781.33 
 - โอนเปล่ียนประเภท 171.23 4,923.83 31,807.92 1,225.66 (38,907.01) (778.37) 
 - ขายและจาํหน่าย (232.14) (212.04) (2,192.68) (578.60) - (3,215.46) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 8,595.14 39,071.27 329,012.29 13,277.50 46,271.34 436,227.54 
       
ค่าเส่ือมราคาสะสม       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 - (14,697.95) (121,842.67) (8,101.25) - (144,641.87) 
 - ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - (1,479.91) (12,731.35) (1,113.91) - (15,325.17) 
 - โอนเปล่ียนประเภท - 3.99 (271.99) (2.24) - (270.24) 
 - ขายและจาํหน่าย - 163.43 584.24 472.83 - 1,220.50 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - (16,010.44) (134,261.77) (8,744.57) - (159,016.78) 
       
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 (23.13) (4.70) (681.67) - - (709.50) 
- โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

(หมายเหตุฯ 20) 1.06 - - - - 1.06 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (22.07) (4.70) (681.67) - - (708.44) 
       
มูลคา่ตามบญัชี       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 8,632.92 19,371.48 174,712.10 3,985.75 54,129.82 260,832.07 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 8,573.07 23,056.13 194,068.85 4,532.93 46,271.34 276,502.32 
 

ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัใช ้
อตัราการตั้งข้ึนเป็นราคาทุนของสินทรัพยร้์อยละ 3.00 - 5.75 (ปี 2557 : ร้อยละ 2.00 - 6.00) 
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16. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงรวมอยู่ในเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ และ
สินทรัพยอ่ื์น ๆ ไดแ้ก่ สินทรัพยป์ระเภทยานพาหนะ และท่อส่งก๊าซธรรมชาติ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ราคาทุน 10,919.11 10,914.65 10,003.85 9,968.52 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (3,695.33) (3,155.38) (3,170.95) (2,653.00) 

มูลค่าตามบญัชี 7,223.78 7,759.27 6,832.90 7,315.52 
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17. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 

คอมพิวเตอร์ 
ซอฟตแ์วร์ 

สิทธิการใช ้ สินทรัพยใ์นการ
สาํรวจและประเมิน
ค่าแหล่งทรัพยากร 

สินทรัพย ์
ไม่มีตวัตนอ่ืน 

รวม 

ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 14,881.05 28,658.13 166,197.52 7,836.86 217,573.56 
 - ซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุฯ 42) 278.82 - - - 278.82 
 - เพิม่ข้ึน 589.59 49.01 5,267.90 1,133.72 7,040.22 
 - โอนเปล่ียนประเภท 752.54 1,758.33 - 14.32 2,525.19 
 - ขายและจาํหน่าย (69.29) - (5,165.39) (12.80) (5,247.48) 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 511.05 102.52 4,306.62 301.73 5,221.92 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 16,943.76 30,567.99 170,606.65 9,273.83 227,392.23 

      
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 (6,010.85) (10,391.13) - (3,624.53) (20,026.51) 
 - ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (1,576.26) (1,035.15) - (361.23) (2,972.64) 
 - โอนเปล่ียนประเภท 47.53 (6.63) - - 40.90 
 - ขายและจาํหน่าย  54.07 - - 10.02 64.09 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (159.87) (23.70) - (72.35) (255.92) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (7,645.38) (11,456.61) - (4,048.09) (23,150.08) 

      
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 - (123.42) (20,635.61) - (20,759.03) 
 - ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (หมายเหตุฯ 20) (11.80) - (22,907.69) - (22,919.49) 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (0.02) 1.40 2,589.27 - 2,590.65 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (11.82) (122.02) (40,954.03) - (41,087.87) 

      
มูลค่าตามบญัชี      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 8,870.20 18,143.58 145,561.91 4,212.33 176,788.02 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 9,286.56 18,989.36 129,652.62 5,225.74 163,154.28 
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17. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน (ต่อ) 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
คอมพิวเตอร์ 
ซอฟตแ์วร์ 

สิทธิการใช ้ สินทรัพย ์
ไม่มีตวัตนอ่ืน 

รวม 

ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 3,982.16 18,301.77 28.00 22,311.93 
 - เพิม่ข้ึน 183.56 0.60 - 184.16 
 - โอนเปล่ียนประเภท 511.56 1,429.79 24.50 1,965.85 
 - ขายและจาํหน่าย (11.90) - - (11.90) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 4,665.38 19,732.16 52.50 24,450.04 
     
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 (1,955.34) (6,788.05) (0.59) (8,743.98) 
 - ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (578.60) (492.30) (2.07) (1,072.97) 
 - โอนเปล่ียนประเภท 0.88 - - 0.88 
 - ขายและจาํหน่าย 10.15 - - 10.15 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (2,522.91) (7,280.35) (2.66) (9,805.92) 
     
มูลค่าตามบญัชี     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 2,026.82 11,513.72 27.41 13,567.95 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 2,142.47 12,451.81 49.84 14,644.12 
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18. สินทรัพย์เหมือง 
 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยเ์หมือง มีรายละเอียดดงัน้ี 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 
ราคาทุน  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 56,136.97 
 - เพิ่มข้ึน 1,496.11 
 - โอนเปล่ียนประเภท 106.94 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 5,376.64 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 63,116.66 
  
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 (23,505.05) 
 - ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (2,505.77) 
 - ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน (2,384.48) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (28,395.30) 
  
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 (164.52) 

 - ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (หมายเหตุฯ 20) (14,504.05) 

 - ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน (117.84) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (14,786.41) 
  
มูลค่าตามบญัชี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 32,467.40 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 19,934.95 
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19. ค่าความนิยม 
 

การเปล่ียนแปลงในค่าความนิยม มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 2558 2557 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม  56,987.28 53,134.37 
 - ซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุฯ 42) 29.94 14,331.82 
 - ลดลงจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือสดัส่วนในโครงการ KKD  - (9,927.24) 
 - ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (หมายเหตุฯ 20) (9,644.17) (718.46) 

 - ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน 4,035.08 166.79 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  51,408.13 56,987.28 
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20. การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

กลุ่มบริษทัทาํการทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่า ราคาตามบญัชีอาจสูงกว่า
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน สาํหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนหรือยงัไม่พร้อมใชง้าน 
รวมถึงค่าความนิยมท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะทาํการทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจาํทุกปีหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ี 
โดยผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยต์ํ่ากว่ามูลตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายหรือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคา
ใดจะสูงกว่า  
 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่ค่าความนิยมอาจถูกกลบัรายการ หากประมาณการ และขอ้สมมติฐาน
ท่ีใชใ้นการกาํหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนมีการเปล่ียนแปลงไป 
 

ในระหว่างปี 2558 สถานการณ์ราคานํ้ ามนั และถ่านหิน ในตลาดโลกลดลงอย่างมีสาระสําคญัและต่อเน่ือง รวมถึง
การปรับนโยบายและกลยุทธ์การลงทุนของกลุ่มบริษทั ส่งผลให้เกิดขอ้บ่งช้ีท่ีสําคญัสําหรับกลุ่มบริษทัในการ
ทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 
 

ในการวดัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัไดใ้ชป้ระมาณการ และขอ้สมมติฐานท่ีสําคญั เช่น ปริมาณสํารอง
ปิโตรเลียมและถ่านหิน ราคานํ้ ามนั ราคาถ่านหิน อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อตัราคิดลด ราคาเปล่ียนแทน 
รายจ่ายฝ่ายทุนและรายจ่ายในการดาํเนินงาน เป็นตน้ 
 

ในระหว่างปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงบกาํไร
ขาดทุน โดยสามารถแบ่งตามประเภทของสินทรัพย ์และการแบ่งปันผลขาดทุนใหแ้ก่ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่และ
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ไดด้งัต่อไปน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุฯ 12) - 16,958.02 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ (หมายเหตุฯ 12) 1,457.21 - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุฯ 16) 25,630.23 (1.06) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุฯ 17) 22,919.49 - 
สินทรัพยเ์หมือง (หมายเหตุฯ 18) 14,504.05 - 
ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 19) 9,644.17 - 

รวม 74,155.15 16,956.96 

   
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 54,697.62 16,956.96 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 19,457.53 - 

รวม 74,155.15 16,956.96 
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21. ภาษเีงนิได้และภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 
 

กลุ่มบริษทัเสียภาษีเงินไดต้ามรายละเอียดดงัน้ี 
 อตัราร้อยละ 
ภาษีเงินไดจ้ากการประกอบธุรกิจปิโตรเลียมในประเทศไทย 
ตามพระราชบญัญติัภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม พ.ศ. 2514 และ พ.ศ. 2532 50 

ภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากรของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  20 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในต่างประเทศ 5 - 55 

ภาษีเงินไดจ้ากการประกอบธุรกิจปิโตรเลียมในพื้นท่ีพฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย 
ตามพระราชบญัญติัภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2541 0 - 20 

ภาษีเงินไดจ้ากการใชป้ระโยชนใ์นทรัพยากรปิโตรเลียมในประเทศออสเตรเลีย 40 
 
 

21.1 ภาษีเงินไดใ้นงบกาํไรขาดทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
และ 2557 ประกอบดว้ย 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั :      
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั 33,533.82 44,858.76 5,196.03 4,935.11 

ภาษีเงินไดข้องปีก่อนท่ีรับรู้ในปีปัจจุบนั (424.44) 556.83 (58.45) (41.22) 

 33,109.38 45,415.59 5,137.58 4,893.89 

     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :     
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว (14,173.57) (7,964.97) (1,134.42) (1,121.86) 
ผลกระทบทางภาษีของผลต่างจาก  
การแปลงค่าฐานภาษี  5,919.30 555.77 - - 

 (8,254.27) (7,409.20) (1,134.42) (1,121.86) 

รวม 24,855.11 38,006.39 4,003.16 3,772.03 
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21. ภาษเีงนิได้และภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 

21.2 การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีรายละเอียดดงันี้ 
 

      หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

      ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 58 

 

ยอดสุทธิ 
ณ วนัที่ 
1 ม.ค. 58 กาํไร(ขาดทุน) 

กาํไร(ขาดทุน) 
เบด็เสร็จอื่น ซื้อธุรกิจ 

ผลต่างจาก 
การแปลงค่า 
งบการเงิน ยอดสุทธิ 

สินทรัพย ์
ภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชี 

หนี้สิน 
ภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชี 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (61,860.41) 12,694.99 - - (5,064.47) (54,229.89) 8,945.64 (63,175.53) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (10,389.54) 1,634.00 - (56.90) (908.79) (9,721.23) 244.62 (9,965.85) 
เงินลงทุน 833.00 (762.35) - - (9.19) 61.46 61.46 - 
เงินลงทุนเผื่อขาย (1,044.82) - 167.20 - 0.17 (877.45) 0.51 (877.96) 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น (3,034.77) 949.76 - - (13.41) (2,098.42) 416.69 (2,515.11) 
สินคา้คงเหลือ 71.27 (52.53) - - 1.95 20.69 141.52 (120.83) 
เงินกูย้มื 644.56 (375.61) - - (0.23) 268.72 275.52 (6.80) 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 4,712.56 325.16 (106.87) - 213.37 5,144.22 5,144.22 - 
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน 8,383.21 6,258.68 - - 1,176.42 15,818.31 15,818.31 - 
ขาดทุนสะสมยกไป 12,020.70 (6,465.42) - - 199.26 5,754.54 5,754.54 - 
ภาษีเงินไดจ้ากการใชป้ระโยชน์ในทรัพยากร
ปิโตรเลียมในประเทศออสเตรเลีย 2,689.38 (605.85) - - 418.49 2,502.02 2,502.02 - 

ผลกระทบทางภาษีจากการแปลงค่าฐานภาษี 589.56 (5,919.30) - - (15.81) (5,345.55) 214.00 (5,559.55) 

อื่น ๆ 2,857.33 572.74 (1,319.92) - 246.81 2,356.96 5,480.14 (3,123.18) 

ยอดรวมก่อนหกักลบรายการของภาษี (43,527.97) 8,254.27 (1,259.59) (56.90) (3,755.43) (40,345.62) 44,999.19 (85,344.81) 

การหกักลบรายการของภาษี      - (34,563.05) 34,563.05 

สินทรัพย ์(หนี้สิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ      (40,345.62) 10,436.14 (50,781.76) 
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21. ภาษเีงนิได้และภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 

21.2 การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีรายละเอียดดงันี้ (ต่อ) 
 

        หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

        ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 57 

 

ยอดสุทธิ 
ณ วนัที่ 
1 ม.ค. 57 กาํไร(ขาดทุน) 

กาํไร(ขาดทุน) 
เบด็เสร็จอื่น ซื้อธุรกิจ 

การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างการ 
ถือสดัส่วนใน
โครงการ KKD 

จดัประเภทเป็น
สินทรัพย ์

ไม่หมุนเวียน 
ที่ถือไวเ้พื่อขาย 

ผลต่างจาก 
การแปลงค่า 
งบการเงิน ยอดสุทธิ 

สินทรัพย ์
ภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชี 

หนี้สิน 
ภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชี 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (67,762.43) 5,405.74 - (14,290.49) 14,728.74 27.31 30.72 (61,860.41) 2,201.06 (64,061.47) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (10,519.58) 169.31 - - - - (39.27) (10,389.54) 451.73 (10,841.27) 
เงินลงทุน 626.64 206.36 - - - - - 833.00 833.00 - 
เงินลงทุนเผื่อขาย (1,071.91) - 27.09 - - - - (1,044.82) 0.26 (1,045.08) 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น (4,272.75) 1,239.16 - - - - (1.18) (3,034.77) 428.58 (3,463.35) 
สินคา้คงเหลือ 69.77 1.44 - - - - 0.06 71.27 171.51 (100.24) 
เงินกูย้มื 597.52 47.04 - - - - - 644.56 684.99 (40.43) 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,643.62 682.34 362.42 - - - 24.18 4,712.56 4,712.56 - 
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน 10,311.26 (2,486.86) - 507.10 (53.72) - 105.43 8,383.21 8,383.21 - 
ขาดทุนสะสมยกไป 13,212.68 (1,610.19) - - 264.07 - 154.14 12,020.70 12,020.70 - 
ภาษีเงินไดจ้ากการใชป้ระโยชน์ในทรัพยากร
ปิโตรเลียมในประเทศออสเตรเลีย 1,620.10 1,056.41 - - - - 12.87 2,689.38 2,689.38 - 

ผลกระทบทางภาษีจากการแปลงค่าฐานภาษี 1,149.58 (555.77) - - - - (4.25) 589.56 1,205.55 (615.99) 

อื่น ๆ 758.82 3,254.22 (780.92) - (12.47) - (362.32) 2,857.33 5,873.66 (3,016.33) 

ยอดรวมก่อนหกักลบรายการของภาษี (51,636.68) 7,409.20 (391.41) (13,783.39) 14,926.62 27.31 (79.62) (43,527.97) 39,656.19 (83,184.16) 

การหกักลบรายการของภาษี        - (23,219.80) 23,219.80 

สินทรัพย ์(หนี้สิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ        (43,527.97) 16,436.39 (59,964.36) 
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21. ภาษเีงนิได้และภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 

21.2 การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีรายละเอียดดงันี้ (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 58 

 

ยอดสุทธิ 
ณ วนัที่ 
1 ม.ค. 58 กาํไร(ขาดทุน) กาํไรเบด็เสร็จอื่น ยอดสุทธิ 

สินทรัพย ์
ภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชี 

หนี้สิน 
ภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชี 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (118.75) (227.84) - (346.59) - (346.59) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 145.43 (3.72) - 141.71 141.71 - 
เงินลงทุน 2.83 57.65 - 60.48 60.48 - 
เงินลงทุนเผื่อขาย (1,044.82) - 166.86 (877.96) - (877.96) 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น (1,387.55) 705.51 - (682.04) 412.29 (1,094.33) 
สินคา้คงเหลือ 61.42 (1.16) - 60.26 60.26 - 
เงินกูย้มื (36.29) 311.82 - 275.53 275.53 - 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,200.83 88.13 63.16 1,352.12 1,352.12 - 

อื่น ๆ (282.37) 204.03 - (78.34) 248.51 (326.85) 

ยอดรวมก่อนหกักลบรายการของภาษี (1,459.27) 1,134.42 230.02 (94.83) 2,550.90 (2,645.73) 

การหกักลบรายการของภาษี    - (2,550.90) 2,550.90 

สินทรัพย ์(หนี้สิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ    (94.83) - (94.83) 
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21. ภาษเีงนิได้และภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 

21.2 การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีรายละเอียดดงันี้ (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 57 

 

ยอดสุทธิ 
ณ วนัที่ 
1 ม.ค. 57 กาํไร(ขาดทุน) กาํไรเบด็เสร็จอื่น ยอดสุทธิ 

สินทรัพย ์
ภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชี 

หนี้สิน 
ภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชี 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (60.68) (58.07) - (118.75) - (118.75) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 146.12 (0.69) - 145.43 145.43 - 
เงินลงทุน 2.83 - - 2.83 2.83 - 
เงินลงทุนเผื่อขาย (1,071.06) - 26.24 (1,044.82) - (1,044.82) 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น (2,538.88) 1,151.33 - (1,387.55) 422.93 (1,810.48) 
สินคา้คงเหลือ 1.12 60.30 - 61.42 61.42 - 
เงินกูย้มื (85.44) 49.15 - (36.29) - (36.29) 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 864.08 75.74 261.01 1,200.83 1,200.83 - 

อื่น ๆ (126.47) (155.90) - (282.37) 227.58 (509.95) 

ยอดรวมก่อนหกักลบรายการของภาษี (2,868.38) 1,121.86 287.25 (1,459.27) 2,061.02 (3,520.29) 

การหกักลบรายการของภาษี    - (2,061.02) 2,061.02 

สินทรัพย ์(หนี้สิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ    (1,459.27) - (1,459.27) 
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22. เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อก๊าซ  

 

การเปล่ียนแปลงในเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,512.79 4,865.66 5,253.77 5,634.01 

- Make-up Right (1,868.54) (352.87) (2,184.22) (380.24) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2,644.25 4,512.79 3,069.55 5,253.77 
 

บริษทัฯ ได้จ่ายเงินค่าซ้ือก๊าซล่วงหน้าสําหรับปริมาณก๊าซท่ียงัไม่สามารถรับมอบได้ตามปริมาณขั้นตํ่าท่ีระบุใน
สัญญาซ้ือขายก๊าซ (Take-or-Pay) ซ่ึงบริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะรับก๊าซท่ีไดช้าํระเงินล่วงหนา้ไปแลว้ในปีสัญญาต่อ ๆ ไป 
(Make-up Right) โดยไม่มีกาํหนดเวลา  
 

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซประกอบดว้ย เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซจากแหล่งยาดานา
ในประเทศเมียนมาร์ ซ่ึงเป็นยอดคงเหลือสาํหรับปริมาณก๊าซท่ียงัไม่สามารถรับมอบไดข้องปี 2543 
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23. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

เงินประกนัและมดัจาํ 881.53 999.06 78.09 65.60 

เงินจ่ายล่วงหนา้ 12,236.49 8,725.52 6,765.50 3,335.53 

ค่าตอบแทนตามสัญญารอตดับญัชี 661.79 662.42 - - 

อ่ืน ๆ 12,692.34 8,277.56 189.79 186.43 

รวม 26,472.15 18,664.56 7,033.38 3,587.56 
 
 

24. เงนิเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.53 - 5.25 
ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 : อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.50 - 6.00 ต่อปี) 

 
25. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 

 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,330.19 3,917.63 2,923.48 3,561.08 

ประมาณการหน้ีสินค่าตอบแทน 
 การต่อระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียม 1,919.76 1,810.12 - - 

อ่ืน ๆ 2,397.48 1,961.32 883.08 708.14 

รวม 7,647.43 7,689.07 3,806.56 4,269.22 
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26. เงนิกู้ยืมระยะยาว 
 

เงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

เงินกูย้มื - สกุลบาท 19,309.05 12,943.38 5,429.02 2,529.01 

เงินกูย้มื - สกุลต่างประเทศ 2,251.98 15,286.82 - 9,933.96 

หุน้กู ้- สกลุบาท 32,128.00 31,640.53 31,070.00 22,140.53 

หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ - 44,568.01 - - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 929.32 867.45 649.49 597.82 

รวม 54,618.35 105,306.19 37,148.51 35,201.32 
 

เงินกูย้มืระยะยาว 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

เงินกูย้มื - สกุลบาท 88,421.46 83,388.46 11,158.03 16,587.05 

เงินกูย้มื - สกุลต่างประเทศ 50,261.79 58,831.19 18,202.07 16,624.84 

หุน้กู ้- สกลุบาท 228,874.15 256,575.94 136,433.47 163,303.47 

หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ 204,074.61 186,441.05 62,951.96 57,426.03 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 6,583.36 6,457.39 6,149.32 6,034.43 

รวม 578,215.37 591,694.03 234,894.85 259,975.82 
 
 

เงินกู้ยืมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 จาํนวน 3,000.00 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 : 4,500.00 
ลา้นบาท) คํ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงั  
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26. เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 

เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี และเงินกูย้ืมระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จาํแนก
ตามประเภทของอตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 149,075.10 156,268.88 24,738.68 34,699.05 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 483,758.62 540,731.34 247,304.68 260,478.09 

รวม 632,833.72 697,000.22 272,043.36 295,177.14 
 

อตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

เงินกูย้มื - สกุลบาท 0.50% - 7.83% 0.50% - 7.83% 0.50% - 7.83% 0.50% - 7.83% 
เงินกูย้มื - สกลุต่างประเทศ     

- ดอลลาร์สหรัฐ 1.16% - 2.68% 0.83% - 2.68% 2.32% 1.08% - 2.11% 
- ยโูร 1.80% - 6.00% 1.80% - 6.00% - - 
- เยนญ่ีปุ่น 4.45% 4.45% 4.45% 4.45% 
- ดอลลาร์แคนาดา - 2.98% - 3.39% - - 

หุน้กู ้- สกลุบาท 3.41% - 6.58% 3.20% - 7.40% 3.50% - 6.58% 3.20% - 7.40% 
หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ     

- ดอลลาร์สหรัฐ 3.38% - 6.38% 3.38% - 6.38% 3.38% - 5.88% 3.38% - 5.88% 
- เยนญ่ีปุ่น 2.71% 2.71% 2.71% 2.71% 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 3.76% - 9.00% 3.57% - 8.00% 3.76% - 4.65% 3.63% - 4.65% 
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26. เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 

26.1 เงินกูย้มื 
 

การเปล่ียนแปลงในเงินกูย้มืสกุลบาท และสกลุต่างประเทศ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้น 

 งบการเงินรวม 

 สกลุเงิน  

 บาท 
ดอลลาร์ 
สหรัฐ ยโูร เยนญ่ีปุ่น 

ดอลลาร์ 
แคนาดา 

รวมเทียบเท่า 
บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 96,331.84 1,583.04 52.92 23,000.00 471.48 170,449.85 
 - กูเ้พ่ิม 40,234.80 50.30 56.70 - - 43,940.64 
 - ชาํระคืน (28,816.29) (440.80) (49.24) - (475.00) (57,599.23) 
 - ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน - - - - - 771.99 
 - ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน - - - - - 2,490.88 

 - อ่ืน ๆ (19.84) 2.37 - - 3.52 190.15 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 107,730.51 1,194.91 60.38 23,000.00 - 160,244.28 

 - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (19,309.05) (61.78) (0.40) - - (21,561.03) 

เงินกูย้มืระยะยาว 88,421.46 1,133.13 59.98 23,000.00 - 138,683.25 
 
 

 หน่วย : ลา้น 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สกลุเงิน  

 บาท 
ดอลลาร์ 
สหรัฐ เยนญ่ีปุ่น 

รวมเทียบเท่า 
บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 19,116.06 610.00 23,000.00 45,674.86 
 - ชาํระคืน (2,529.01) (300.00) - (12,462.98) 

 - ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน - - - 1,577.24 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 16,587.05 310.00 23,000.00 34,789.12 

 - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (5,429.02) - - (5,429.02) 

เงินกูย้มืระยะยาว 11,158.03 310.00 23,000.00 29,360.10 
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26. เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 

26.1 เงินกูย้มื (ต่อ) 
 

เงนิกู้ยืม - สกุลบาท 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯ ได้ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินจากอตัราดอกเบี้ยสําหรับเงินกูย้ืมระยะยาว - สกุลบาทบางส่วน โดยมี
รายละเอียดดงันี้ 
 

วนัทีกู่้ สกุลเงิน 
เงินต้น

(หน่วย : ล้าน) 

อัตราดอกเบีย้ 
ร้อยละ (ต่อปี) 
ตามสัญญาเงินกู้ 

กําหนดชําระคืน 
ดอกเบี้ย 

กําหนดชําระคืน 
เงินต้น เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง 

อัตราดอกเบีย้ 
ร้อยละ (ต่อปี) 

ตามสัญญาป้องกัน
ความเสี่ยง 

เงื่อนไขของเครื่องมือป้องกัน 
ความเสี่ยง 

         

28/04/2552 บาท 5,000 อตัราลอยตวั 
6M THBFIX  

บวกอตัราร้อยละคงที่ 

ทุกงวดครึ่งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้ 
ทุกงวดครึ่งปี และ 
งวดสุดทา้ยในวนัที่ 
30 มีนาคม 2562 

-ใน ปี  2553 บริษัทฯ  ทําสัญญาแลกเป ลี่ยนอัตราดอกเบี้ ย 
(Interest Rate Swap: IRS) ซึ่งมีผลต่อรอบการจ่ายดอกเบี้ยตั้งแต่
วนัที่ 30 มิถุนายน 2553 จนถึงวนัครบกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ 
-ในปี 2555 คู่สัญญาไดใ้ช้สิทธิในการเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยจาก
อตัราลอยตวั 6M THBFIX บวกอตัราร้อยละคงที่ เป็นอตัราคงที่
ร้อยละ 4.355 ต่อปี 

อตัราคงที่ร้อยละ 
4.355 ต่อปี 

- 

         

29/06/2552 บาท 7,000 อตัราลอยตวั 
6M THBFIX  

บวกอตัราร้อยละคงที่ 

ทุกงวดครึ่งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้ 
ทุกงวดครึ่งปี และ 
งวดสุดทา้ยในวนัที่ 
30 มีนาคม 2562 

ในปี 2555 บริษทัฯ ทาํสัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย (IRS) ซึ่ง
มีผลต่อรอบการจ่ายดอกเบี้ยตั้ งแต่วนัที่ 9 พฤศจิกายน  2555 
จนถึงวนัครบกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ 

อตัราลอยตวั 
6M THBFIX 

บวกอตัราร้อยละคงที่ 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ ย
ดงักล่าว มีเงื่อนไขให้คู่สัญญามีสิทธิ 
1 ครั้ง ในวนัที่ 30 ธันวาคม 2556 ใน
การเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจากอัตรา
ลอยตวั 6M THBFIX บวกอตัราร้อย
ละคงที่ เป็นอัตราคงที่ร้อยละ 3.95 
ต่อปี โดยในวนัที่ 30 ธันวาคม 2556 
คู่สัญญาเลือกที่จะไม่ใชส้ิทธิดงักล่าว 
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26. เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 

26.1 เงินกูย้มื (ต่อ) 
 

เงนิกู้ยืม - สกุลต่างประเทศ 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ ไดท้าํรายการเพื่อป้องกนัความเสี่ยงทางการเงินจากอตัราดอกเบี้ยและอตัราแลกเปลี่ยนสาํหรับเงินกูย้มืระยะยาว - สกลุเงินต่างประเทศบางส่วน โดย
มีรายละเอียดดงันี้ 
 

วนัทีกู่้ สกุลเงิน 
เงินต้น

(หน่วย : ล้าน) 

อัตราดอกเบีย้ 
ร้อยละ (ต่อปี) 
ตามสัญญาเงินกู้ 

กําหนดชําระคืน 
ดอกเบี้ย 

กําหนดชําระคืน 
เงินต้น เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง 

อัตราดอกเบีย้ 
ร้อยละ (ต่อปี) 

ตามสัญญาป้องกัน
ความเสี่ยง 

เงื่อนไขของเครื่องมือป้องกัน 
ความเสี่ยง 

         

05/04/2549 เยนญี่ปุ่น 23,000 4.45 ของเงินตน้สกุล 
ดอลลาร์สหรัฐ 

ทุกงวดครึ่งปี ครบกาํหนดชาํระคืน 
เงินตน้ในวนัที่ 
7 เมษายน 2579 

ในปี  2551 บริษัทฯ  ทําสัญญา Participating SWAP (P-SWAP) 
สําหรับเงินกู้ยืมระยะยาวสกุลเงินเยนญี่ปุ่นเพื่อลดระดบัความ
เสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนระหวา่งสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐต่อสกุล
เงินเยนญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสัญญาสิทธิเลือกซื้อเงินตราต่างประเทศ
สกุลเงินเยนญี่ปุ่น จาํนวน 23,000 ล้านเยน ซึ่งตามเงื่อนไขใน
สัญญาสิทธิดังกล่าว ณ ภาวะตลาดปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถ
เลือกซื้อเงินสกุลเยนญี่ ปุ่นจํานวนดังกล่าวได้ด้วยจํานวน
เที ยบ เท่ า  196.94 ล้านดอลลาร์สห รัฐ  ทั้ ง นี้  บ ริษัทฯ  มีค่ า 
premium ที่เกิดขึ้นจากสัญญาดงักล่าวประมาณร้อยละ 1.38 ต่อปี  

อตัราคงที่ประมาณ 
1.38 ของเงินตน้สกุล 

ดอลลาร์สหรัฐ 
(คา่ premium) 

จํานวน เงินส กุลดอลลาร์สห รัฐ
เทียบเท่าที่ใชใ้นการซื้อเงินสกุลเยน
ญี่ปุ่น ขึ้นอยูก่บัช่วงอตัราแลกเปลี่ยน
ระหว่างสกุลดอลลาร์สหรัฐ และ
สกุลเยนญี่ปุ่น 

 



 

140 

26. เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 

 

26.2 หุน้กู ้
 

การเปล่ียนแปลงในหุน้กูส้กุลบาท และสกลุต่างประเทศ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 หน่วย : ลา้น 

 งบการเงินรวม 

 สกลุเงิน  

 บาท 
ดอลลาร์ 
สหรัฐ เยนญ่ีปุ่น 

รวมเทียบเท่า 
บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 288,216.47 6,686.94 36,000.00 519,225.53 
 - กูเ้พิ่ม 4,200.00 - - 4,200.00 
 - ชาํระคืน (31,640.54) (1,350.00) - (79,291.00) 
 - (กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน (2,430.75) - - 12,237.61 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 2,434.21 - - 8,574.49 

 - อ่ืน ๆ 222.76 (1.55) - 130.13 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 261,002.15 5,335.39 36,000.00 465,076.76 

 - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (32,128.00) - - (32,128.00) 

หุน้กูร้ะยะยาว 228,874.15 5,335.39 36,000.00 432,948.76 

 
 หน่วย : ลา้น 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สกลุเงิน  

 บาท 
ดอลลาร์ 
สหรัฐ เยนญ่ีปุ่น 

รวมเทียบเท่า 
บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 185,444.00 1,433.62 36,000.00 242,870.03 
 - กูเ้พิ่ม 4,200.00 - - 4,200.00 
 - ชาํระคืน (22,140.53) - - (22,140.53) 
 - ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน - - - 5,498.69 

 - อ่ืน ๆ - 2.17 - 27.24 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 167,503.47 1,435.79 36,000.00 230,455.43 

 - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (31,070.00) - - (31,070.00) 

หุน้กูร้ะยะยาว 136,433.47 1,435.79 36,000.00 199,385.43 
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26. เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 

26.2 หุน้กู ้(ต่อ) 
 

หุ้นกู้ - สกุลบาท 
 

เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2558 บริษทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กู ้ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั แก่ผูล้งทุน
ประชาชนทัว่ไป วงเงินรวม 4,200.00 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

เง่ือนไข รายละเอียด 
มูลค่าเสนอขาย (ลา้นบาท) 4,200.00 
อายหุุน้กู ้(ปี) 6 ปี 27 วนั 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ี (ร้อยละต่อปี) 3.50 
งวดดอกเบ้ีย ชาํระดอกเบ้ียทุกงวด 6 เดือน ในวนัท่ี 15 พ.ค. และ 15 พ.ย. 
วนัออกหุน้กู ้ 19 ตุลาคม 2558 
วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 15 พฤศจิกายน 2564 
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26. เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 

26.2 หุน้กู ้(ต่อ) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ ไดท้าํรายการเพือ่ป้องกนัความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนและอตัราดอกเบี้ย ดว้ยการทาํสญัญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอตัราดอกเบี้ย 
สาํหรับหุน้กูส้กลุบาทและสกลุต่างประเทศบางส่วน โดยมีรายละเอียดดงันี้  
 

วันที่
จาํหน่าย สกุลเงิน 

เงินต้น
(หน่วย : ล้าน) 

อัตราดอกเบีย้ 
ร้อยละ (ต่อปี) 
ตามสัญญาเงินกู้ 

กําหนดชําระ 
ดอกเบี้ย 

กําหนดชําระคืน 
เงินต้น เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง 

อัตราดอกเบีย้ร้อยละ (ต่อปี) 
ตามสัญญาป้องกันความเสี่ยง เงื่อนไขของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง 

         

22/06/2550 เยน
ญี่ปุ่น 

36,000 2.71 
ของเงินตน้สกุล 

เยนญี่ปุ่น 

ทุกงวดครึ่งปี ครบกาํหนดไถ่ถอน
ทั้งจาํนวนในวนัที่ 
29 มิถุนายน 2560 

ในปี 2550 บริษทัฯ ทาํสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 
(Cross Currency Swap: CCS) เป็นหุน้กูส้กุลดอลลาร์
สหรัฐ จาํนวนเทียบเท่า 290.51 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  

อตัราลอยตวั LIBOR บวกอตัรา 
ร้อยละคงที่ต่อปี หรืออตัราคงที่ 5.5 
ของเงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ง 
ขึ้นอยูก่บัอตัราดอกเบี้ย LIBOR 
และอตัราคงที่ระหวา่ง 4.98 - 5.37 
ของเงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

บางส่วนของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยดงักล่าว คู่สัญญามีสิทธิ 1 ครั้งที่
จะเปลี่ยนจากอัตราดอกเบี้ยคงที่  เป็น
อตัราดอกเบี้ยลอยตวั LIBOR บวกอตัรา
ร้อยละคงที่ตอ่ปี 

         

25/02/2553 บาท 2,636 4.10 
ของเงินตน้สกุลบาท 

ทุกงวดครึ่งปี ครบกาํหนดไถ่ถอน
ทั้งจาํนวนในวนัที่ 

25 กุมภาพนัธ์ 2560 

ในปี 2553 บริษัทฯ ทาํสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 
(CCS) เป็ น หุ้ น กู้ส กุลดอลลาร์สห รัฐ  จํานวน
เทียบเท่า 79.45 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

อตัราลอยตวั LIBOR 
บวกอตัราร้อยละคงที่ต่อปีของ 
เงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

- 

         

25/02/2553 บาท 4,000 4.50 
ของเงินตน้สกุลบาท 

ทุกงวดครึ่งปี ครบกาํหนดไถ่ถอน
ทั้งจาํนวนในวนัที่ 

25 กุมภาพนัธ์ 2565 

ในปี 2553 บริษัทฯ ทาํสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 
(CCS) เป็ น หุ้ น กู้ส กุลดอลลาร์สห รัฐ  จํานวน
เทียบเท่า 120.55 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

อตัราลอยตวั LIBOR 
บวกอตัราร้อยละคงที่ต่อปีของ 
เงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

- 



 

143 

26. เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 

26.2 หุน้กู ้(ต่อ) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ ไดท้าํรายการเพือ่ป้องกนัความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนและอตัราดอกเบี้ย ดว้ยการทาํสญัญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอตัราดอกเบี้ย 
สาํหรับหุน้กูส้กลุบาทและสกลุต่างประเทศบางส่วน โดยมีรายละเอียดดงันี้ (ต่อ) 
 

วันที่
จาํหน่าย สกุลเงิน 

เงินต้น
(หน่วย : ล้าน) 

อัตราดอกเบีย้ 
ร้อยละ (ต่อปี) 
ตามสัญญาเงินกู้ 

กําหนดชําระ 
ดอกเบี้ย 

กําหนดชําระคืน 
เงินต้น เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง 

อัตราดอกเบีย้ร้อยละ (ต่อปี) 
ตามสัญญาป้องกันความเสี่ยง เงื่อนไขของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง 

         

29/11/2553 บาท 3,000 ปีที่ 1 - 4 : 3.20  
ปีที่ 5 - 6 : 4.20 
ปีที่เหลือ : 5.00 

ของเงินตน้สกุลบาท 

ทุกงวดครึ่งปี ครบกาํหนดไถ่ถอน
ทั้งจาํนวนในวนัที่ 
14 ธนัวาคม 2560 

-ในปี 2554 บริษทัฯ ทาํสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 
(CCS) เป็น หุ้น กู้ส กุลดอลลาร์สห รัฐ  จํานวน
เทียบเท่า 99.67 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะสิ้นสุดอายุ
สัญญาในวนัที่ 14 ธนัวาคม 2557 
-ในปี 2555 บริษทัฯ ทาํการปรับโครงสร้างสัญญา
แลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Restructure Cross Currency 
Swap) โดยสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินดงักล่าวจะ
สิ้นสุดอายสุัญญาในวนัที่หุน้กูค้รบกาํหนดไถ่ถอน 

อตัราคงที่ตั้งแต่ 
ปีที่ 3 - 4 : 1.375  
ปีที่ 5 - 6 : 2.64 
ปีที่เหลือ : 3.44 

ของเงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

- 
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26. เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 

26.2 หุน้กู ้(ต่อ) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ ไดท้าํรายการเพือ่ป้องกนัความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนและอตัราดอกเบี้ย ดว้ยการทาํสญัญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอตัราดอกเบี้ย 
สาํหรับหุน้กูส้กลุบาทและสกลุต่างประเทศบางส่วน โดยมีรายละเอียดดงันี้ (ต่อ) 
 

วันที่
จาํหน่าย สกุลเงิน 

เงินต้น
(หน่วย : ล้าน) 

อัตราดอกเบีย้ 
ร้อยละ (ต่อปี) 
ตามสัญญาเงินกู้ 

กําหนดชําระ 
ดอกเบี้ย 

กําหนดชําระคืน 
เงินต้น เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง 

อัตราดอกเบีย้ร้อยละ (ต่อปี) 
ตามสัญญาป้องกันความเสี่ยง เงื่อนไขของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง 

         

27/01/2555 บาท 18,049.47 ปีที่ 1 - 4 : 4.00  
ปีที่ 5 - 6 : 4.40 
ปีที่เหลือ : 5.50 

ของเงินตน้สกุลบาท 

ทุกงวดครึ่งปี ครบกาํหนดไถ่ถอน
ทั้งจาํนวนในวนัที่ 
15 พฤศจิกายน 2561 

ในปี 2556 บริษัทฯ ทาํสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 
(CCS) จากจํานวนเงิน  9,000 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้
สกุลดอลลาร์สหรัฐ จํานวนเทียบเท่า 285.42 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ โดยสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
ดงักล่าวจะสิ้นสุดอายสุัญญาในวนัที่ 15 พฤศจิกายน 
2561 

อตัราลอยตวั LIBOR 
บวกอตัราร้อยละคงที่ต่อปีของ 
เงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

- 

         

25/10/2555 ดอลลาร์
สหรัฐ 

500 3.375 
ของเงินตน้ 

สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

ทุกงวดครึ่งปี ครบกาํหนดไถ่ถอน
ทั้งจาํนวนในวนัที่ 
25 ตุลาคม 2565 

ในปี  2556 บริษัทฯ ทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ด อก เบี้ ย  ( Interest Rate Swap: IRS) จ าก อัต ร า
ดอกเบี้ยคงที่ เป็นอตัราดอกเบี้ยลอยตวั โดยสัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะสิ้นสุดอายุ
สัญญาในวนัที่ 25 ตุลาคม 2561 

อตัราลอยตวั LIBOR 
บวกอตัราร้อยละคงที่ต่อปีของ 
เงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

- 
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26. เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 

26.2 หุน้กู ้(ต่อ) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ ไดท้าํรายการเพือ่ป้องกนัความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนและอตัราดอกเบี้ย ดว้ยการทาํสญัญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอตัราดอกเบี้ย 
สาํหรับหุน้กูส้กลุบาทและสกลุต่างประเทศบางส่วน โดยมีรายละเอียดดงันี้ (ต่อ) 

 

วันที่
จาํหน่าย สกุลเงิน 

เงินต้น
(หน่วย : ล้าน) 

อัตราดอกเบีย้ 
ร้อยละ (ต่อปี) 
ตามสัญญาเงินกู้ 

กําหนดชําระ 
ดอกเบี้ย 

กําหนดชําระคืน 
เงินต้น เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง 

อัตราดอกเบีย้ร้อยละ (ต่อปี) 
ตามสัญญาป้องกันความเสี่ยง เงื่อนไขของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง 

         

25/10/2555 ดอลลาร์
สหรัฐ 

600 4.50 
ของเงินตน้ 

สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

ทุกงวดครึ่งปี ครบกาํหนดไถ่ถอน
ทั้งจาํนวนในวนัที่ 
25 ตุลาคม 2585 

- ในปี 2557 บริษัทฯ ทาํสัญญาแลกเปลี่ยนอตัรา
ด อก เบี้ ย  ( Interest Rate Swap: IRS) จ าก อัต ร า
ดอกเบี้ยคงที่ เป็นอตัราดอกเบี้ยลอยตวั จาํนวน 400 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ โดยสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยดงักล่าวจะสิ้นสุดอายุสัญญาในวนัที่ 25 
ตุลาคม 2562 
- ในปี 2558 บริษัทฯ ทาํสัญญาแลกเปลี่ยนอตัรา
ดอกเบี้ย (IRS) จากอัตราดอกเบี้ยคงที่ เป็นอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตวั จาํนวน 100 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
โดยสัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยดังกล่าวจะ
สิ้นสุดอายสุัญญาในวนัที่ 25 ตุลาคม 2562 

อตัราลอยตวั LIBOR 
บวกอตัราร้อยละคงที่ต่อปีของ 
เงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

- 



 

146 

26. เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 

26.3 หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 
 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน      

- ภายใน 1 ปี 1,044.21 990.62 742.72 696.58 

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3,018.00 2,860.91 2,558.32 2,407.61 

- เกิน 5 ปี 4,035.94 4,154.59 4,035.94 4,148.05 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคต (585.47) (681.28) (538.17) (619.99) 

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 7,512.68 7,324.84 6,798.81 6,632.25 

     
มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน     

- หน้ีสินหมุนเวียน  929.32 867.45 649.49 597.82 

- หน้ีสินไม่หมุนเวียน 6,583.36 6,457.39 6,149.32 6,034.43 

รวม 7,512.68 7,324.84 6,798.81 6,632.25 
 

 



 

147 

26. เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 

26.4 กาํหนดชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2558 

 

เงินกูย้มื 
สกลุบาท 

เงินกูย้มื 
สกลุ 

ต่างประเทศ 
หุน้กู ้

สกุลบาท 

หุน้กู ้
สกลุ 

ต่างประเทศ 

หน้ีสินตาม
สัญญาเช่า
การเงิน รวม 

ภายใน 1 ปี 19,309.05 2,251.98 32,128.00 - 929.32 54,618.35 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 70,684.12 40,617.69 122,472.57 37,515.34 2,743.44 274,033.16 

เกิน 5 ปี 17,737.34 9,644.10 106,401.58 166,559.27 3,839.92 304,182.21 

รวม 107,730.51 52,513.77 261,002.15 204,074.61 7,512.68 632,833.72 
 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2557 

 

เงินกูย้มื 
สกลุบาท 

เงินกูย้มื 
สกลุ 

ต่างประเทศ 
หุน้กู ้

สกุลบาท 

หุน้กู ้
สกลุ 

ต่างประเทศ 

หน้ีสินตาม
สัญญาเช่า
การเงิน รวม 

ภายใน 1 ปี 12,943.38 15,286.82 31,640.53 44,568.01 867.45 105,306.19 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 65,295.22 51,524.85 136,270.09 36,944.48 2,546.95 292,581.59 

เกิน 5 ปี 18,093.24 7,306.34 120,305.85 149,496.57 3,910.44 299,112.44 

รวม 96,331.84 74,118.01 288,216.47 231,009.06 7,324.84 697,000.22 
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26. เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 

26.4 กาํหนดชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 

 

เงินกูย้มื 
สกลุบาท 

เงินกูย้มื 
สกลุ 

ต่างประเทศ 
หุน้กู ้

สกุลบาท 

หุน้กู ้
สกลุ 

ต่างประเทศ 

หน้ีสินตาม
สัญญาเช่า
การเงิน รวม 

ภายใน 1 ปี 5,429.02 - 31,070.00 - 649.49 37,148.51 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 11,158.03 11,238.68 78,803.47 10,899.22 2,309.41 114,408.81 

เกิน 5 ปี - 6,963.39 57,630.00 52,052.74 3,839.91 120,486.04 

รวม 16,587.05 18,202.07 167,503.47 62,951.96 6,798.81 272,043.36 
 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 

 

เงินกูย้มื 
สกลุบาท 

เงินกูย้มื 
สกลุ 

ต่างประเทศ 
หุน้กู ้

สกุลบาท 

หุน้กู ้
สกลุ 

ต่างประเทศ 

หน้ีสินตาม
สัญญาเช่า
การเงิน รวม 

ภายใน 1 ปี 2,529.01 9,933.96 22,140.53 - 597.82 35,201.32 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 15,587.05 10,265.09 83,755.47 9,954.40 2,130.49 121,692.50 

เกิน 5 ปี 1,000.00 6,359.75 79,548.00 47,471.63 3,903.94 138,283.32 

รวม 19,116.06 26,558.80 185,444.00 57,426.03 6,632.25 295,177.14 
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27. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  17,253.33 14,293.55 6,004.14 4,320.38 
ตน้ทุนบริการ 1,661.63 1,261.90 476.02 370.20 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 535.24 496.91 217.05 207.90 
ขาดทุนจากการประมาณการตาม 
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัของภาระผกูพนั
ตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 130.12 1,988.76 315.89 1,305.05 

(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการตาม 
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัของภาระผกูพนั
ตามโครงการผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน (137.99) (32.52) (1.04) 19.15 

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (645.88) (662.05) (251.48) (218.54) 
จดัประเภทเป็นหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย  - (15.40) - - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (8.94) (77.82) - - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 18,787.51 17,253.33 6,760.58 6,004.14 
 

รายละเอียดผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานมีดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
ขาดทุนจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง 65.36 163.45 0.07 197.89 
ขาดทุนจากการเปล่ียนสมมติฐานทางการเงิน 144.65 1,365.00 315.82 774.94 
(กาํไร)ขาดทุนจากการเปล่ียนสมมติฐานทาง
ประชากรศาสตร์ (79.89) 460.31 - 332.22 

รวม 130.12 1,988.76 315.89 1,305.05 
 



 

150 

27. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
ตน้ทุนบริการ 1,661.63 1,261.90 476.02 370.20 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย  535.24 496.91 217.05 207.90 
(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการตาม 
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (7.87) 1,956.24 314.85 1,324.20 

รวม 2,189.00 3,715.05 1,007.92 1,902.30 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 568.62 531.36 106.31 87.74 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 59.24 56.16 58.33 49.34 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,413.23 1,118.72 525.13 456.51 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 17.79 20.05 2.26 3.66 
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 130.12 1,988.76 315.89 1,305.05 

รวม 2,189.00 3,715.05 1,007.92 1,902.30 
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27. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชใ้นการกาํหนดมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั
ตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี 
 

 อตัราร้อยละต่อปี  

อตัราคิดลด 1.90 - 9.00  
อตัราเงินเฟ้อ 1.50 - 6.00  
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 0.00 - 16.00  
อตัรามรณะ อา้งอิงตามตารางมรณะปีพุทธศกัราช 2551 (TMO08) ประกาศโดย

สํานักงานคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั และอา้งอิงตามประกาศของแต่ละประเทศ 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชใ้นการ
กาํหนดมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั เพิม่ข้ึน (ลดลง) 

 อตัราเพ่ิมข้ึน 1% อตัราลดลง 1% 
อตัราคิดลด (2,359.73) 3,039.35 
 

ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของกลุ่มบริษทั คือ 18 ปี  
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28. ประมาณการหนีสิ้นค่าร้ือถอน 

 

การเปล่ียนแปลงประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต (Decommissioning Costs) มีรายละเอียด
ดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 71,743.51 
- ประมาณการหน้ีสินเพิ่มข้ึน 3,766.18 
- ใชไ้ประหวา่งปี (743.81) 
- กลบัรายการประมาณการหน้ีสินท่ีไม่เกิดข้ึน (5,659.06) 
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 6,639.85 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 75,746.67 
- ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี - 

- ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่ 1 ปี 75,746.67 
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29. หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ประมาณการหน้ีสินค่าตอบแทน 
การต่อระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียม 10,931.36 16,234.65 - - 

หน้ีสินระยะยาว Make-up 9,710.85 7,537.99 9,710.85 7,537.99 

เงินประกนัตามสญัญา 1,296.70 1,182.77 715.53 696.95 

รายไดร้อรับรู้ 1,118.64 790.79 710.27 589.91 

อ่ืน ๆ 7,026.40 3,612.46 5,386.69 856.30 

รวม 30,083.95 29,358.66 16,523.34 9,681.15 
 

หน้ีสินระยะยาว Make-up เกิดจากผลต่างของราคาก๊าซธรรมชาติสาํหรับปริมาณท่ีบริษทัฯ ไดช้าํระล่วงหนา้แลว้กบั
ราคาก๊าซธรรมชาติ ณ วนัท่ีรับก๊าซจริง ท่ีเกินกวา่ภาระดอกเบ้ียเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซสาํหรับปริมาณก๊าซในส่วน
ท่ีไม่สามารถรับได ้(Take-or-Pay) ซ่ึงตอ้งจดัสรรใหห้น่วยงานต่าง ๆ ท่ีร่วมรับภาระดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจากการจ่ายเงิน
ล่วงหนา้ของค่าก๊าซแหล่งยาดานาและแหล่งเยตากนุ 
 

30. ทุนเรือนหุ้น 
 

30.1 ทุนเรือนหุน้ - ทุนจดทะเบียน 
 

 มูลค่าหุ้น จาํนวนหุ้นสามญัท่ีจดทะเบียน มูลค่าหุ้นสามญัท่ีจดทะเบียน 

 (บาทต่อหุน้) (หุน้) (บาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 10 2,857,245,725 28,572,457,250 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 10 2,857,245,725 28,572,457,250 
 

30.2 ทุนเรือนหุน้ - ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 
 

 จาํนวนหุ้นสามญัท่ี
ออกและชาํระเตม็

มูลค่าแลว้ 

มูลค่าหุ้นสามญัท่ี
ออกและชาํระเตม็

มูลค่าแลว้ 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น รวม 

 (หุน้) (บาท) (บาท) (บาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 2,856,299,625 28,562,996,250 29,211,131,966 57,774,128,216 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 2,856,299,625 28,562,996,250 29,211,131,966 57,774,128,216 
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31. เงนิสํารอง 
 

31.1 สาํรองตามกฎหมาย 
 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 กาํหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุน
สาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายน้ีไม่สามารถนาํไปจดัสรรได ้ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย
ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ 
 

31.2 สาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั 
 

การเปล่ียนแปลงในสาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั มีรายละเอียดดงัน้ี 
  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,098.74 1,056.67 1,098.74 1,056.67 
จดัสรรระหวา่งปี 46.37 42.07 46.37 42.07 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,145.11 1,098.74 1,145.11 1,098.74 
 

กองทุนประกนัวินาศภยัจดัตั้ งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อดาํเนินการรับประกนัภยัเฉพาะในธุรกิจของบริษทัฯ โดย
บริษัทฯ จัดสรรกําไรสุทธิท่ีได้จากผลการดําเนินงานและผลตอบแทนของกองทุนฯ ในแต่ละปีสมทบเข้ากับ
เงินกองทุน 
 

32. กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) 19,936,417,109 58,677,759,383 9,554,795,531 45,056,307,883 

ปรับปรุงกาํไร (บาท) (726,752,435) (571,367,356) - - 

กาํไรท่ีใช้ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้น 
(บาท)  19,209,664,674 58,106,392,027 9,554,795,531 45,056,307,883 

     
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 2,856,299,625 2,856,299,625 2,856,299,625 2,856,299,625 
     

กาํไรต่อหุน้ (บาท / หุน้) 6.73 20.34 3.35 15.77 
 



 

155 

33. รายได้จากการขายและการให้บริการ 
 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนั 1,177,233.79 1,652,160.38 1,115,612.06 1,768,050.44 
ผลิตภณัฑก๊์าซ 489,707.26 525,526.57 575,310.95 616,302.04 
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 307,727.35 366,776.14 15,647.43 28,489.81 
ผลิตภณัฑเ์หมือง 13,632.79 21,041.84 - - 
รายไดจ้ากธุรกิจเสริม 10,437.88 9,535.91 5,640.02 5,014.48 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 9,248.61 9,709.05 38.63 18.24 

อ่ืน ๆ 18,923.89 20,312.49 2.00 0.09 

รวม 2,026,911.57 2,605,062.38 1,712,251.09 2,417,875.10 
  

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ไดร้วมรายไดจ้ากการขายให้
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในงบการเงินรวมจาํนวน 147,529.16 ลา้นบาท และ 192,190.48 ลา้นบาท ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการจาํนวน 145,873.74 ลา้นบาท และ 179,271.85 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
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34. รายได้อ่ืน 
 

รายไดอ่ื้น สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

รายไดค่้าขนส่ง 8,722.68 5,975.49 8,807.01 6,180.17 
เงินปันผลรับ 483.23 218.58 25,236.30 29,679.18 
ดอกเบ้ียรับ 6,292.92 5,606.37 4,233.12 4,168.73 
เงินชดเชยดอกเบ้ียเงินกูข้อง 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือกา๊ซ (1.90) (1.81) (1.90) (1.81) 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 2,423.23 229.02 10,327.28 1,374.98 
รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ ์
โครงการ KKD  - 1,815.83 - - 

กาํไรจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง 
การถือสดัส่วนในโครงการ KKD  - 1,041.96 - - 

กาํไร(ขาดทุน)จากตราสารอนุพนัธ์ 4,728.97 16,216.30 (1,490.87) (558.85) 
อ่ืน ๆ  8,135.04 8,910.62 6,425.00 4,767.90 

รวม 30,784.17 40,012.36 53,535.94 45,610.30 

 
เงินชดเชยดอกเบ้ียเงินกูข้องเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ (Take-or-Pay) เป็นเงินชดเชยท่ีบริษทัฯ ไดรั้บจากการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกลุ่มลูกคา้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) เพื่อลดภาระดอกเบ้ียเงินกูย้ืมท่ีบริษทัฯ ไดกู้ม้าเพื่อ
จ่ายเงินล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ  
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35. ค่าใช้จ่ายจาํแนกตามลักษณะ 
 

ค่าใชจ่้ายจาํแนกตามลกัษณะท่ีสาํคญั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป 
และงานระหวา่งทาํ 17,199.60 85,583.87 12,808.15 12,610.41 

ซ้ือสินคา้ และวตัถุดิบใชไ้ป 1,517,431.89 2,076,850.74 1,600,505.83 2,304,329.68 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 46,602.99 41,096.67 8,792.36 8,800.97 
ค่าจา้งบุคคลภายนอก 9,757.94 7,586.63 8,175.49 7,587.49 
ค่าขนส่ง 21,190.91 19,904.57 7,468.64 5,491.63 
ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 143,761.37 135,563.29 16,740.65 15,877.37 
ค่าซ่อมแซม 17,155.21 16,081.59 4,336.57 4,523.97 
ค่าสาธารณูปโภค 16,519.82 16,685.24 14,421.86 14,942.31 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 74,155.15 38,085.43 16,956.96 9,550.86 
(โอนกลบั)หน้ีสงสยัจะสูญ (3,394.45) 944.24 35,047.24 18,169.35 
ค่าเช่าและค่าประกนัภยัทรัพยสิ์น 8,860.08 5,433.37 3,585.48 3,309.06 
เงินท่ีถูกเรียกเก็บของโครงการ KKD - 1,337.67 - - 
อ่ืน ๆ 79,995.92 39,726.56 13,042.88 7,699.75 
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36. ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสําหรับปิโตรเลยีม 
 

ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาํหรับปิโตรเลียม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2558 2557 

ค่าภาคหลวง 15,201.82 21,515.49 
ผลประโยชนต์อบแทนพิเศษ 8.95 63.15 

รวม 15,210.77 21,578.64 
 
 

37. ต้นทุนทางการเงนิ 
 

ตน้ทุนทางการเงิน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ดอกเบ้ียจ่าย      
 เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 9,469.03 10,065.46 990.27 1,213.11 
 พนัธบตัรและหุน้กู ้ 16,005.63 18,340.04 9,710.22 10,856.78 
 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 132.63 102.50 103.16 99.70 
 อ่ืน ๆ 2,924.17 3,180.58 - - 

ตน้ทุนทางการเงินอ่ืน 1,557.65 1,344.89 571.08 632.30 

รวม 30,089.11 33,033.47 11,374.73 12,801.89 
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38. ส่วนงานดําเนินงาน  
 

ส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัท่ีจดัทาํใหก้บัผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงาน ซ่ึงเป็นผูต้ดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงาน
ของส่วนงานดาํเนินงาน 
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละ
บริการ กลุ่มบริษทัจาํแนกส่วนงานตามธุรกิจหลกัไดด้งัน้ี 
 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ 

1.  ธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 
ดาํเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นผูด้าํเนินการ และร่วมลงทุนกบั
บริษทัสํารวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนาํ ทั้งน้ี โครงการในประเทศส่วนใหญ่ตั้งอยูใ่นบริเวณอ่าวไทย โครงการใน
ต่างประเทศครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค อเมริกาเหนือ แอฟริกา และตะวนัออกกลาง 

2.  ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการจดัหา ขนส่ง จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ และดาํเนินธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ โดยนาํ
ผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติไปเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและใช้เป็นเช้ือเพลิงในภาค
ครัวเรือน ขนส่งและอุตสาหกรรม 

 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย  
1.  ธุรกิจนํ้ามนั 

ดาํเนินธุรกิจจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและนํ้ ามนัหล่อล่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใตก้ารจดัหา 
จดัส่ง และการปฏิบติัการของระบบ รับ เกบ็ จ่าย ท่ีมีประสิทธิภาพ และดาํเนินธุรกิจคา้ปลีกในสถานีบริการ 

2.  ธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 
ดาํเนินธุรกิจนาํเขา้ ส่งออกผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี รวมทั้งผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงมีการดาํเนินการบริหารความเส่ียงจากการคา้นํ้ ามนั และการจดัหาการขนส่งผลิตภณัฑร์ะหวา่งประเทศ 

3.  ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ 
ดาํเนินธุรกิจกลัน่นํ้ ามนั ผลิตและจาํหน่ายนํ้ ามนัปิโตรเลียมสาํเร็จรูปและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี ใหก้บัตลาดในประเทศ
และต่างประเทศ 

ธุรกิจถ่านหิน 
ดาํเนินธุรกิจเหมืองถ่านหิน โดยทาํการสาํรวจ ผลิตและจาํหน่ายถ่านหินในต่างประเทศ  

 

การดาํเนินงานอ่ืนของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่ประกอบด้วย ส่วนงานอ่ืน ๆ ซ่ึงไม่มีส่วนงานใดเป็นส่วนงานท่ีตอ้ง
รายงานแยกต่างหาก 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดักลุ่มส่วนงานดาํเนินงานใหม่สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธ.ค. 2558 โดยรวมส่วนงานดาํเนินงานปิโตรเคมี 
และส่วนงานดาํเนินงานการกลัน่เขา้ดว้ยกนั เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจและการรายงานภายในของ
กลุ ่มบริษัท ทั้ งน้ีได้มีการจัดกลุ่มส่วนงานดําเนินงานสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธ.ค. 2557 ใหม่เพ่ือให้สามารถ
เปรียบเทียบกนัได ้
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38. ส่วนงานดําเนินงาน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 

        หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขั้นปลาย ถ่านหิน 

 
 

อื่น ๆ 
 
 

ปรับปรุงบญัชี
ระหวา่งกนั 

 

รวม 
 
 

 สาํรวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

ก๊าซธรรมชาติ 
 

นํ้ามนั 
 

การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

ปิโตรเคมีและ 
การกลัน่ 

ขาย - นอกกิจการ 27,342.01 404,372.55 507,835.07 519,764.08 553,452.33 13,632.79 512.74 - 2,026,911.57 
 - ระหวา่งกนั 158,428.56 138,426.08 3,694.56 430,168.89 320,742.32 - 4,357.21 (1,055,817.62) - 

ขายสุทธิ 185,770.57 542,798.63 511,529.63 949,932.97 874,194.65 13,632.79 4,869.95 (1,055,817.62) 2,026,911.57 
กาํไร(ขาดทุน)ขั้นตน้* 161,433.93 61,360.49 28,381.02 3,974.72 100,679.94 3,996.48 (262.44) (1,095.05) 358,469.09 
EBITDA  132,652.44 45,622.49 14,583.06 3,314.94 81,953.59 2,725.33 3,893.65 82.51 284,828.01 
คา่เสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 92,821.58 15,857.08 2,976.21 32.42 27,574.67 2,892.30 1,609.09 (1.98) 143,761.37 
EBIT  39,830.86 29,765.41 11,606.85 3,282.52 54,378.92 (166.97) 2,284.56 84.49 141,066.64 
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมคา้
และบริษทัร่วม 138.46 1,425.26 863.66 - 4,004.13 (0.59) (399.22) - 6,031.70 

โอนกลบั(ขาดทุน)จากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์ (49,892.83) - 1.05 - (2,530.90) (20,275.26) (1,457.21) - (74,155.15) 
ดอกเบี้ยรับ         6,292.92 
รายไดอ้ื่น - สุทธิ         12,420.14 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน         (5,992.73) 
ตน้ทุนทางการเงิน         (30,089.11) 
EBT         55,574.41 
ภาษีเงินได ้         (24,855.11) 

กาํไรสาํหรับปี         30,719.30 
          

การแบ่งปันกําไร          
ส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่         19,936.41 
ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม         10,782.89 

กาํไรสาํหรับปี         30,719.30 

 *กาํไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ ไม่รวมคา่เสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่ายในตน้ทุนขาย 
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38. ส่วนงานดําเนินงาน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 (ต่อ) 
 

        หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขั้นปลาย ถ่านหิน 

 
 

อื่น ๆ 
 
 

ปรับปรุงบญัชี
ระหวา่งกนั 

 

รวม 
 
 

 สาํรวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

ก๊าซธรรมชาติ 
 

นํ้ามนั 
 

การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

ปิโตรเคมีและ 
การกลัน่ 

สินทรัพยข์องส่วนงาน 682,164.43 405,877.55 88,472.60 79,988.15 668,755.36 31,752.72 144,529.17 - 2,101,539.98 
สินทรัพยร์ะหวา่งกนั 17,884.47 12,773.24 1,969.17 32,077.88 20,153.89 27.16 35,676.08 (120,561.89) - 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
และบริษทัร่วม 1,046.17 17,642.32 5,427.68 - 37,274.56 143.76 485.58 - 62,020.07 

รวมสินทรัพยต์ามส่วนงาน 701,095.07 436,293.11 95,869.45 112,066.03 726,183.81 31,923.64 180,690.83 (120,561.89) 2,163,560.05 
สินทรัพยท์ี่ไม่ไดป้ันส่วน         10,436.14 

สินทรัพยร์วม          2,173,996.19 
          
หนี้สินของส่วนงาน 253,506.01 92,536.53 25,857.55 88,984.01 287,440.18 4,121.76 283,081.01 - 1,035,527.05 
หนี้สินระหวา่งกนั 730.59 38,391.94 18,061.68 10,028.28 38,994.07 7,052.92 5,719.52 (118,979.00) - 

รวมหนี้สินตามส่วนงาน 254,236.60 130,928.47 43,919.23 99,012.29 326,434.25 11,174.68 288,800.53 (118,979.00) 1,035,527.05 
หนี้สินที่ไม่ไดป้ันส่วน         50,781.76 

หนี้สินรวม         1,086,308.81 
          
รายจ่ายฝ่ายทุน 65,466.38 34,088.91 8,956.60 23.71 54,086.00 1,945.59 2,694.34 - 167,261.53 
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38. ส่วนงานดําเนินงาน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 

        หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขั้นปลาย ถ่านหิน 

 
 

อื่น ๆ 
 
 

ปรับปรุงบญัชี
ระหวา่งกนั 

 

รวม 
 
 

 สาํรวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

ก๊าซธรรมชาติ 
 

นํ้ามนั 
 

การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

ปิโตรเคมีและ 
การกลัน่ 

ขาย - นอกกิจการ 37,596.97 435,811.27 633,295.48 839,920.96 636,925.12 20,436.37 1,076.21 - 2,605,062.38 
 - ระหวา่งกนั 204,474.45 145,304.71 5,113.56 756,108.89 468,085.55 120.15 4,116.50 (1,583,323.81) - 

ขายสุทธิ 242,071.42 581,115.98 638,409.04 1,596,029.85 1,105,010.67 20,556.52 5,192.71 (1,583,323.81) 2,605,062.38 
กาํไร(ขาดทุน)ขั้นตน้* 214,256.39 68,444.88 25,048.37 (469.82) 46,016.88 7,073.92 178.85 (2,813.63) 357,735.84 
EBITDA  174,556.82 55,282.89 11,577.52 (3,822.51) 31,390.33 4,470.65 1,443.70 550.10 275,449.50 
คา่เสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 83,176.69 15,487.52 2,861.72 35.87 27,850.99 4,709.20 1,443.32 (2.02) 135,563.29 
EBIT  91,380.13 39,795.37 8,715.80 (3,858.38) 3,539.34 (238.55) 0.38 552.12 139,886.21 
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 
และบริษทัร่วม - 1,089.33 812.28 - (757.67) (12.38) (271.55) - 860.01 

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์ (32,795.97) (665.25) (347.00) - (1,271.46) (77.72) (2,928.03) - (38,085.43) 
ดอกเบี้ยรับ         5,606.37 
รายไดอ้ื่น - สุทธิ         18,989.10 
กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน         11,610.31 
ตน้ทุนทางการเงิน         (33,033.47) 
EBT         105,833.10 
ภาษีเงินได ้         (38,006.39) 

กาํไรสาํหรับปี         67,826.71 
         

การแบ่งปันกําไร          
ส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่         58,677.76 
ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม         9,148.95 

กาํไรสาํหรับปี         67,826.71 
 *กาํไรขั้นตน้ ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่ายในตน้ทนุขาย 
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38. ส่วนงานดําเนินงาน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 (ต่อ) 
 

        หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขั้นปลาย ถ่านหิน 

 
 

อื่น ๆ 
 
 

ปรับปรุงบญัชี
ระหวา่งกนั 

 

รวม 
 
 

 สาํรวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

ก๊าซธรรมชาติ 
 

นํ้ามนั 
 

การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

ปิโตรเคมีและ 
การกลัน่ 

สินทรัพยข์องส่วนงาน 734,323.70 381,848.92 105,355.67 77,547.72 664,908.33 51,446.62 128,935.80 - 2,144,366.76 
สินทรัพยร์ะหวา่งกนั 21,778.41 14,187.74 1,055.48 33,099.58 22,739.51 24.73 39,977.09 (132,862.54) - 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
และบริษทัร่วม 985.93 15,483.27 4,826.74 - 64,986.67 156.71 3,108.91 - 89,548.23 

รวมสินทรัพยต์ามส่วนงาน 757,088.04 411,519.93 111,237.89 110,647.30 752,634.51 51,628.06 172,021.80 (132,862.54) 2,233,914.99 
สินทรัพยท์ี่ไม่ไดป้ันส่วน         16,436.39 

สินทรัพยร์วม          2,250,351.38 
          
หนี้สินของส่วนงาน 302,508.93 103,836.19 28,386.73 77,603.53 313,499.39 4,743.41 305,114.64 - 1,135,692.82 
หนี้สินระหวา่งกนั 1,422.56 41,077.11 20,844.21 14,540.44 36,475.47 7,090.04 10,474.35 (131,924.18) - 

รวมหนี้สินตามส่วนงาน 303,931.49 144,913.30 49,230.94 92,143.97 349,974.86 11,833.45 315,588.99 (131,924.18) 1,135,692.82 
หนี้สินที่ไม่ไดป้ันส่วน         59,964.36 

หนี้สินรวม         1,195,657.18 
          
รายจ่ายฝ่ายทุน 120,449.22 23,831.80 9,175.44 103.14 61,019.12 2,255.54 268.80 - 217,103.06 

 

ราคาระหวา่งกลุ่มธุรกิจใชร้าคาตลาดตามปกติ ยกเวน้ ราคาระหวา่งกลุ่มธุรกิจภายในบริษทัฯ ใชร้าคาตลาดสุทธิจากค่าบริหารคลงัปิโตรเลียมและค่าดาํเนินการ 
 

EBITDA หมายถึงกาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเสื่อมราคาและคา่ตดัจาํหน่ายรวมทั้งค่าใชจ้่ายอื่นและรายไดอ้ื่นที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัการดาํเนินงาน 
 

EBIT หมายถึงกาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน และภาษีเงินไดร้วมทั้งค่าใชจ้่ายอื่นและรายไดอ้ื่นที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัการดาํเนินงาน
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39. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงทางการเงินท่ีสาํคญัไดแ้ก่ ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน อตัรา
ดอกเบ้ีย ราคานํ้ ามนัในตลาดโลก กลุ่มบริษทัมีรายการซ้ือขาย และกูย้ืมเงินบางส่วนท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ รวมทั้ง
การกูย้ืมเงินเพื่อใชใ้นการดาํเนินงานซ่ึงตอ้งจ่ายอตัราดอกเบ้ียทั้งแบบคงท่ีและแบบลอยตวั ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงทาํ
รายการตราสารอนุพนัธ์ เพื่อป้องกนัความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึน กลยทุธ์ท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียง เช่น การทาํสัญญา
ซ้ือและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย สัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย 
และสัญญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ เป็นตน้ ส่วนความเส่ียงจากราคานํ้ ามนัในตลาดโลกไดมี้การป้องกนัโดย
การทาํสญัญาซ้ือขายราคานํ้ ามนัล่วงหนา้  

 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ราคานํ้ ามนัในตลาดโลกตอ้งรายงานต่อผูบ้ริหาร
เก่ียวกับรายละเอียดของต้นทุน ราคาตลาดของเคร่ืองมือทางการเงินทุกประเภทรวมถึงสัญญาซ้ือและขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ และสญัญาซ้ือขายราคานํ้ ามนัล่วงหนา้ท่ียงัคงคา้งอยู ่โดยครอบคลุมถึงในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

- ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
- ความเส่ียงจากสกลุเงิน 
- ความเส่ียงจากสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย 
- ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
- ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคานํ้ามนั 
- ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
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39. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

39.1 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 

กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ โดยมีราคาตามสัญญาและอตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา
ซ้ือและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ดงัน้ี 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้     
อตัรา 33.8475 - 36.6000 บาท = 1 USD 50,167.95 - 22,262.43 - 
อตัรา 35.5100 - 39.8200 บาท = 1 EUR 4,422.66 - - - 
อตัรา 32.6448 - 33.5350 บาท = 1 USD - 35,428.03 - 30,404.18 
อตัรา 40.0000 - 41.7684 บาท = 1 EUR - 46.80 - - 
อตัรา 0.3071 - 0.3095 บาท = 1 JPY - 8.86 - - 
อตัรา 4.5700 บาท = 1 SEK - 809.69 - - 
     

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้     
อตัรา 33.0145 - 40.3231 บาท = 1 USD 11,511.93 - 3,712.29 - 
อตัรา 36.1000 - 37.9720 บาท = 1 EUR 11.55 - - - 
อตัรา 5.1360 - 5.3675 บาท = 1 CNY 3,277.02 - - - 
อตัรา 0.2776 - 0.3006 บาท = 1 JPY 177.80 - - - 
อตัรา 32.2521 - 33.3330 บาท = 1 USD - 15,907.77 - 13,244.65 
อตัรา 40.0000 บาท = 1 EUR - 1.88 - - 
อตัรา 5.1570 - 5.2848 บาท = 1 CNY - 8.67 - - 

 

39.2 ความเส่ียงจากสกลุเงิน 
 

บริษทัฯ ได้มีการทาํสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินของเงินกู้ยืมระยะยาวในรูปแบบของสัญญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตรา
ต่างประเทศ (Participating SWAP) ซ่ึงตามเง่ือนไขในสัญญาสิทธิดังกล่าว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

23,000 ลา้นเยน ต่อ 196.94 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 6,963.39 6,359.75 6,963.39 6,359.75 
 

ทั้งน้ีสัญญาสิทธิดงักล่าวมีอายคุรบกาํหนดชาํระเกิน 5 ปี ทั้งจาํนวน 
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39. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

39.3 ความเส่ียงจากสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย 
 

กลุ่มบริษทัไดมี้การทาํสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมระยะยาวและหุ้นกู ้โดยมีเง่ือนไขตาม
สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ดงัต่อไปน้ี 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

36,000 ลา้นเยน ต่อ 290.51 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 10,899.22 9,954.40 10,899.22 9,954.40 
2,636 ลา้นบาท ต่อ 79.45 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 2,636.00 2,636.00 2,636.00 2,636.00 
4,000 ลา้นบาท ต่อ 120.55 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 
3,000 ลา้นบาท ต่อ 99.66 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 
9,000 ลา้นบาท ต่อ 285.42 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 
2,500 ลา้นบาท ต่อ 82.92 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 2,500.00 2,500.00 - - 
5,000 ลา้นบาท ต่อ 161.81 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 4,997.90 4,997.28 - - 
8,200 ลา้นบาท ต่อ 251.07 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 8,192.96 8,190.92 - - 
11,400 ลา้นบาท ต่อ 349.05 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 11,387.25 11,386.31 - - 
2,500 ลา้นบาท ต่อ 81.43 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 2,500.00 2,500.00 - - 
2,640 ลา้นบาท ต่อ 85.59 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 2,640.00 2,640.00 - - 
5,000 ลา้นบาท ต่อ 162.60 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 5,000.00 5,000.00 - - 
7,000 ลา้นบาท ต่อ 220.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 7,910.45 - - - 
5,982 ลา้นบาท ต่อ 90.70 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 5,981.80 - - - 
4,000 ลา้นบาท ต่อ 130.08 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ - 4,000.00 - - 

2,800 ลา้นบาท ต่อ 80.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ - 2,701.80 - - 

รวม 80,645.58 72,506.71 29,535.22 28,590.40 
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39. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

39.3 ความเส่ียงจากสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย (ต่อ) 
 

ซ่ึงสามารถวิเคราะห์อายขุองสัญญาไดด้งัน้ี 
  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 8,299.27 4,000.00 - - 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 54,431.75 53,120.40 25,535.22 24,590.40 

เกิน 5 ปี 17,914.56 15,386.31 4,000.00 4,000.00 

รวม 80,645.58 72,506.71 29,535.22 28,590.40 
 

39.4 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
 

กลุ่มบริษทัไดม้ีการทาํสัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมระยะยาวและหุ้นกู ้โดยมีเงื่อนไขตามสัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ดงัต่อไปน้ี 
  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็น
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ 3,900.00 14,562.30 - 9,933.96 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเป็น
อตัราดอกเบ้ียลอยตวัในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ 36,034.12 29,605.83 36,034.12 29,605.83 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็น
อตัราดอกเบ้ียลอยตวัในอตัราท่ีลดลงในสกุลเงินบาท 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็น
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีในสกลุเงินบาท 5,802.54 8,006.60 5,000.00 5,000.00 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเป็น
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีในอตัราท่ีลดลงในสกุลเงินบาท 2,500.00 2,500.00 - - 

รวม 55,236.66 61,674.73 48,034.12 51,539.79 
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39. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

39.4 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย (ต่อ) 
 

ซ่ึงสามารถวิเคราะห์อายขุองสญัญาไดด้งัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 2,700.00 14,231.17 2,400.00 9,933.96 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 34,451.28 47,443.56 45,634.12 41,605.83 

เกิน 5 ปี 18,085.38 - - - 

รวม 55,236.66 61,674.73 48,034.12 51,539.79 
 

39.5 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคานํ้ามนั 
 

กลุ่มบริษทัได้ทาํอนุพนัธ์ประกันความเส่ียงราคานํ้ ามัน โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีปริมาณนํ้ ามันตามสัญญา
ดงักล่าว ซ่ึงจะครบกาํหนดภายในเดือนมกราคม - ธันวาคม 2559 จาํนวน 22.87 ลา้นบาร์เรล ในงบการเงินรวม และ
จาํนวน 5.77 ล้านบาร์เรล ในงบการเงินเฉพาะกิจการ (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 จาํนวน 32.23 ลา้นบาร์เรล ในงบ
การเงินรวมและจาํนวน 3.83 ลา้นบาร์เรล ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

 

39.6 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
 

ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีลูกคา้ไม่ปฏิบติัตามสัญญาหรือขอ้กาํหนดในการใหสิ้นเช่ือ
ซ่ึงจะทาํให้เกิดความเสียหายทางการเงินแก่บริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดมี้การบริหารความเส่ียงโดยปรับนโยบายการให้
สินเช่ือแก่ลูกคา้ใหส้อดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั โดยพฒันาเคร่ืองมือบริหารสินเช่ือต่าง ๆ ร่วมกบัธนาคารเพื่อให้
การสนับสนุนวงเงินสินเช่ือกับลูกค้าสําหรับซ้ือผลิตภัณฑ์จาก ปตท. อาทิ โครงการสินเช่ือผ่านธนาคาร (Dealer 
Financing และ Supply Chain Credit) การจดัทาํประกนัภยัลูกหน้ีการคา้ (Trade Credit Insurance) และการให้บริการเติม
นํ้ ามนัดว้ยบตัร (Payment card และ Fleet card) เพื่อลดความเส่ียงจากการให้สินเช่ือของบริษทัฯ พร้อมทั้งกาํหนดแนว
ทางการป้องกนัและลดความเส่ียง รวมถึงกาํหนดใหมี้การจดัระดบัประเมินความน่าเช่ือถือสาํหรับคู่คา้ทั้งหมดของบริษทัฯ 
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40. การวดัมูลค่ายุติธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนท่ีหมุนเวียนมีมูลค่าใกลเ้คียงกับราคาตามบัญชี เน่ืองจาก
เคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

 

มูลค่ายติุธรรมของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวและเงินกูย้มืระยะยาว ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงจากอตัราตามทอ้งตลาดมีมูลค่า
ใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชี 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของ
มูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม    

เงินลงทุนเผือ่ขาย    

ตราสารทุน 5,043.26 - 5,043.26 
กองทุนรวม 8,309.73 - 8,309.73 

ตราสารอนุพนัธ์    
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 295.51 295.51 
สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย - 6,772.58 6,772.58 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 448.52 448.52 
สญัญาแลกเปล่ียนราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ 2,136.10 6,466.26 8,602.36 
สญัญาอนุพนัธ์อ่ืน ๆ - 601.84 601.84 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม    
ตราสารอนุพนัธ์    
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 479.19 479.19 
สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย - 7,099.16 7,099.16 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 365.65 365.65 
สญัญาแลกเปล่ียนราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ 923.30 8,813.04 9,736.34 
สญัญาอนุพนัธ์อ่ืน ๆ - 27.09 27.09 
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40. การวดัมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม    
เงินลงทุนเผือ่ขาย    
ตราสารทุน 4,939.04 - 4,939.04 
กองทุนรวม 8,169.75 - 8,169.75 

ตราสารอนุพนัธ์    
สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย - 159.11 159.11 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 292.50 292.50 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม    
ตราสารอนุพนัธ์    
สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย - 1,652.43 1,652.43 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 176.81 176.81 
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40. การวดัมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเปิดเผยดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของ
มูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 10,659.50 10,131.98 20,791.48 
ตราสารอนุพนัธ์     
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 74.16 - 74.16 
สญัญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ - 155.15 - 155.15 
สญัญาแลกเปล่ียนราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ - 280.11 - 280.11 

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
หุน้กู ้- สกลุบาท 263,297.67 60,490.84 - 323,788.51 
หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ 8,979.84 164,921.46 - 173,901.30 
ตราสารอนุพนัธ์     
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 120.13 - 120.13 
สญัญาแลกเปล่ียนราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ - 4,157.06 - 4,157.06 
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40. การวดัมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 9,024.68 621.98 9,646.66 
ตราสารอนุพนัธ์     
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 74.16 - 74.16 
สญัญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ - 155.15 - 155.15 
สญัญาแลกเปล่ียนราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ - 280.11 - 280.11 

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
หุน้กู ้- สกลุบาท 185,356.89 - - 185,356.89 
หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ - 62,000.52 - 62,000.52 
ตราสารอนุพนัธ์     
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 10.69 - 10.69 
สญัญาแลกเปล่ียนราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ - 148.80 - 148.80 

 
เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2  
 

มูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีและตราสารอนุพนัธ์คาํนวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดใน
อนาคตและแบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่าโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีปรับดว้ยความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเพียงพอ 
ซ่ึงขอ้มูลท่ีนํามาใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้นตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
อตัราแลกเปล่ียนทนัที อตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ของเงินตราต่างประเทศ อตัราดอกเบ้ีย เส้นอตัราผลตอบแทนของตรา
สารหน้ี และเสน้ราคาล่วงหนา้ของสินคา้โภคภณัฑ ์เป็นตน้ 

 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประเภทท่ีดินประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชว้ิธีราคาตลาด 
(Market Approach)  

 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 3  
 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประเภทท่ีดินและอาคารให้เช่า ประเมินโดยใชว้ิธีรายได้ (Income 
Approach) ซ่ึงขอ้มูลท่ีนํามาใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว ประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทน และตน้ทุน
ทางการเงิน 

 

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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41. เงนิปันผลจ่าย 
 

เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 ของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลสาํหรับผล
ประกอบการปี 2557 ในอตัราหุน้ละ 11.00 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ  31,401.49 ลา้นบาท โดยเมื่อวนัท่ี 
2 ตุลาคม 2557 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 
6.00 บาท จาํนวน 2,856,095,706 หุน้ คิดเป็นเงินจาํนวน 17,136.58 ลา้นบาท คงเหลือเงินปันผลท่ีจ่ายเพิม่ดงัน้ี 
 

เงินปันผล สาํหรับงวดผลการดาํเนินงาน อตัราการจ่าย จาํนวนหุน้ จาํนวนเงินรวม วนัท่ีจ่าย 
 เงินปันผล (หุน้) (ลา้นบาท) 
  (บาท/หุน้)    

ประจาํปี 2557 1 ก.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 5.00 2,852,982,683 14,264.91 24 เม.ย. 2558 

 
เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 8/2558 ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
สาํหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ดงัน้ี  

 

เงินปันผล สาํหรับงวดผลการดาํเนินงาน อตัราการจ่าย จาํนวนหุน้ จาํนวนเงินรวม วนัท่ีจ่าย 
 เงินปันผล (หุน้) (ลา้นบาท) 
  (บาท/หุน้)    

ระหวา่งกาล 1 ม.ค. 2558 - 30 มิ.ย. 2558 6.00 2,856,090,628 17,136.54 25 ก.ย. 2558 
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42. การซื้อธุรกิจ 
 

เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2558 บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จาํกดั (มหาชน) (GPSC) ได้มาซ่ึงอาํนาจการควบคุมใน 
Ichinoseki Solar Power 1 GK ซ่ึงเป็นบริษทัผลิตไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่น โดยการซ้ือส่วนทุนและสิทธิออกเสียงในบริษทั
ร้อยละ 99 โดยชาํระเป็นเงินรวม 9 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 294.74 ลา้นบาท โดย GPSC ไดจ่้ายเงินจาํนวน 8.50 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 278.63 ล้านบาท แล้วในวนัท่ี 26 มีนาคม 2558 และจะทาํการจ่ายจาํนวนท่ีเหลือ 
จาํนวน 0.50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 16.11 ลา้นบาท ในปี 2559 
 

รายละเอียดของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าและค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 
 หน่วย : ลา้นบาท 
ส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือ 294.74 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (264.80) 

ค่าความนิยม 29.94 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจมีดงัน้ี 
 หน่วย : ลา้นบาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.04 
ลูกหน้ีอ่ืน 21.64 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 0.63 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุฯ 16) 23.64 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุฯ 17) 278.82 
เจา้หน้ีอ่ืน (0.10) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (56.90) 

รวม 267.77 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (2.97) 
มูลคา่ยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ 264.80 

บวก ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 19) 29.94 

รวมส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือทั้งส้ิน 294.74 
หกั มูลคา่การซ้ือ - เจา้หน้ี (4.76) 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (0.04) 

 ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย (16.11) 

เงินสดท่ีใชไ้ปในการซ้ือธุรกิจ 273.83 
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43. สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 
 

บริษทัฯ ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใตพ้ระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน 
พ.ศ. 2520 สาํหรับกิจการดงัน้ี 

โรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยท่ี 5 
ท่อยอ่ยส่งก๊าซธรรมชาติไปสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรนอ้ย - โรงไฟฟ้าพระนครใต ้
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลและบนบกเส้นท่ี 3 
โรงแยกก๊าซอีเทน 
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมสงขลา 
โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 6 
โรงไฟฟ้าระบบความร้อนร่วมเพื่อผลิตไฟฟ้าและไอนํ้ าสาํหรับโรงกลัน่นํ้ามนับางจาก 
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติเสน้ท่ี 4 ระยอง - แก่งคอย 
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกชายแดนไทย - เมียนมาร์ 
ท่อส่งก๊าซธรรมชาตินครสวรรค ์
ท่อส่งก๊าซธรรมชาตินครราชสีมา 

 

ซ่ึงไดรั้บสิทธิประโยชนโ์ดยสงัเขปดงัน้ี  
ไดรั้บยกเวน้ภาษีอากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพจิารณาอนุมติั 
ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมบางกิจการมีกาํหนดเวลา 3 ปี 
และ 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 

 

ในระหว่างปี 2558 บริษทัฯ ไดใ้ชสิ้ทธิประโยชน์ดงักล่าวสําหรับโรงแยกก๊าซอีเทน โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 6 
และโครงการโรงไฟฟ้าระบบความร้อนร่วมเพื่อผลิตไฟฟ้าและไอนํ้ าสาํหรับโรงกลัน่นํ้ามนับางจาก  

 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดข้ายโรงไฟฟ้าระบบความร้อนร่วมเพื่อผลิตไฟฟ้าและไอนํ้ าสาํหรับโรงกลัน่นํ้ ามนับางจาก ใหก้บั
บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (BCP) แลว้เสร็จในเดือนพฤษภาคม 2558  
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43. สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ต่อ) 
 

รายได้จากการขายและการให้บริการของบริษทัฯ แยกตามกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 

กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 144,689.63 159,627.17 

กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 1,567,561.46 2,258,247.93 

รวม 1,712,251.09 2,417,875.10 
 

บริษทัย่อยบางบริษทั ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริม
การลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสงัเขป ดงัต่อไปน้ี 

 

TOP ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตนํ้ ามนัเช้ือเพลิงสาํเร็จรูป ผลิตกระแสไฟฟ้าและไอนํ้ า การผลิตผลิตภณัฑ์
จากปิโตรเคมี การผลิตผลิตภณัฑเ์คมี การผลิตเอทานอล การใหบ้ริการขนส่งทางเรือ การใหบ้ริการทุ่นรับนํ้ ามนัดิบกลาง
ทะเล และเขตอุตสาหกรรม โดยได้รับยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีสําหรับเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมติั รวมทั้งไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิ มีกาํหนดเวลา 3 ปี 
ถึง 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ หรือระยะเวลา 8 ปี นบัจากวนัท่ีมีรายไดภ้ายหลงัจากการไดรั้บการ
ส่งเสริม และไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัรา
ปกติ มีกาํหนดเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

 

PTTGC ไดร้ับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการการผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นตน้ ขั้นกลาง และขั้นปลาย กิจการ
ผลิตสาธารณูปการ กิจการใหบ้ริการท่าเทียบเรือสําหรับขนถ่ายสินคา้เหลวและคลงัเก็บสินคา้เหลว กิจการบริการ
ขนส่งสินคา้สาํหรับเดินทะเล กิจการผลิตผลิตภณัฑเ์คมีจากปิโตรเลียม กิจการวิจยัและพฒันาเคมีภณัฑโ์พลีเมอร์และ
สูตรเคมี กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ และกิจการโรงกลัน่นํ้ ามนั โดยไดร้ับยกเวน้อากรขาเขา้และภาษี
สาํหรับเคร่ืองจักรตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมัติ รวมทั้ งได้รับการยกเวน้ภาษีเงินได้
นิติบุคคลไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน มีกาํหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัที่เร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 
และไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิที่ไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ 
มีกาํหนดเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

 

GPSC ไดร้ับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้า ไอนํ้ า นํ้ า และนํ้ าเยน็ โดยไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับ
เคร่ืองจกัรตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมตัิ รวมทั้งไดร้ับการยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคล
สาํหรับกาํไรสุทธิ มีกาํหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ และไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินได้
นิติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ มีกาํหนดเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ี
พน้กาํหนดระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
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43. สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ต่อ) 
 

IRPC ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการการผลิต Acetylene Black และ Compounded Plastic โครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานร่วมและไอนํ้ า (CHP) โครงการ Propylene (PRP) โครงการ Blown Film โครงการ Recovery from Purge 
Gas at PP Plant โค ร งก าร  EBSM Upgrading for ABS Specialties (EBSM) โค ร งก าร  Multi Product Pipeline 
(MPPL) โครงการ HDPE Catalyst Commercialisation (Jet Mill) และโครงการลงทุนในเขตอุตสาหกรรม โดยไดรั้บ
ยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีสาํหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นรวมถึงเคร่ืองจกัรตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
พิจารณาอนุมติั รวมทั้งไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิ มีกาํหนดเวลา 5 ปี ถึง 8 ปี นบัแต่วนัท่ี
เร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ ไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนใน
อตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ มีกาํหนดเวลา 5 ปี นับจากวนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคล และไดรั้บอนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาเป็นสองเท่าของค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 
ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได ้
 

PTTLNG ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ประเภท 7.1 โดยไดรั้บยกเวน้ภาษีอากรขา
เขา้สําหรับเคร่ืองจักรตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมัติ รวมทั้ งได้รับการยกเวน้ภาษีเงินได ้
นิติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิ มีกาํหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ และไดรั้บลดหยอ่นภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ มีกาํหนดเวลา 5 ปี นบัจาก
วนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 

PTT TANK ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการขนถ่ายสินคา้สาํหรับเรือเดินทะเลประเภท 7.1 กิจการสาธารณูปโภค
และบริการพื้นฐาน โดยไดร้ับยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีสําหรับเคร่ืองจกัรตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
พิจารณาอนุมติั รวมทั้งการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน มีกาํหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 
และไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ มี
กาํหนดเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 

PTTPMMA ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิต Polymethyl Methacrylate (PMMA) ประเภท 6.11 กิจการผลิต
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี โดยไดร้ับยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีสาํหรับเคร่ืองจกัรตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
พิจารณาอนุมติั รวมทั้งไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน มีกาํหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 
และไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล สําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ มี
กาํหนดเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

 

ในฐานะท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน กลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดต่าง ๆ ตามท่ี
ระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
 



 

178 
 

44. การดาํเนินการกรณศีาลปกครองกลางมีคาํส่ังคุ้มครองช่ัวคราวโครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ 
 

วนัที่ 19 มิถุนายน 2552 สมาคมต่อตา้นสภาวะโลกร้อนกบัพวกรวม 43 ราย (ผูฟ้้องคดี) ไดย้ื่นฟ้องหน่วยงานรัฐ 8 
หน่วยงานต่อศาลปกครองกลาง (ศาลฯ) เป็นคดีหมายเลขดาํท่ี 908/2552 พร้อมกับยื่นคาํร้องขอให้ศาลฯ มีคาํสั ่ง
กาํหนดมาตรการหรือวิธีการเพื ่อบรรเทาทุกขช์ั ่วคราวก่อนการพิพากษา โดยขอให้ระงบัโครงการลงทุน  76 
โครงการในพ้ืนท่ีมาบตาพุด จงัหวดัระยอง 
 

วนัท่ี 29 กนัยายน 2552 ศาลฯ มีคาํสั่งเพื่อบรรเทาทุกขช์ัว่คราวก่อนการพิพากษา โดยให้ผูถู้กฟ้องคดีทั้งแปดสั่งระงบั
โครงการ 76 โครงการทา้ยคาํฟ้องไวเ้ป็นการชัว่คราวจนกว่าศาลฯ จะมีคาํพิพากษาหรือคาํสั่งเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 
ยกเวน้  โครงการท่ีได้รับใบอนุญาตก่อนวนัประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
(รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550) หรือโครงการท่ีไม่ได้กาํหนดให้เป็นประเภทโครงการท่ีตอ้งจดัทาํรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (รายงาน EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 16 มิถุนายน 
2552 โดยโครงการท่ีอยู่ภายใตค้าํสั่งระงบัดังกล่าวขา้งตน้ เป็นโครงการของกลุ่มบริษทัจาํนวน 25 โครงการ ซ่ึงใน
จาํนวนน้ีเป็นโครงการของบริษทัฯ จาํนวน 3 โครงการ  
 

วนัท่ี 16 ตุลาคม 2552 กลุ่มบริษทัในฐานะผูมี้ส่วนไดเ้สียไดย้ื่นคาํร้องอุทธรณ์คาํสั่งศาลฯ ต่อศาลปกครองสูงสุด 
 

วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2552 ศาลปกครองสูงสุดไดมี้คาํสั่งคาํร้องท่ี 592/2552 แกค้าํสั่งศาลฯ โดยใหผู้ถู้กฟ้องคดีทั้งแปดสั่ง
ระงบัโครงการหรือกิจกรรมทา้ยคาํฟ้องไวเ้ป็นการชัว่คราว ยกเวน้ 11 โครงการที่ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าเป็น
โครงการหรือกิจกรรมที่ไม่น่าจะก่อใหเ้กิดผลกระทบอยา่งรุนแรงอยา่งชดัเจน แต่เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่มุ่ง
ควบคุมหรือบาํบดัมลพิษหรือติดตั้ งอุปกรณ์เพิ่มเติม  ซ่ึงในจาํนวนน้ีเป็นโครงการของกลุ่มบริษทั 7 โครงการ 
โดยแบ่งเป็นโครงการของบริษทัฯ 1 โครงการและโครงการของบริษทัอ่ืนในกลุ่ม 6 โครงการ คงเหลือโครงการของ
บริษทัฯ ท่ียงัอยู่ภายใตค้าํสั่งระงบัโครงการของศาลฯ 2 โครงการ 
 

วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2552 พนกังานอยัการยืน่คาํใหก้ารปฏิเสธขอ้กล่าวหาตามคาํฟ้องทั้งหมด 
 

วนัท่ี 2 กนัยายน 2553 ศาลฯ มีคาํพิพากษาคดี สรุปไดว้่า ใหเ้พิกถอนใบอนุญาตของโครงการตามเอกสารทา้ยคาํฟ้องท่ี
ถูกกาํหนดใหเ้ป็นโครงการประเภทท่ีอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอยา่งรุนแรง ซ่ึงยงัดาํเนินการไม่ครบถว้นตามมาตรา 
67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 โดยใหมี้ผลนบัแต่วนัท่ีมีคาํพิพากษาน้ี ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีโครงการท่ีเขา้ข่าย
ลกัษณะดงักล่าว 1 โครงการ 
 

วันท่ี  1 ตุลาคม  2553 ผู ้ฟ้องคดีทั้ ง 43 รายยื่นอุทธรณ์คําพิพากษาของศาลฯ  ต่อศาลปกครองสูงสุด  และต่อมา 
ผูถู้กฟ้องคดีทั้งแปดโดยพนกังานอยัการเจา้ของสํานวนไดย้ื่นคาํแกอุ้ทธรณ์แลว้เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2553 ปัจจุบนัคดี
อยูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาลปกครองสูงสุด 
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45. การดาํเนินการกรณีระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลร่ัว 
 

บริษทัฯ ไดว้่าจา้งบริษทัผูรั้บเหมาแห่งหน่ึงดาํเนินงานก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล และต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 
มิถุนายน 2554 จากการดาํเนินงานก่อสร้างดงักล่าว ผูรั้บเหมาไดก้ระทาํละเมิดและผดิสญัญา ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่
บริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ ได้รวบรวมขอ้เท็จจริงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งส่งไปยงัสํานักงานอยัการสูงสุด เพื่อขอให้พิจารณา
ฟ้องร้องดาํเนินคดีเรียกร้องค่าเสียหายต่าง ๆ จากบริษทัผูรั้บเหมา และเม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2555 พนกังานอยัการได้
ยื่นคาํฟ้องต่อศาลแพ่งแลว้ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 บริษทัฯ และผูรั้บเหมาสามารถตกลงประนีประนอม
ยอมความกันได้ โดยบริษทัฯ ยื่นคาํร้องขอถอนฟ้องต่อศาลแพ่ง ซ่ึงศาลแพ่งก็ได้มีคาํสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้องและ
จาํหน่ายคดีออกจากสารบบความแลว้ 
 

เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2556 บริษทัผูรั้บเหมาได้ยื่นฟ้องบริษทัฯ เป็นคดีใหม่ต่อศาลแพ่งอา้งว่า เหตุการณ์ท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติในทะเลร่ัวมิใช่ความผิดของตน และบริษทัฯ ยงัคา้งชาํระค่าจา้งงานก่อสร้าง จึงเรียกร้องใหบ้ริษทัฯ ชาํระค่า
ซ่อมแซมท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และค่าจา้งงานก่อสร้างท่ีคา้งชาํระ ซ่ึงต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2556 บริษทัฯ โดย
พนกังานอยัการไดย้ื่นคาํให้การต่อศาลแพ่งปฏิเสธขอ้กล่าวหาทั้งส้ิน ต่อมาเมื่อวนัที่ 13 พฤศจิกายน 2558 บริษทัฯ 
และผูรั้บเหมาสามารถตกลงประนีประนอมยอมความกนัได้ โดยผูรั้บเหมายื่นคาํร้องขอถอนฟ้องต่อศาลแพ่ง ซ่ึงศาล
แพ่งก็ไดมี้คาํสั่งอนุญาตใหถ้อนฟ้องและจาํหน่ายคดีออกจากสารบบความแลว้ 
 

46. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 
 

การเปล่ียนแปลงภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีมีสาระสาํคญั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

46.1 ภาระผกูพนัต่อบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

46.1.1 กลุ่มบริษทัไดใ้หก้ารสนบัสนุนเงินกูแ้ก่บริษทัยอ่ย และการร่วมคา้หลายแห่งในวงเงิน 101,664.38 ลา้นบาท ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษทัได้จ่ายเงินกูใ้ห้แก่บริษทัย่อย และการร่วมคา้ดงักล่าวไปแลว้ รวม
ทั้งส้ิน 89,446.88 ลา้นบาท คงเหลือวงเงินจาํนวน 12,217.50 ลา้นบาท 

 

46.1.2 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัภายใตส้ัญญาการใหสิ้นเช่ือทางการคา้กบัการร่วมคา้แห่งหน่ึง โดยการขยายระยะเวลา
การชาํระหน้ีค่าวตัถุดิบ จาํนวน 50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 การร่วมคา้ดงักล่าวไดใ้ช้
วงเงินสินเช่ือทางการคา้ไปแลว้จาํนวน 42.02 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ คงเหลือวงเงิน 7.98 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือ
เทียบเท่า 289.31 ลา้นบาท 

 

46.1.3 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาให้ความสนบัสนุนทางการเงิน (Sponsor Support Agreement) กบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง
ในต่างประเทศ และการร่วมคา้หลายแห่ง เป็นจาํนวนเงินเท่ากบัภาระเงินกูท่ี้บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ และ
การร่วมคา้ดงักล่าวมีกบัเจา้หน้ีเงินกูส้ถาบนัการเงิน ทั้งน้ี ภายใตส้ัญญาดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 
บริษทัฯ มีภาระผกูพนัเป็นจาํนวนเงิน 203.26 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 7,368.95 ลา้นบาท 

 

46.1.4 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัตามสัญญาระหว่างผูถื้อหุ้น (Shareholder Agreement) ท่ีจะต้องจ่ายชําระค่าหุ้นตาม
สัดส่วนการถือหุน้จาํนวนหลายฉบบัโดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัตามสัญญาดงักล่าว 
คงเหลือเป็นจาํนวนเงิน 6,610.68 ลา้นบาท 
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46. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ (ต่อ) 
 

46.2 ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน - กรณีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่า
ดาํเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

- ไม่เกิน 1 ปี 2,571.37 2,584.66 76.82 83.77 

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 5,815.44 3,895.36 300.51 281.97 

- เกินกว่า 5 ปี 5,217.06 5,034.21 1,048.57 807.67 

รวม 13,603.87 11,514.23 1,425.90 1,173.41 
 

46.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุนในงบการเงินรวมจาํนวน 33,785.95 ลา้นบาท 
 

46.4 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัซ่ึงเป็นเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีธนาคารออกให้ในงบการเงินรวม 
จาํนวน 12,827.22 ลา้นบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 5,415.39 ลา้นบาท 

 

46.5 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเป็นหนงัสือคํ้าประกนั (Letter of Guarantee) ในงบ
การเงินรวมจาํนวน 26,942.14 ลา้นบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 124.71 ลา้นบาท 
 

46.6 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีสญัญาขายผลิตภณัฑใ์หแ้ก่บริษทัฯ เพื่อนาํไปขายต่อใหแ้ก่บริษทัจดทะเบียนแห่งหน่ึง โดยสัญญา
มีกาํหนดระยะเวลา 15 ปี ซ่ึงครบกาํหนดสัญญาในวนัท่ี 31 มกราคม 2555 ก่อนครบกาํหนดสัญญา บริษทัยอ่ยดงักล่าว
ไดแ้จง้ไม่ต่ออายสุญัญากบับริษทัฯ บริษทัฯ จึงมีความจาํเป็นตอ้งแจง้ไม่ต่ออายสุัญญากบับริษทัจดทะเบียนดงักล่าว ซ่ึง
เป็ น ก ารแจ้งล่ ว งหน้ าต าม เง่ือน ไขและข้อกํ าหนด ในสั ญ ญ า  โด ย เม่ื อ วัน ท่ี  3 ธัน ว าคม  2552 บ ริษัท 
จดทะเบียนดงักล่าวไดย้ื่นคาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษทัฯ และบริษทัย่อยในฐานะ
ผูข้ายและผูผ้ลิตให้ปฏิบัติตามสัญญาโดยขายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัทจดทะเบียนดังกล่าว หรือให้ร่วมกันชดใช ้
ค่าสินไหมทดแทน 
 

เม่ือวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2553 บริษทัย่อยไดย้ื่นคาํร้องต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ขอใหจ้าํหน่ายขอ้พิพาทในส่วนของ
บริษทัยอ่ยออก ซ่ึงสถาบนัอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํสัง่ใหจ้าํหน่ายขอ้พพิาทในส่วนของบริษทัยอ่ยออก 
 

บริษทัฯ ได้มอบคดีให้สํานักงานอยัการสูงสุดยื่นคาํคดัคา้นแก้คดี ซ่ึงพนักงานอยัการได้ยื่นคาํคดัคา้นต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการให้แก่บริษทัฯ แลว้เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2553 โดยปัจจุบนัคณะอนุญาโตตุลาการได้ดําเนินการ
สืบพยานคู่พิพาทเสร็จส้ิน คดีอยูร่ะหวา่งคณะอนุญาโตตุลาการพิจารณาทาํคาํช้ีขาดขอ้พิพาท 
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46. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ (ต่อ) 
 

46.7 เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2553 บริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้างโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกรายหน่ึง ไดย้ืน่คาํเสนอขอ้
พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องค่าจา้งคา้งชาํระและค่าเสียหายจากการดาํเนินงานในโครงการดงักล่าวจาก
บริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ เห็นว่า การใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวไม่เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนท่ีตกลงกนัไวใ้น
สัญญาอนุญาโตตุลาการ บริษทัฯ จึงไดค้ดัคา้นการยื่นคาํเสนอขอ้พิพาทของบริษทัผูรั้บเหมา รวมทั้ งไดต้ั้ งขอ้สงวน
สิทธิในการคดัคา้นประเด็นท่ีบริษทัผูรั้บเหมาไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในสัญญาอนุญาโตตุลาการไวแ้ลว้ ต่อมา
หลงัจากยื่นคาํเสนอขอ้พิพาทน้ี บริษทัผูรั้บเหมาไดถู้กศาลลม้ละลายกลางมีคาํสั่งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาด เป็นผลให้เจ้า
พนักงานพิทกัษ์ทรัพยแ์ต่ผูเ้ดียวมีอาํนาจในการดาํเนินคดีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นของบริษทัผูรั้บเหมา โดยเจา้พนกังาน
พิทกัษท์รัพยไ์ดเ้ขา้ดาํเนินการขอ้พิพาทอนุญาโตตุลาการแทนบริษทัผูรั้บเหมาแลว้ ซ่ึงในคดีลม้ละลายดงักล่าว บริษทัฯ 
ไดย้ืน่คาํขอรับชาํระหน้ีเป็นเจา้หน้ีรายหน่ึงดว้ย ส่วนในขอ้พิพาทอนุญาโตตุลาการนั้น บริษทัฯ ไดย้ืน่คาํคดัคา้นปฏิเสธ
ขอ้เรียกร้องของบริษทัผูรั้บเหมาทั้งส้ิน พร้อมทั้งยื่นขอ้เรียกร้องแยง้ เรียกร้องคา่เสียหายจากบริษทัผูรั้บเหมาดว้ย ต่อมา
ปรากฏว่า คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํช้ีขาดให้บริษทัฯ ชาํระหน้ีบางส่วนแก่บริษทัผูรั้บเหมา แต่เน่ืองจากบริษทัฯ 
เห็นว่า คาํช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการมีการวินิจฉัยคลาดเคล่ือนในสาระสําคญัทั้งในขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมาย 
ซ่ึงบริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะคดัคา้นคาํช้ีขาดดงักล่าวต่อศาลท่ีมีเขตอาํนาจเพ่ือขอใหศ้าลมีคาํส่ังเพิกถอนคาํช้ีขาดดงักล่าวได ้
ปัจจุบนั บริษทัฯ ไดย้ื่นคาํร้องขอเพิกถอนคาํช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง โดยศาลปกครอง
กลางไดส่้งหมายเรียกใหบ้ริษทัผูรั้บเหมาทาํคาํคดัคา้นต่อสู้คดีแลว้ ปัจจุบนั คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล 
 

เม่ือวันท่ี  8 กันยายน  2553 บริษัทผู ้รับเหมาโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการเป็นอีกขอ้พิพาทหน่ึง เรียกร้องค่าว่าจ้าง และค่าเสียหายจากการดาํเนินงานก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติอีกโครงการหน่ึง ซ่ึงบริษทัฯ เห็นว่า การใชสิ้ทธิเรียกร้องดงักล่าวไม่เป็นไปตามกระบวนการ และขั้นตอนท่ี
ตกลงกนัไวใ้นสัญญาอนุญาโตตุลาการ จึงไดค้ดัคา้นและตั้งขอ้สงวนสิทธิในการคดัคา้นไวอี้กเช่นกนั โดยบริษทัฯ ได้
ยื่นคาํคดัคา้นปฏิเสธขอ้เรียกร้องของบริษัทผูรั้บเหมา พร้อมทั้ งยื่นขอ้เรียกร้องแยง้ เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัท
ผูรั้บเหมาดว้ย และไดมี้การแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการเพื่อช้ีขาดขอ้พิพาทแลว้ ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะอนุญาโตตุลาการ 

 

46.8 เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2554 มูลนิธิยามเฝ้าแผน่ดินกบัพวกรวม 6 คน ไดย้ื่นฟ้องบริษทัฯ และกระทรวงการคลงัต่อศาล
ปกครองกลาง (ศาลฯ) กล่าวหาวา่ การดาํเนินการแปรรูป การกระจายหุน้ รวมทั้งการประเมินราคาสินทรัพยข์องบริษทั
ฯ เป็นไปโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย จึงขอใหศ้าลฯ พิพากษาว่า การขายหุน้ตกเป็นโมฆะและใหข้ายใหม่ และใหหุ้น้ใน
โรงกลัน่นํ้ ามนัท่ีบริษทัฯ ถือตกเป็นของแผ่นดินหรือขอให้ระงบัการผูกขาดโดยสั่งให้บริษทัฯ ขายหุ้นในโรงกลัน่
นํ้ ามนั และขอให้สาธารณสมบติัอนัไดม้าจากอาํนาจตามกฎหมายมหาชนตกเป็นของแผ่นดิน หรือขอให้ระงบัการ
ผูกขาด โดยสั่งให้บริษทัฯ ขายโรงแยกก๊าซ ซ่ึงบริษทัฯ ไดป้ฏิเสธขอ้กล่าวหาโดยส้ินเชิง และบริษทัฯ โดยพนักงาน
อยัการผูรั้บมอบอาํนาจไดย้ืน่คาํใหก้ารต่อศาลฯ แลว้ ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฯ 
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46. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ (ต่อ) 
 

46.9 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2557 บริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้างโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกรายหน่ึง เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง
บริษทัฯ เป็นจาํเลยต่อศาลแพ่ง กล่าวหาว่า บริษทัฯ บอกเลิกสัญญาโดยไม่มีสิทธิและปฏิบติัผิดสัญญา และเรียกร้องให้
บริษทัฯ จ่ายค่าจา้งคา้งชาํระและค่าเสียหาย ซ่ึงบริษทัฯ เห็นว่า การดาํเนินการของบริษทัฯ เป็นไปโดยชอบดว้ยสัญญา
ทั้งส้ิน จึงไดส่้งเร่ืองให้สํานกังานอยัการสูงสุดพิจารณาแกต่้างคดีให้แก่บริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ โดยพนกังานอยัการไดย้ื่น
คาํให้การต่อศาลแลว้ ต่อมา ศาลแพ่งไดมี้คาํส่ังให้โอนคดีไปพิจารณาพิพากษาท่ีศาลปกครองกลาง เน่ืองจาก ศาลแพ่ง
และศาลปกครองกลางเห็นพอ้งตอ้งกนัว่า คดีน้ีเป็นคดีปกครอง ซ่ึงศาลแพ่งไดด้าํเนินการโอนคดีไปยงัศาลปกครองกลาง
แลว้ ปัจจุบนั คดีอยูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาลปกครองกลาง 

 

46.10 เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2553 PTTEP Australasia Pty Limited (PTTEP AA) ไดรั้บเอกสารเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหาย
จากเหตุการณ์นํ้ ามันและก๊าซธรรมชาติร่ัวไหลในแหล่งมอนทารา โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย จากรัฐบาล
อินโดนีเซีย ซ่ึง PTTEP AA ไดย้ืน่หนงัสือปฏิเสธการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายต่อรัฐบาลอินโดนีเซียเน่ืองจากไม่
มีหลกัฐานชดัเจนทางวิทยาศาสตร์ท่ีพิสูจน์ใหเ้ห็นถึงความเสียหายดงักล่าว  

 

 ต่อมาเม่ือวนัที่ 3 ตุลาคม 2557 PTTEP AA ไดรั้บจดหมายจากท่ีปรึกษากฎหมายของมูลนิธิ West Timor Care (West 
Timor Care Foundation) ซ่ึงเป็นตวัแทนของกลุ่มชาวประมงและกลุ่มผูเ้ล้ียงสาหร่ายตามแนวชายฝ่ังตะวนัตกของ
ติมอร์ แจง้เตือนว่าอาจจะมีการฟ้องร้องต่อ PTTEP AA เพื่อเรียกร้องค่าชดเชยจากการกล่าวอา้งว่าไดรั้บผลกระทบจาก
เหตุการณ์นํ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติร่ัวไหลในแหล่งมอนทาราในปี 2552 ทั้งน้ี ณ ปัจจุบนั PTTEP ไดพ้ิจารณาว่าการ
เรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์นํ้ ามันและก๊าซธรรมชาติร่ัวไหลในแหล่งมอนทาราจากรัฐบาล
อินโดนีเซีย และจากท่ีปรึกษากฎหมายของมูลนิธิ West Timor Care ยงัไม่มีหลกัฐานท่ีพิสูจน์ได้อย่างเพียงพอมา
สนบัสนุนการเรียกร้องค่าชดเชยดงักล่าว 

 

46.11 จากเหตุการณ์ท่อรับนํ้ ามันดิบร่ัว เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2556 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
(PTTGC) ได้รับรู้ค่าใช้จ่ายจากความเสียหายดังกล่าวในงวดท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้ งน้ี ในปี 2557 บริษทัประกนัภยัได้ตกลง
ชดเชยค่าความเสียหายเบ้ืองตน้จาํนวนหน่ึงแก่ PTTGC และในปี 2558 PTTGC ไดรั้บเงินค่าชดเชยคา่ความเสียหายส่วนท่ี
เหลือจากบริษทัประกนัภยัแลว้ โดย PTTGC ไดบ้นัทึกรายการดงักล่าวเป็นรายไดอ่ื้นในแต่ละปี 

 

ในระหว่างไตรมาสท่ี 3 ปี 2557 กลุ่มบุคคลจาํนวนหน่ึงในจงัหวดัระยอง ไดย้ื่นฟ้องต่อศาลแพ่งและศาลจงัหวดัระยอง
จาํนวนหลายคดี เพื่อขอให้ PTTGC ชดใชค่้าเสียหายเพ่ิมและขอให้ PTTGC เขา้ไปดาํเนินการฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มทาง
ทะเลและธรรมชาติ จากกรณีท่อรับนํ้ามนัดิบของ PTTGC ร่ัว ซ่ึงคดีฟ้องร้องบางส่วนไดย้ติุแลว้และคดีฟ้องร้องส่วน
ท่ีเหลืออยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ทั้งน้ี PTTGC เช่ือว่าผลการพิจารณาของศาลจะไม่เกิดความเสียหายและไม่
ส่งผลกระทบทางดา้นการเงินที่เป็นสาระสําคญัแก่ PTTGC ดงันั้น PTTGC จึงไม่ไดบ้นัทึกค่าเผื่อผลเสียหายท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากเร่ืองดงักล่าวไวใ้นงบการเงิน 
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47. เหตุการณ์อ่ืน  ๆ
 

47.1 สัญญาระหว่างบริษทัฯ กบั การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เก่ียวกบัสิทธิการใช้พื้นท่ีท่ีเป็นท่ีตั้ งท่ีทาํการอาคาร 
ปตท. สาํนกังานใหญ่ ประกอบดว้ย สัญญาระหว่าง บริษทัฯ กบั รฟท. จาํนวน 2 ฉบบั คือ สัญญาก่อใหเ้กิดสิทธิเหนือ
พื้นดินและสญัญาเช่าท่ีดิน ซ่ึงครบกาํหนดพร้อมกนัในวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 โดยเม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2555 ก่อนครบ
กาํหนดไม่นอ้ยกวา่ 180 วนั บริษทัฯ ไดมี้หนงัสือถึง รฟท. เพื่อขอต่ออายสุญัญาทั้งสองฉบบัออกไปอีก 30 ปี โดยเป็นไป
ตามเง่ือนไขเดิม คือ 

- ต่ออายุสัญญาก่อให้เกิดสิทธิเหนือพื้นดิน โดยให้รายละเอียดเง่ือนไขการก่อให้เกิดสิทธิเหนือพื้นดินยงัคง
เป็นไปตามสญัญาเดิม (ตามรายละเอียดของสญัญาก่อใหเ้กิดสิทธิเหนือพื้นดินซ่ึงกาํหนดว่า “เม่ือครบกาํหนด
อายุสัญญา รฟท. ยอมต่ออายุให้ ปตท. ต่อไปอีกเป็นระยะ ๆ โดยการต่ออายุแต่ละคร้ังมีกาํหนดเวลา 30 ปี 
โดยไม่มีค่าเช่าและคา่ตอบแทนใด ๆ ทั้งส้ิน ...”) 

- ต่ออายุสัญญาเช่าท่ีดินออกไปอีก 30 ปี โดยรายละเอียดอตัราค่าเช่าและผลประโยชน์ตอบแทนให้เป็นไป
ตามท่ีทั้งสองฝ่ายจะไดต้กลงกนั (ตามรายละเอียดของสัญญาเช่าท่ีดิน) 

 

ในระหว่างท่ีบริษทัฯ และ รฟท. เจรจากนัยงัไม่เป็นท่ียติุ รฟท. ไดส่้งเร่ืองน้ีไปยงัสํานกังานอยัการสูงสุดเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็น โดยเม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม 2557 สํานักงานอยัการสูงสุดไดมี้ความเห็นโดยสรุปว่า “รฟท. ยงัคงมีความ
ผูกพนัตามคาํมัน่ในสัญญาก่อให้เกิดสิทธิเหนือพื้นดิน ท่ีจะตอ้งทาํสัญญาต่ออายุสัญญาก่อให้เกิดสิทธิเหนือพ้ืนดิน
ใหก้บับริษทัฯ มีกาํหนด 30 ปี นบัตั้งแต่วนัที่ 1 เมษายน 2556 เป็นตน้ไป โดยไม่มีค่าเช่าและค่าตอบแทนใด ๆ และ
การเช่าที่ดินตามสัญญาเช่าในขอ้พิพาทน้ี เป็นการเช่าโดยไม่มีกาํหนดเวลา โดย รฟท. กบับริษทัฯ ยงัคงผูกพนัตามขอ้
สัญญาเช่าท่ีดินท่ีไดท้าํไวต่้อกนัจนกว่า รฟท. จะแจง้บอกเลิกสัญญาเช่าตามมาตรา 566 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์โดยท่ีเป็นกรณีหน่วยงานของรัฐพิพาทกนัเอง สํานักงานอยัการสูงสุดจึงเห็นควรท่ีบริษทัฯ และ รฟท. จะได้
เจรจากนัโดยตรงอีกคร้ังหน่ึง” 
 

วนัท่ี 26 ตุลาคม 2558 บริษทัฯ และ รฟท. ไดล้งนามในหนังสือต่ออายสุัญญาก่อใหเ้กิดสิทธิเหนือพื้นดิน และหนงัสือ
ต่ออายสุัญญาเช่าท่ีดินเรียบร้อยแลว้ โดยหนงัสือต่ออายสุัญญาก่อใหเ้กิดสิทธิเหนือพื้นดิน ไม่มีค่าเช่าและค่าตอบแทน
ใด ๆ ส่วนหนงัสือต่ออายสุัญญาเช่าท่ีดินบริษทั ฯ มีภาระท่ีตอ้งจ่ายเงินค่าเช่าท่ีดินชาํระคร้ังเดียวตลอดอายสุัญญา เป็น
เงิน 42.30 ลา้นบาท ในวนัท่ีมีการจดทะเบียนการเช่า  
 

วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2558 บริษทัฯ และ รฟท. ไดมี้การจดทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดิน และสิทธิการเช่าท่ีดินตามหนงัสือ
ต่ออายสุญัญาก่อใหเ้กิดสิทธิเหนือพ้ืนดินและหนงัสือต่ออายสุัญญาเช่าท่ีดิน พร้อมทั้งชาํระเงินค่าเช่าท่ีดินเรียบร้อยแลว้ 
ท่ีสาํนกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจกัร   
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47. เหตุการณ์อ่ืน  ๆ(ต่อ) 
 

47.2 บริษทัฯ และ รฟท. ไดมี้การทาํบนัทึกความเขา้ใจเม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2558 โดยบริษทัฯ จะใหเ้งินช่วยเหลือแก่ รฟท. 
เพื ่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือระหว่างกันให้มากยิ่งข้ึน ในวงเงินประมาณ 1,362 ล้านบาท 
ประกอบดว้ยเงินช่วยเหลือเพื่อประโยชน์ในการดาํเนินกิจการของ รฟท. จาํนวน 758 ลา้นบาท เงินช่วยเหลือเพื่อปรับปรุง
ภูมิทศัน์ในพ้ืนท่ี รฟท. รอบบริเวณอาคาร ปตท. สาํนักงานใหญ่ จาํนวน 154 ลา้นบาท และโครงการพฒันาพ้ืนท่ี
ย่านพหลโยธินของ รฟท. (พื้นท่ีบริเวณนิคม กม. 11 และบริเวณยา่นบางซ่ือ) จาํนวน 450 ลา้นบาท โดยเงินช่วยเหลือท่ี
บริษทัฯ ใหแ้ก่ รฟท. เพื่อประโยชนใ์นการดาํเนินกิจการของ รฟท. เท่านั้น และไม่ถือเป็นประโยชน์ตอบแทนเพื่อการ
ต่ออายสัุญญาก่อใหเ้กิดสิทธิเหนือพ้ืนดินแต่อยา่งใด ทั้งน้ี การดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้ เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ
บริษทัฯ อนุมติั 

 

47.3 ตามมติคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2558 ไดมี้มติอนุมติัให้ขายโรงไฟฟ้าพลงังานร่วม
ในหน่วยผลิตสาธารณูปการกลางสําหรับโรงกลัน่นํ้ ามนับางจากให้กบับริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 
(BCP) ซ่ึงบริษทัฯ ดาํเนินการแลว้เสร็จในเดือนพฤษภาคม 2558 

 

48. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 

48.1 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2559 PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) เรียกชาํระค่าหุน้เพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือ เป็นจาํนวนเงิน 
39.37 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดช้าํระค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2559  

 

48.2 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอ
ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติัจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2558 ในอตัราหุน้ละ 10.00 บาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผล
ระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 6.00 บาท เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2558 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ขอ้ 41 ดงันั้น คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายอีกในอตัราหุ้นละ 4.00 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 11,425 ลา้นบาท ทั้งน้ี 
การอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไดน้าํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 ของบริษทัฯ เพื่อพิจารณา
อนุมติัต่อไป 

 

48.3 คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัใหอ้อกงบการเงินในวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2559 
 

________________________ 
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