
 

 

 

 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงนิ 
 

บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

หมายเหตุ หัวข้อเร่ือง 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 นโยบายการบญัชี 
4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
5 เงินลงทุนชัว่คราว 
6 ลูกหน้ีการคา้ 
7 ลูกหน้ีอ่ืน 
8 เงินใหกู้ย้มื 
9 รายการระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
10 สินคา้คงเหลือ 
11 พสัดุคงเหลือ 
12 การปรับโครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั  
13 เงินลงทุนเผื่อขาย 
14 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม 
15 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
16 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
17 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
18 ค่าความนิยม 
19 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
20 สินทรัพยท่ี์เกิดจากการส ารวจและประเมินค่า 
21 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
22 ภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
23 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 
24 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
25 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 
26 เงินกูย้มืระยะยาว 
27 ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
28 ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนระยะยาว 
29 หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
30 ทุนเรือนหุน้ 
31 ทุนส ารอง 
32 ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
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บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

หมายเหตุ หัวข้อเร่ือง 
33 รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 
34 รายไดอ่ื้น 
35 ค่าใชจ่้ายจ าแนกตามลกัษณะ 
36 ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนส าหรับปิโตรเลียม 
37 ตน้ทุนทางการเงิน 
38 ส่วนงานด าเนินงาน 
39 การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
40 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
41 หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน 
42 เงินปันผลจ่าย 
43 สิทธิประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุน 
44 การด าเนินการกรณีศาลปกครองกลางมีค าสั่งคุม้ครองชัว่คราวโครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
45 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
46 เหตุการณ์อ่ืน 
47 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 

บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) (บริษทัฯ) จดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัในประเทศไทย และเป็น
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนคือ 
 

ส านกังานใหญ่ของบริษทัฯ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ เป็นการด าเนินธุรกิจดา้นปิโตรเลียม โดยบริษทัฯ ลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมการงาน และ
บริษทัร่วม (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกบัปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขั้นปลาย รวมถึง
ธุรกิจอ่ืน ๆ ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 38 ส่วนงานด าเนินงาน 
 

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดใน
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติั
วิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
 

การจัดรายการในงบการเงินเป็นไปตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดรายการย่อท่ีต้องมีใน 
งบการเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในมาตรา 11 วรรคสาม แห่งพระราชบญัญติั 
การบญัชี พ.ศ. 2543 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัท าข้ึนดว้ยขอ้สมมติท่ีวา่ผูใ้ชง้บการเงินมีความเขา้ใจหลกัการและ
วิธีปฏิบติัทางบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย หลกัการบญัชีท่ีใชอ้าจแตกต่างไปจากหลกัการบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไปซ่ึงใชใ้นประเทศอ่ืน 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัท า ข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าของ
องคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้ รายการบญัชีบางประเภทซ่ึงใชมู้ลค่ายุติธรรมในการวดัมูลค่าตามที่ได้
อธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.2 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 

รายการท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงเกิดข้ึนระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดถู้กตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม 
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2. เกณฑ์การจัดท างบการเงิน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท และมีการปัดเศษ 
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือให้แสดงเป็นหลกัลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจัดท าข้ึนจากงบการเงินท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการ
ตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 
 

3. นโยบายการบัญชี 
 

3.1 มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี  และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั และท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

มีผลบังคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวันที ่1 มกราคม 2560  
 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ
ทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได ้

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาเช่า 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รายได ้

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ 
การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ 
เม่ือออกจากงาน 

  



16 

3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี  และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั และท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 

 

มีผลบังคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวันที ่1 มกราคม 2560 (ต่อ)  
 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ี 
เงินเฟ้อรุนแรง 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ก าไรต่อหุน้ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  
และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เกษตรกรรม 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีส าหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและ 
ตราสารทุน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับ
เคร่ืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาประกนัภยั 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและ 
การด าเนินงานท่ียกเลิก 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การร่วมการงาน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี  และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั และท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 

 

มีผลบังคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวันที ่1 มกราคม 2560 (ต่อ)  
 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความ
เก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี 
ของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าข้ึนตาม 
รูปแบบกฎหมาย 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1  
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน  
การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4  
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่า
หรือไม่ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5  
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน  
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7  
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10  
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12  
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13  
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14  
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ 
ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่าและปฏิสัมพนัธ์ของ
รายการเหล่าน้ี ส าหรับมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์
ของพนกังาน 

  



18 

3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั และท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 

 

มีผลบังคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวันที ่1 มกราคม 2560 (ต่อ)  
 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15  
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17  
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18  
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 20  
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับ
เหมืองผวิดิน 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 21  
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง เงินท่ีน าส่งรัฐ 

 
 

มีผลบังคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวันที ่1 มกราคม 2561  
 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ
ทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเช่า 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ 
การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั และท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 

 

มีผลบังคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวันที ่1 มกราคม 2561 (ต่อ)  
 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ 
เม่ือออกจากงาน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ี 
เงินเฟ้อรุนแรง 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ก าไรต่อหุน้ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  
และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เกษตรกรรม 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาประกนัภยั 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและ 
การด าเนินงานท่ียกเลิก 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การร่วมการงาน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี  และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั และท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 

 

มีผลบังคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวันที ่1 มกราคม 2561 (ต่อ)  
 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความ
เก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี 
ของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าข้ึนตาม 
รูปแบบกฎหมาย 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1  
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน  
การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4  
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่า
หรือไม่ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5  
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน  
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7  
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10  
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12  
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13  
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14  
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ 
ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่าและปฏิสัมพนัธ์ของ
รายการเหล่าน้ี ส าหรับมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชน์
ของพนกังาน 

 



21 

3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั และท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 

 

มีผลบังคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวันที ่1 มกราคม 2561 (ต่อ)  
 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15  
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17  
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18  
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 20  
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับ
เหมืองผวิดิน 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 21  
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง เงินท่ีน าส่งรัฐ 

 

สภาวิชาชีพบญัชีฯ ไดอ้อกมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2560 และวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมิน 
ผลกระทบของมาตรฐานและการตีความมาตรฐานดงักล่าว และเช่ือว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเม่ือน ามาถือปฎิบติั  

 

3.2 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 

3.2.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม และ
เงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องซ่ึงมีระยะเวลาครบก าหนดภายในสามเดือน ส่วนเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน แสดงเป็นหน้ีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

3.2.2 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน   
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญพิจารณาจากลูกหน้ีท่ีคาดวา่
จะเรียกเก็บเงินไม่ได ้โดยประมาณจากจ านวนหน้ีท่ีคงเหลืออยู ่ณ วนัส้ินงวดตามประวติัการช าระเงินและสถานะ
ทางการเงินของลูกหน้ีในปัจจุบัน รวมทั้ งพิจารณาจากอัตราร้อยละตามอายุหน้ีของยอดลูกหน้ี ณ วนัส้ินงวด 
หน้ีสงสัยจะสูญท่ีเกิดข้ึนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร  
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.3 สินคา้คงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ โดยราคาทุนค านวณตาม
เกณฑ์ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก ราคาทุนของสินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ยตน้ทุนทั้ งหมดในการซ้ือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือ ส่วนลดรับ ส่วนลดตามปริมาณการซ้ือ รวมถึงเงินน าส่งหรือเงินรับชดเชยจากภาษีและ
กองทุนต่าง ๆ ส่วนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บนั้นค านวณจากราคาโดยประมาณท่ีคาดวา่จะขายตามปกติของธุรกิจหกัดว้ย
ค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นเพ่ือให้สินคา้นั้นส าเร็จรูป และค่าใชจ่้ายในการขายท่ีเก่ียวขอ้ง และรับรู้ส่วนของมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บท่ีต ่ากว่าราคาทุนในงบก าไรขาดทุนภายใตห้ัวขอ้ตน้ทุนขาย และกลุ่มบริษทัจะรับรู้ส ารองสินคา้เส่ือมสภาพ
เม่ือสินคา้ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพ 

 

3.2.4 พสัดุคงเหลือ 
 

พสัดุคงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนซ่ึงค านวณตามเกณฑ์ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั หักดว้ยส ารองพสัดุเส่ือมสภาพส าหรับ
พสัดุท่ีเส่ือมสภาพ ลา้สมยั หรือไม่ไดใ้ชง้าน 

 

3.2.5 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนและหน้ีสินท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 
  

สินทรัพยห์รือกลุ่มสินทรัพยท่ี์จ าหน่าย (ท่ีประกอบดว้ยสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนและหน้ีสินท่ีถือไวเ้พื่อขาย) จะถูก 
จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขายเม่ือมูลค่าตามบญัชีท่ีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย มิใช่มาจากการใช้
สินทรัพยน์ั้นต่อไป ซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือการขายนั้นมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากและสินทรัพยน์ั้นมีไว้
เพื่อขายในทนัทีในสภาพปัจจุบนั โดยข้ึนอยู่กบัขอ้ตกลงท่ีเป็นไปตามปกติและถือปฏิบติักนัทัว่ไปส าหรับการขาย
สินทรัพยน์ั้น ซ่ึงผูบ้ริหารไดผู้กมดักบัแผนการเสนอขายสินทรัพยอ์ยา่งจริงจงัในราคาท่ีสมเหตุสมผลสอดคลอ้งกบั
มูลค่ายติุธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพยน์ั้น โดยไดเ้ร่ิมด าเนินการตามแผนเพื่อหาผูซ้ื้อและเพ่ือท าตามแผนใหส้มบูรณ์
และมีความเป็นไปได้ว่าการขายจะเสร็จสมบูรณ์ภายในหน่ึงปีนับจากวนัท่ีจัดประเภท โดยสินทรัพยห์รือกลุ่ม
สินทรัพยท่ี์จ าหน่ายนั้นจะวดัมูลค่าดว้ยจ านวนท่ีต ่ากวา่ระหวา่งมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย  

 

กลุ่มบริษทัหยุดคิดค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายส าหรับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีถูก 
จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย ตั้งแต่วนัท่ีท่ีสินทรัพยด์งักล่าวเขา้เง่ือนไขในการจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์
ถือไวเ้พ่ือขาย กลุ่มบริษทัยงัคงรับรู้ต่อไป ส าหรับหน้ีสิน รวมถึงดอกเบ้ียและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้ีสิน
ซ่ึงถูกจดัประเภทเป็นหน้ีสินท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทัใหญ่ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทั
ใหญ่มีอ านาจเหนือบริษทัยอ่ยและมีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อย 
รวมถึงมีความสามารถในการท าใหเ้กิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากอ านาจเหนือบริษทัยอ่ย ซ่ึงรวมถึงกรณีท่ีบริษทั
ใหญ่มีสิทธิในการออกเสียงน้อยกว่าก่ึงหน่ึงในบริษทัย่อย บริษทัใหญ่พิจารณาขอ้เท็จจริงและสถานการณ์ต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งวา่มีอ  านาจเหนือบริษทัยอ่ยหรือไม่  
 

งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมนบัจากวนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
 

บริษทัใหญ่ปันส่วนก าไรหรือขาดทุน และแต่ละองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนใหก้บัส่วนของผูถื้อหุน้
ของบริษทัใหญ่และส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม แมว้า่จะท าใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมติดลบ 

 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจโดยปฏิบตัิตามวิธีซ้ือ ยกเวน้กรณีที่เป็นการรวมธุรกิจภายใต ้
การควบคุมเดียวกนั ตน้ทุนการรวมธุรกิจวดัมูลค่าดว้ยจ านวนรวมของมูลค่ายตุิธรรมของส่ิงตอบแทนที่โอนให้ 
มูลค่าส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคุมในบริษทัของผูถู้กซ้ือและมูลค่ายตุิธรรมของส่วนไดเ้สียท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือ  
(หากเป็นการรวมธุรกิจท่ีด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ) 
 

• ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมหรือมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสัดส่วนของหุ้นท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ  านาจควบคุมนั้น  

• กรณีการรวมธุรกิจที่ด  าเนินการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีถืออยู่ก่อนหน้า 
การรวมธุรกิจใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในงบก าไรขาดทุน 

• ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ รวมถึงค่าธรรมเนียมวิชาชีพท่ีจ่ายใหแ้ก่ท่ีปรึกษา ผูป้ระเมินราคา และค่าท่ีปรึกษาอ่ืน ๆ 
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน 

 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ 
 

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัยอ่ยโดยท่ีไม่ไดท้  าให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจในการควบคุม 
กลุ่มบริษทับนัทึกรายการเปล่ียนแปลงดงักล่าวภายใตห้ัวขอ้ส่วนเกินทุน(ขาดทุน)จากการเปล่ียนแปลงสัดส่วน 
การถือหุน้ในบริษทัยอ่ยในส่วนของผูถื้อหุน้  
 

เมื่อมีการจ าหน่ายเงินลงทุน กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิที่ไดร้ับกบัมูลค่าตามบญัชีของเงิน
ลงทุนในก าไรหรือขาดทุน 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ธีิราคาทุน 
 

กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยรายช่ือบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของบริษทัย่อยไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14  
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.7 เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 
 

การร่วมคา้คือการร่วมการงานซ่ึงกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมและมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมการงานนั้น 
การควบคุมร่วมหมายถึงการร่วมกนัควบคุมการงานซ่ึงไดต้กลงกนัไวใ้นสัญญา ซ่ึงการควบคุมร่วมจะมีไดก้็ต่อเม่ือ
การตดัสินใจใด ๆ เก่ียวกบักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบอยา่งเป็นเอกฉันท์จากผูท่ี้ร่วมกนัควบคุม
แลว้เท่านั้น 
 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั โดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว  
 

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีซ้ือเป็นวิธีการบญัชีส าหรับการบนัทึกการไดม้าซ่ึงการร่วมคา้และบริษทัร่วม ยกเวน้กรณีที่เป็นการ
รวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ตน้ทุนการซ้ือการร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีระบุไดข้องการร่วมคา้และบริษทัร่วม เฉพาะส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษทัจะบนัทึกเป็นค่าความนิยมซ่ึง
รวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 

 

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัไดร้วมส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนของการร่วมคา้และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย
นบัจากวนัท่ีมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัจนถึงวนัท่ีการมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัส้ินสุดลง รายการก าไรหรือขาดทุน
ที่ยงัไม่ไดเ้กิดข้ึนระหว่างกลุ่มบริษทักบัการร่วมคา้และบริษทัร่วมจะถูกตดับญัชีเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียใน 
การร่วมคา้และบริษทัร่วมนั้น เวน้แต่มีหลกัฐานวา่สินทรัพยท่ี์โอนระหวา่งกนัดงักล่าวเกิดการดอ้ยค่า 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนของการร่วมคา้และบริษทัร่วมตามสัดส่วนท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียใน
ก าไรหรือขาดทุนของการร่วมคา้และบริษทัร่วม เงินปันผลท่ีกลุ่มบริษทัไดจ้ากการร่วมคา้และบริษทัร่วมจะน าไปหกั
จากมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 
 

กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมคา้และบริษทัร่วมอีกต่อไป หากส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษทั
ในการร่วมคา้และบริษทัร่วมมีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกวา่มูลค่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 
เวน้แต่กลุ่มบริษทัไดค้  ้าประกนัหรือมีภาระผูกพนัในหน้ีสินตามกฎหมายหรือตอ้งจ่ายช าระหน้ีแทนการร่วมคา้และ
บริษทัร่วม  
 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน
ในก าไรหรือขาดทุน 
 

เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีราคาทุนและแสดงในงบการเงินรวม
โดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย  
 

กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยรายช่ือการร่วมคา้และบริษทัร่วมของกลุ่มบริษทัและขอ้มูลที่เ ก่ียวขอ้งกับส่วนไดเ้สีย
ของการร่วมคา้และบริษทัร่วมไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.8 การด าเนินงานร่วมกนั 
 

การด าเนินงานร่วมกนัเป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละมีภาระผูกพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการร่วมการงานนั้น กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้ายตามส่วนไดเ้สียในการด าเนินงาน
ร่วมกนัในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมนับตั้งแต่วนัท่ีมีการควบคุมร่วมจนถึงวนัท่ีการควบคุมร่วม
ส้ินสุดลง  
 

กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยการด าเนินงานร่วมกนัและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของการด าเนินงานร่วมกนัไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 

 

3.2.9 เงินลงทุนอ่ืน 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม เป็น
เงินลงทุนเผื่อขายและเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
 

เงินลงทุนในตราสารทุนและกองทุนรวมท่ีเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดถูกจดัประเภทเป็นเงินลงทุน
เผื่อขาย และแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้ผลต่างท่ีเปล่ียนแปลงไปเป็นรายการก าไร
(ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงจ านวนสะสมภายใตห้ัวขอ้
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถูกจะจดัประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน และแสดงใน 
งบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน โดยกลุ่มบริษทัจะทดสอบการดอ้ยค่าของ
เงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่เงินลงทุนนั้นอาจมีการดอ้ยค่าเกิดข้ึน ถา้ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดท่ีกลุ่มบริษทัมีความตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถท่ีจะถือตราสาร
ดงักล่าวไปจนครบก าหนดจะจดัประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน และแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย โดยจะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าในตราสารหน้ีดงักล่าวในก าไรหรือขาดทุนทนัที เม่ือมีความเป็นไป
ไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะไม่สามารถเรียกเกบ็เงินตน้หรือดอกเบ้ียทั้งหมดหรือบางส่วนตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาได ้ 

 

ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งเงินสดสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะ
บนัทึกในก าไรหรือขาดทุน และส าหรับกรณีการจ าหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย กลุ่มบริษทัจะบนัทึกจ านวนสะสมภายใต้
หวัขอ้องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเกิดการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายเป็นส่วนหน่ึงของก าไรหรือขาดทุน
จากการจ าหน่ายเงินลงทุน และเม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุนในตราสารหน้ีหรือตราสารทุนชนิดเดียวกนัเพียงบางส่วน 
ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายค านวณโดยใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัจากจ านวนทั้งหมดท่ีถือไว ้
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.10 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ  านาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูกควบคุม
โดยบริษทัฯ หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกันกบับริษทัฯ ซ่ึงหมายความรวมถึง บริษทัท่ีท าหน้าท่ีถือหุ้นของ  
บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั รวมถึงมีส่วนไดเ้สียในบริษทัฯ ซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั 
หรือมีอ านาจควบคุมร่วม นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม การร่วมคา้ ผูบ้ริหาร
ส าคญั และกรรมการของบริษทัฯ รวมถึงกิจการท่ีผูบ้ริหารส าคญั หรือกรรมการของบริษทัฯ มีอ านาจควบคุม หรือมี
อ านาจควบคุมร่วม หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญั ไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ แต่ละรายการ บริษทัฯ ค านึงถึง
เน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 

3.2.11 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 

บริษทัฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน
ของแต่ละกิจการนั้น 
 

กลุ่มบริษทัแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนให้เป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ และแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีใน
งบแสดงฐานะการเงินให้เป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะ
การเงิน ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายช าระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและท่ีเกิดจากการแปลงค่า
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่าว จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

กลุ่มบริษทัแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศท่ีจดัท างบการเงินเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท
โดยแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดว้ยอตัราปิด ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน และแปลงค่างบก าไรขาดทุนโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียระหวา่งงวด ผลต่างท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่ารายการดงักล่าว รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
และแสดงจ านวนสะสมภายใตห้วัขอ้องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

เม่ือกลุ่มบริษทัจ าหน่ายหน่วยงานในต่างประเทศ จะบนัทึกผลต่างซ่ึงแสดงภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้เป็นส่วนหน่ึงของ
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายหน่วยงานในต่างประเทศนั้น  
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.12 ตน้ทุนการกูย้มื 
  

ตน้ทุนการกูย้ืม ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดจากการกูย้ืม โดยตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้า 
ซ่ึงการก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข จะรวมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินทรัพยด์งักล่าว จนกระทัง่
การด าเนินการส่วนใหญ่ท่ีจ าเป็นในการเตรียมการก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยใ์ห้อยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ด้
ตามประสงคเ์สร็จส้ินลง ในกรณีท่ีเงินกูย้มืเกิดข้ึนโดยเฉพาะ เพ่ือก่อสร้างหรือผลิตสินทรัพย ์จ านวนตน้ทุนการกูย้ืมท่ี
รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยน์ั้นเป็นตน้ทุนการกูย้มืท่ีเกิดข้ึนจริงในระหวา่งปีของเงินกูน้ั้น หกัดว้ยรายไดท่ี้เกิดจาก
การน าเงินกูด้งักล่าวไปลงทุนเป็นการชัว่คราว กรณีท่ีเงินกูย้มืมีวตัถุประสงคท์ัว่ไป กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราการตั้งข้ึนเป็น
ราคาทุนของสินทรัพยคู์ณดว้ยรายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ในการปันส่วนตน้ทุนการกูย้มืเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์
 

ตน้ทุนการกูย้มือ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ 
 

3.2.13 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน แสดงดว้ยราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า ซ่ึงราคาทุน
รวมถึงรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาสินทรัพย ์
 

กลุ่มบริษทัใชว้ธีิราคาทุนส าหรับการบนัทึกบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน โดยแนวทางราคาทุนนั้นเป็นไปตาม
แนวทางท่ีก าหนดในนโยบายการบญัชีหวัขอ้ “ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์” 
 

ค่าเส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพยซ่ึ์งอยูร่ะหวา่ง 5 - 30 ปี และไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 
 

3.2.14 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงดว้ยราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า โดยราคาทุนรวมถึง
รายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงเพ่ือให้สินทรัพยอ์ยู่ในสถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมใชง้าน และประมาณการค่าร้ือถอน 
การขนยา้ยและการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์ซ่ึงเป็นภาระผกูพนัท่ีเกิดจากการไดห้รือใชสิ้นทรัพยน์ั้น  
 

ค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรักษาจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในระหว่างงวดบญัชีท่ีเกิดรายการข้ึน ส่วนตน้ทุนของการ
ปรับปรุงสินทรัพยใ์ห้ดีข้ึนอย่างมีนัยส าคญั ตน้ทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแทนส่วนประกอบของรายการ ท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ ตามระยะเวลาท่ีก าหนด รวมถึงการตรวจสอบคร้ังใหญ่ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวไวเ้ป็นส่วน
หน่ึงของราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์ทั้ งน้ี ส าหรับกรณีท่ีมีการเปล่ียนแทน กลุ่มบริษทัจะตดัมูลค่าตามบญัชีของ
ส่วนประกอบท่ีถูกเปล่ียนแทนออก 
 

การก าหนดค่าเส่ือมราคา กลุ่มบริษทัพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนั เม่ือแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสาระส าคญั 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.14 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

มูลค่าคงเหลือของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ประมาณดว้ยมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บในปัจจุบนัจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์
หลงัจากหักตน้ทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการจ าหน่ายสินทรัพยน์ั้น หากสินทรัพยน์ั้นมีอายแุละสภาพท่ีคาดวา่จะเป็น
เม่ือส้ินสุดอายกุารใหป้ระโยชน์  
 

กลุ่มบริษทัทบทวนมูลค่าคงเหลือ อายกุารใหป้ระโยชน์ และวธีิการคิดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยอ์ยา่งนอ้ยทุกส้ินปี 
 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวธีิเส้นตรงหรือตามหน่วยของผลผลิตตลอดอาย ุ
การใหป้ระโยชน์ท่ีประมาณการไวข้องสินทรัพยแ์ต่ละประเภท ดงัต่อไปน้ี 
 

อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร 2 - 40 ปี 
เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ 2 - 40 ปี 
สินทรัพยเ์พื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 5 - 30 ปี หรือตามหน่วยของผลผลิต 
สินทรัพยเ์หมือง ตามหน่วยของผลผลิต 
สินทรัพยอ่ื์น ๆ 3 - 25 ปี 

 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 
 

ก าไรหรือขาดทุนจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เกิดจากการเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการขายกบั
มูลค่าคงเหลือตามบญัชี ณ วนัจ าหน่าย และรับรู้ในงบก าไรขาดทุนในงวดท่ีเกิดข้ึน 
 

สินทรัพยเ์พื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
 

กลุ่มธุรกิจประเภทท่ีด าเนินการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัสินทรัพยท่ี์ใชเ้พื่อการส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมโดยใชว้ิธีผลส าเร็จของงาน (The Successful Efforts Method) ซ่ึงมีนโยบายการบญัชี ดงัน้ี 
 

ต้นทุนสินทรัพย์ 
 

ตน้ทุนของสินทรัพย ์ประกอบดว้ย ตน้ทุนทั้งหมดเพ่ือการไดม้าซ่ึงสิทธิในผลผลิตปิโตรเลียมหรือตน้ทุนในการไดม้า
ในสัดส่วนของสินทรัพย ์ตน้ทุนค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต รวมถึงเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
 

ตน้ทุนเพื่อการขุดเจาะปิโตรเลียมของหลุมส ารวจ จะถูกบนัทึกเป็นสินทรัพยใ์นการส ารวจและประเมินค่าแหล่ง
ปิโตรเลียม และจะเปล่ียนเป็นสินทรัพยเ์พื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมของโครงการท่ีพบปริมาณส ารองท่ีพิสูจน์แลว้ 
เมื่อมีการส ารวจพบปริมาณส ารองที่เพียงพอในเชิงพาณิชย ์แต่หากพิสูจน์แลว้ว่าไม่พบปริมาณส ารอง หรือพบ  
แต่ไม่เพียงพอในเชิงพาณิชย ์จะถูกตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายทั้งจ านวนในงบก าไรขาดทุนในงวดท่ีเกิดข้ึน 
 

รายจ่ายส ารวจเพ่ืองานธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ ตลอดจนค่าสงวนพ้ืนท่ีในช่วงการส ารวจ บนัทึกเป็นค่าใช้จ่าย 
ในงวดท่ีเกิดในงบก าไรขาดทุน 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.14 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

สินทรัพยเ์พื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม (ต่อ) 
 

รายจ่ายเพ่ือการพฒันา ทั้งในส่วนของสินทรัพยท่ี์พบปริมาณส ารองท่ีพิสูจน์แลว้ รวมถึงตน้ทุนของหลุมพฒันาท่ีไม่
ประสบความส าเร็จจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสินทรัพย ์

 

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาของตน้ทุนการไดม้าซ่ึงสิทธิในผลผลิตปิโตรเลียม ค านวณโดยวิธีสัดส่วนของผลผลิต (Unit of 
Production) ตลอดอายขุองปริมาณส ารองที่พิสูจน์แลว้ (Proved Reserves) ค่าเส่ือมราคาของตน้ทุนหลุมส ารวจ  
การพฒันา รวมถึงตน้ทุนค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต ยกเวน้ โครงการที่ยงัไม่ส าเร็จค านวณโดยวิธีสัดส่วนของ
ผลผลิต ตลอดอายขุองปริมาณส ารองที่พิสูจน์แลว้ (Proved Reserves) หรือปริมาณส ารองที่พิสูจน์และพฒันา
ส าเร็จ (Proved Developed Reserves) กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงประมาณการปริมาณส ารอง
โดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับเคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ และท่อขนส่งก๊าซ ค านวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายกุารให้ประโยชน์
ของสินทรัพย  ์

 

ปริมาณส ารองท่ีพิสูจน์แลว้และปริมาณส ารองท่ีพิสูจน์และพฒันาส าเร็จ  ค  านวณโดยวิศวกรของกลุ่มบริษทั และ
ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากผูร่้วมด าเนินงาน  
 

รายจ่ายส่วนท่ีส ารองแทนรัฐบาล (Carried Cost) ภายใตส้ัญญาแบ่งปันผลผลิต 
 

กลุ่มธุรกิจประเภทท่ีด าเนินการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัรายจ่ายส่วนท่ีส ารองแทนรัฐบาล 
(Carried Cost) ภายใตส้ัญญาแบ่งปันผลผลิต โดยมีนโยบายการบญัชี ดงัน้ี 
 

ภายใตส้ัญญาแบ่งปันผลผลิตท่ีมีรัฐบาลเป็นผูร่้วมทุนบางสัญญา กลุ่มผูร่้วมทุนอ่ืนท่ีไม่ใช่รัฐบาลมีขอ้ผกูพนัท่ีจะตอ้ง
จ่ายตน้ทุนในช่วงระยะเวลาส ารวจทั้งหมด ซ่ึงรวมถึงตน้ทุนในส่วนของรัฐบาลจนกว่าจะไดรั้บอนุมติัพ้ืนท่ีพฒันา
ปิโตรเลียม (First Development Area) ตน้ทุนในช่วงระยะเวลาส ารวจท่ีกลุ่มผูร่้วมทุนจ่ายแทนรัฐบาลดังกล่าว 
(Carried Cost) เป็นไปตามสัดส่วนท่ีตกลงกนั ทั้ งน้ี เม่ือโครงการไดท้ าการผลิตแลว้ กลุ่มผูร่้วมทุนจะไดรั้บคืน 
Carried Cost ในรูปของการแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียม หรือการหักคืนค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายไปแลว้ โดยปราศจาก
ดอกเบ้ีย กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกรายการ Carried Cost ตามประเภทกิจกรรมปิโตรเลียม ภายใตว้ิธีผลส าเร็จของงาน  
ซ่ึงส่วนใหญ่บนัทึกเป็นรายการภายใตสิ้นทรัพยเ์พ่ือการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม และสินทรัพยใ์นการส ารวจและ
ประเมินค่าแหล่งปิโตรเลียมในงบแสดงฐานะการเงิน รวมทั้งค่าใชจ่้ายในการส ารวจปิโตรเลียมในงบก าไรขาดทุน 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.14 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

สินทรัพยเ์หมือง 
 

กลุ่มธุรกิจประเภทถ่านหิน บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัสินทรัพยท่ี์ใชเ้พ่ือการส ารวจและการผลิตถ่านหิน ซ่ึงประกอบดว้ย 
สิทธิในเหมืองถ่านหิน และค่าใชจ่้ายในการส ารวจและพฒันาเหมืองรอตดับญัชี โดยมีนโยบายการบญัชี ดงัน้ี 
 

สิทธิในเหมืองถ่านหิน 
 

สิทธิในเหมืองถ่านหิน ประกอบดว้ย ตน้ทุนทั้งหมดเพื่อการไดม้าซ่ึงสิทธิในเหมืองถ่านหิน และรวมถึงตน้ทุนค่า
ส ารวจและพฒันาพ้ืนท่ีเหมืองถ่านหิน 
 

ค่าใช้จ่ายในการส ารวจและพัฒนาเหมืองรอตัดบัญชี 
 

ค่าใชจ่้ายเพ่ือการพฒันาเหมืองและตน้ทุนในการพฒันาพ้ืนท่ีจะถูกบนัทึกเป็นสินทรัพยเ์หมืองภายใตสิ้นทรัพยท่ี์เกิด
จากการส ารวจและประเมินค่า และจะเปล่ียนเป็นสินทรัพยเ์หมืองภายใต ้ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ หากเขา้เง่ือนไข
และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่จะสามารถก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  แต่หากพิสูจน์แลว้วา่ไม่
สามารถก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต จะถูกตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายทั้งจ านวนในงบก าไรขาดทุนใน
งวดท่ีเกิดข้ึน 
 

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาของตน้ทุนการไดม้าซ่ึงสินทรัพยเ์หมือง ค  านวณโดยวธีิสัดส่วนของผลผลิต (Unit of Production) ตลอด
อายขุองปริมาณส ารองท่ีพิสูจน์แลว้ (Proved and Probable Reserves) 
 

ปริมาณสัดส่วนของผลผลิตและอายกุารใหป้ระโยชน์ของสัมปทานเหมืองถ่านหิน จะถูกประมาณและสอบทานโดย
กลุ่มบริษทั  

 

3.2.15 ค่าความนิยม 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมดว้ยราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่ามูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า และทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของ 
การดอ้ยค่าเกิดข้ึน แต่หากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกวา่ตน้ทุนการรวมธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วน
ท่ีสูงกวา่เป็นก าไรในงบก าไรขาดทุน 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.15 ค่าความนิยม (ต่อ) 
 

เพ่ือวตัถุประสงค์ในการทดสอบการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวมธุรกิจให้กบั
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) ท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์
เพ่ิมข้ึนจากการรวมธุรกิจ และกลุ่มบริษทัจะท าการประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด
เงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทัจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุน และ
กลุ่มบริษทัไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 

 

3.2.16 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน แสดงดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า ค่าตดัจ าหน่ายบนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์
นั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการอ่ืน กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยน์ั้น
ตามราคาทุน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ประกอบดว้ย สิทธิในการใชค้อมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์เช่น ท่อขนส่งก๊าซ  
และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ๆ เช่น สิทธิในการด าเนินงานอ่ืน สิทธิบตัร และสัญญาซ้ือขายกบัลูกคา้ (Customer Contracts) 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนถูกตดัจ าหน่ายและบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์ซ่ึงอยูร่ะหว่าง 3 - 40 ปี ยกเวน้ สัญญาซ้ือขายกบัลูกคา้ (Customer Contracts) ถูกตดัจ าหน่ายตามประมาณ
การปริมาณขาย  
 

กลุ่มบริษทัทบทวนมูลค่าคงเหลือ อายกุารใหป้ระโยชน์ และวธีิการตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอยา่งนอ้ยทุกส้ินปี  
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.17 สินทรัพยท่ี์เกิดจากการส ารวจและประเมินค่า 
 

สินทรัพยใ์นการส ารวจและประเมินค่าแหล่งปิโตรเลียม 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยใ์นการส ารวจและประเมินค่าแหล่งปิโตรเลียมเป็นสินทรัพยท่ี์เกิดจากการส ารวจและ
ประเมินค่าโดยใชร้าคาทุน เม่ือมีการส ารวจพบปริมาณส ารองท่ีเพียงพอในเชิงพาณิชย ์สินทรัพยภ์ายใตโ้ครงการนั้น
จะถูกโอนไปเป็นสินทรัพยเ์พื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมภายใต ้ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และมีวิธีวดัมูลค่า
ภายหลงัตามวธีิการท่ีระบุไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.2.14  
 

ส าหรับโครงการท่ีพิสูจน์วา่ไม่พบปริมาณส ารองหรือพบแต่ไม่เพียงพอในเชิงพาณิชย ์สินทรัพยภ์ายใตโ้ครงการนั้น
จะถูกตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายทั้งจ านวนในงบก าไรขาดทุน 

 

สินทรัพยเ์หมือง 
 

ค่าใชจ่้ายในการส ารวจและประเมินค่าบนัทึกเป็นตน้ทุนสินทรัพย ์โดยใชร้าคาทุน เม่ือเขา้เง่ือนไขต่อไปน้ี 
 

ก) ตน้ทุนสินทรัพยน์ั้นคาดวา่จะไดรั้บคืนเม่ือพ้ืนท่ีนั้นไดรั้บการพฒันาแลว้เสร็จและเร่ิมการท าเหมืองหรือจาก
การขายพ้ืนท่ีส ารวจ  

 

ข) กิจกรรมการส ารวจในพ้ืนท่ีท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ยงัไม่ถึงขั้นท่ีสามารถประเมินถึงความมีอยู่จริงของ
ปริมาณส ารองในเชิงพาณิชยไ์ดอ้ยา่งสมเหตุสมผล และกิจกรรมการส ารวจยงัด าเนินอยูโ่ดยต่อเน่ือง 

 

ค่าใชจ่้ายเพ่ือการส ารวจและประเมินค่าท่ีไม่เขา้เง่ือนไขดงักล่าวขา้งตน้จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายทั้งจ านวนในก าไรหรือ
ขาดทุน แต่หากพ้ืนท่ีไดรั้บการพฒันาและกิจกรรมการท าเหมืองเร่ิมข้ึน ค่าใชจ่้ายในการส ารวจและประเมินค่าท่ี
บนัทึกไวเ้ป็นสินทรัพยจ์ะโอนไปเป็นสินทรัพยเ์หมืองภายใต ้ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และมีวิธีวดัมูลค่าภายหลงั
ตามวิธีการท่ีระบุไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.2.14 

 

3.2.18 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 

กลุ่มบริษทัประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ดงัน้ี 
 

• ค่าความนิยมเป็นรายปี หรือ เม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า 
• อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และสินทรัพยที์่เกิดจากการ

ส ารวจและประเมินค่า เม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.18 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ต่อ) 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่า เม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการจ าหน่ายหรือมูลค่าจากการใช้
สินทรัพยแ์ลว้แต่จ านวนใดจะสูงกว่า ซ่ึงในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมาณการกระแส
เงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษี 
ท่ีสะท้อนถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็น
ลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู่ และในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจ าหน่าย  
กลุ่มบริษทัใชแ้บบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ีคาดว่า
จะไดรั้บจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย ทั้งน้ี มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการ
ขายสินทรัพยห์รือจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุน 
 

3.2.19 สัญญาเช่า 
 

สัญญาเช่าการเงิน - กลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า 
 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนมายงักลุ่ม
บริษทัถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวน
เงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า หรือมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า แลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ โดยจ านวนเงิน
ขั้นต ่าที่ตอ้งจ่าย จะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและตน้ทุนทางการเงิน เพื่อให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียคงที่ต่อหน้ีสินท่ี 
คงคา้งอยู่ ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักตน้ทุนทางการเงินจะแสดงรวมอยู่ในเงินกูย้ืมระยะยาว ส่วนตน้ทุน
ทางการเงินจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าจากสัญญาเช่าการเงิน จะคิดค่า
เส่ือมราคาตลอดอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น หรือตามอายขุองสัญญาเช่าแลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ 
 

สัญญาเช่าการเงิน - กลุ่มบริษทัเป็นผูใ้หเ้ช่า 
 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปยงัผูเ้ช่า
ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน กลุ่มบริษทัแสดงสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงินรวมอยู่ในรายการเงินให้กูย้ืมใน
งบแสดงฐานะการเงินดว้ยจ านวนท่ีเท่ากบัเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า และปันส่วนรายไดท้างการเงินตลอดอายุ
สัญญาเช่าดว้ยเกณฑท่ี์เป็นระบบและสมเหตุสมผล โดยข้ึนอยูก่บัรูปแบบท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงผลตอบแทนท่ีคงท่ี
ในแต่ละงวดของเงินลงทุนสุทธิของผูใ้ห้เช่า 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.19 สัญญาเช่า (ต่อ) 
 

สัญญาเช่าด าเนินงาน - กลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า 
 

สัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ยงัคงตกอยูก่บัผูใ้ห้เช่า จะจดัเป็น
สัญญาเช่าด าเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน โดยใชว้ิธีเส้นตรงตลอด
อายขุองสัญญาเช่านั้น 
 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าด าเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบ้ียปรับท่ีต้องจ่ายให้แก่ 
ผูใ้หเ้ช่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 
 

สัญญาเช่าด าเนินงาน - กลุ่มบริษทัเป็นผูใ้หเ้ช่า 
 

สัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ยงัคงตกอยูก่บัผูใ้ห้เช่า จะจดัเป็น
สัญญาเช่าด าเนินงาน กลุ่มบริษทัแสดงสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานในงบแสดงฐานะการเงินตามลกัษณะ
ของสินทรัพยด์ว้ยราคาทุน รับรู้ตน้ทุน(ซ่ึงรวมถึงค่าเส่ือมราคา)ที่เกิดข้ึนเน่ืองจากการไดร้ับรายไดค้่าเช่าเป็น
ค่าใชจ่้ายและรับรู้รายไดค้่าเช่าตามเกณฑเ์ส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่านั้น 
 

การบญัชีส าหรับขอ้ตกลงท่ีมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบ 
 

กลุ่มบริษทัไดมี้การพิจารณาวา่ขอ้ตกลงเป็นหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยอา้งอิงจากเน้ือหาของขอ้ตกลง 
โดยขอ้ตกลงถือเป็นสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบ เม่ือการปฏิบติัตามขอ้ตกลงข้ึนอยู่กบัการใช้
สินทรัพยท่ี์เฉพาะเจาะจงและขอ้ตกลงนั้นใหสิ้ทธิแก่ผูซ้ื้อ(ผูเ้ช่า) ในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์
 

กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนส าหรับสัญญาเช่าและส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบอ่ืน โดยใชมู้ลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ใน
การแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ 
จะรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจ านวนที่เท่ากบัมูลค่าย ุติธรรมของสินทรัพยที์่มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น 
หลงัจากนั้นจ านวนหน้ีสินจะลดลงตามจ านวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการเงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัรา
ดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.20 ภาษีเงินได ้
 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 
 

กลุ่มบริษทัค านวณภาษีเงินไดส้ าหรับกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นประมวล
รัษฎากร พระราชบญัญติัภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม พ.ศ. 2514 และฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2532 และภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ในต่างประเทศอ่ืน ๆ ท่ีกลุ่มบริษทัไดไ้ปลงทุน 
 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั ไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระ ซ่ึงค านวณจากก าไรประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัรา
ภาษีท่ีประกาศใช ้ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงเก่ียวกบัรอบบญัชีท่ีค  านวณภาษีเงินได ้ตลอดจนการปรับปรุง
ทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อน ๆ 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ตั้ งเต็มจ านวนตามวิธีบนัทึกหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงเกิดจากผลแตกต่าง
ชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินกับมูลค่าท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน ผลแตกต่างชั่วคราวตาม 
งบการเงินรวมส่วนใหญ่เกิดจากรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอน และขาดทุนสะสมยกไป 
 

อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ใชเ้ป็นอตัราในการค านวณภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะรับรู้เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อ
การน าจ านวนผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ และจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นรายไดห้รือค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวด เวน้แต่ภาษีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีบนัทึกนอกก าไรหรือขาดทุน ทั้งในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้
หรือการรวมธุรกิจ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะหักกลบกนัไดก้็ต่อเม่ือมีสิทธิตามกฎหมายและสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินภาษีเงินไดด้งักล่าวเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีเดียวกนั 
 

กลุ่มบริษทัหกักลบสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในการแสดงรายการใน
งบแสดงฐานะการเงิน  
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.21 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซตามสัญญา Take-or-Pay 
 

บริษทัฯ ไดมี้การท าสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติ (ก๊าซฯ) กบัผูข้าย ซ่ึงมีการก าหนดปริมาณการรับก๊าซฯ ขั้นต ่าในแต่ละปี 
(Annual Minimum Quantity) หากในปีสัญญาใด บริษทัฯ ไม่สามารถรับก๊าซฯ ไดค้รบตามปริมาณขั้นต ่าท่ีก าหนดไว้
ในสัญญา บริษทัฯ จะตอ้งช าระค่าซ้ือก๊าซฯ ล่วงหนา้ส าหรับปริมาณก๊าซในส่วนท่ีไม่สามารถรับได ้(Take-or-Pay) 
โดยหลงัจากส้ินปีสัญญาในแต่ละปี บริษทัฯ และผูข้าย จะท าการตกลงและยอมรับในปริมาณก๊าซฯ ท่ีจะน ามาใชใ้น
การค านวณค่า Take-or-Pay ส าหรับปีสัญญานั้น ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา ทั้งน้ี บริษทัฯ  
มีสิทธิท่ีจะรับก๊าซฯ ท่ีไดช้ าระเงินล่วงหนา้ไปแลว้นั้นในปีสัญญาต่อ ๆ ไป (Make-up) โดยตอ้งรับก๊าซฯ ใหค้รบตาม
ปริมาณรับก๊าซฯ ขั้นต ่าส าหรับปีสัญญานั้น ๆ ก่อน บริษทัฯ บนัทึกรายการช าระค่าซ้ือก๊าซฯ ภายใตส้ัญญาน้ีเป็นเงิน
จ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ 

 

3.2.22 ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอน 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอน (Decommissioning Costs) เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะ
เกิดภาระผูกพนัอนัเป็นผลเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถประมาณการจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินดว้ยจ านวนประมาณการของตน้ทุนค่าร้ือถอน ซ่ึงตน้ทุนดงักล่าวไดร้วมเป็น
ส่วนหน่ึงของสินทรัพยเ์พื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม และอาคารและอุปกรณ์ และตดัจ าหน่ายโดยวิธี
สัดส่วนของผลผลิตของปริมาณส ารองท่ีพิสูจน์แลว้ และวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพยแ์ต่ละประเภท ตามล าดบั ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนไดร้ับการประเมินข้ึนและสอบทานโดย
วิศวกรของกลุ่มบริษทัและดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
 

3.2.23 ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
 

ประมาณการหน้ีสินของกลุ่มบริษทัเกี่ยวกบัผลประโยชน์ของพนกังานรับรู้และวดัมูลค่าผลประโยชน์ของ
พนกังาน แต่ละประเภทดงัน้ี  
 

1. ผลประโยชน์ของพนกังานระยะสั้น รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีเกิดรายการ  
2. ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - โครงการสมทบเงิน บริษทัฯ และพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุน

ส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษัท จ่ายสมทบให้เป็น 
รายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทั
จ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีเกิดรายการ 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.23 ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (ต่อ) 
 

ประมาณการหน้ีสินของกลุ่มบริษทัเกี่ยวกบัผลประโยชน์ของพนกังานรับรู้และวดัมูลค่าผลประโยชน์ของ
พนกังาน แต่ละประเภทดงัน้ี (ต่อ) 
 

3. ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ ใชเ้ทคนิคการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั และคิดลดผลประโยชน์ โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected unit credit 
method) เพ่ือก าหนดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสิน โดยรับรู้เป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน 
และรับรู้ตน้ทุนบริการปัจจุบนั ตน้ทุนบริการในอดีต ดอกเบ้ียสุทธิจากหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้
สุทธิ เป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี ผลก าไรขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ ซ่ึงรวมถึงผลก าไร
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Acturial Gain/Loss) รับรู้ในก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน และรับรู้จ านวนสะสมในบญัชีก าไรสะสมในส่วนของผูถื้อหุน้  

4. ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน ใชเ้ทคนิคการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั คิดลด
โดยวิธีคิดลดผลประโยชน์แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected unit credit method) เพ่ือก าหนด
มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสิน โดยรับรู้เป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้ตน้ทุน
บริการปัจจุบัน ตน้ทุนบริการในอดีต ดอกเบ้ียสุทธิจากหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ เป็น
ค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี ผลก าไรขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ ซ่ึงรวมถึงผลก าไรขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Acturial Gain/Loss) รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที  

5. ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งรับรู้เป็นหน้ีสินและค่าใชจ่้าย เม่ือแสดงชดัเจนวา่ผูกพนักบัรายการใดรายการหน่ึง 
ดงัน้ี  
• เลิกจา้งพนกังานหรือกลุ่มของพนกังานก่อนวนัเกษียณตามปกติ  
• ใหข้อ้เสนอเพื่อสนบัสนุนใหมี้การออกจากงานดว้ยความสมคัรใจของพนกังาน 

 

3.2.24 การรับรู้รายได ้
 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขาย เม่ือส่งมอบสินคา้หรือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของ
ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ ส่วนรายไดจ้ากการให้บริการ รับรู้เม่ือมีการให้บริการ โดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน ซ่ึง
รายไดท่ี้รับรู้ดงักล่าวแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 

รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
ดอกเบ้ียรับ - รับรู้ตามสัดส่วนของระยะเวลาโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสินทรัพย ์
ค่าสิทธิ - รับรู้ตามเกณฑท่ี์ไดต้กลงหรือสัญญาท่ีไดท้ าไว ้
เงินปันผล - รับรู้เม่ือมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.24 การรับรู้รายได ้(ต่อ) 
 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
 

กลุ่มบริษทัมีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ ลูกคา้จะไดรั้บรางวลัเป็นแตม้สะสม(คะแนน) ซ่ึงลูกคา้สามารถน า
คะแนนมาแลกเป็นส่วนลดค่าสินคา้หรือรางวลัจากกลุ่มบริษทั มูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือคา้งรับ
จากการขายเร่ิมแรกจะตอ้งปันส่วนระหว่างคะแนนและส่วนประกอบอ่ืน ๆ ของรายการขายนั้น การปันส่วนไปยงั
คะแนนใช้วิธีการประมาณโดยอา้งอิงจากมูลค่ายุติธรรมของรางวลัท่ีให้ลูกคา้ใช้สิทธิแลก ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมน้ี
ประมาณโดยใชมู้ลค่าส่วนลดหรือมูลค่ารางวลัปรับปรุงดว้ยอตัราท่ีคาดวา่จะไม่ใชสิ้ทธิ โดยรับรู้เป็นรายไดร้อรับรู้
และจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือลูกคา้มาใชสิ้ทธิและกลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามสัญญาภาระผกูพนัท่ีจะจดัหาของรางวลันั้น 
จ านวนท่ีรับรู้เป็นรายไดข้ึ้นอยู่กบัจ านวนของคะแนนท่ีลูกคา้ไดใ้ชสิ้ทธิในการแลกเป็นส่วนลดค่าสินคา้ ซ่ึงตอ้ง
สัมพนัธ์กบัจ านวนรวมของคะแนนท่ีคาดว่าจะมีการใชสิ้ทธิ นอกจากน้ี รายไดร้อรับรู้จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
เม่ือมีความเป็นไปไดว้า่ลูกคา้จะไม่น าคะแนนมาใชสิ้ทธิอีกต่อไป 
 

รายไดน้อกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้ รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
 

3.2.25 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล รวมถึงความช่วยเหลือท่ีไม่เป็นตวัเงิน จะรับรู้เม่ือมีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่จะปฏิบติั
ตามเง่ือนไขของเงินอุดหนุนท่ีก าหนดไวแ้ละจะไดรั้บเงินอุดหนุนนั้น กลุ่มบริษทัรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็น
รายไดอ้ยา่งเป็นระบบตลอดระยะเวลาท่ีรับรู้ตน้ทุนท่ีเงินอุดหนุนนั้นจ่ายให้เป็นการชดเชย โดยรับรู้เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลเป็นส่วนหน่ึงของรายไดใ้นก าไรหรือขาดทุน  

 

3.2.26 ก าไรต่อหุน้ 
 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน ค านวณโดยการน าก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ปรับปรุงดว้ยดอกเบ้ียจ่ายและรายการอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนสุทธิจากค่าใชจ่้ายภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุน้กูด้งักล่าว หารดว้ยจ านวน
หุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหวา่งปี 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.27 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน
ชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืน เงินลงทุนเผื่อขาย เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน เงินให้กูย้ืม และสินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 
หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนั
การเงิน เจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืม และหน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ ทั้ งน้ี นโยบายการบญัชีเฉพาะส าหรับแต่ละ
รายการไดแ้สดงเปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

กลุ่มบริษทัไดใ้ชเ้คร่ืองมือทางการเงิน เพ่ือลดความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
อตัราดอกเบ้ีย และราคาตลาดของน ้ามนัและผลิตภณัฑ ์โดยเคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากความ
ผนัผวนของอัตราแลกเปล่ียน โดยก าหนดอตัราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่สินทรัพยห์รือหน้ีสินที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศท่ีจะไดรั้บหรือตอ้งจ่ายช าระ สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะรับรู้ในงบการเงิน ณ วนัท า
สัญญา ค่าธรรมเนียมส่วนเกินหรือส่วนลดท่ีเกิดข้ึนจากการท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะ 
ตดัจ าหน่ายตลอดอายขุองสัญญา 

 

สัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย และสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 
 

สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย และสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย เป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีใชใ้น
การป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย สินทรัพย์
ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง 
กลุ่มบริษทัรับรู้จ านวนสุทธิของดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจาก/จ่ายให้แก่คู่สัญญาตราสารอนุพนัธ์ตามสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน
และอตัราดอกเบ้ีย และสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียในตน้ทุนทางการเงินตามเกณฑ์คงคา้ง และรับรู้สินทรัพย์
และหน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ตามสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย และสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย
ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ในก าไรหรือขาดทุน 

 

สัญญาป้องกนัความเส่ียงของราคาน ้ามนัและผลิตภณัฑ ์

 

สัญญาป้องกนัความเส่ียงของราคาน ้ ามนัและผลิตภณัฑเ์ป็นสัญญาท่ีท าข้ึนเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวน
ของราคาน ้ ามนัและผลิตภณัฑ์ในตลาดโลกตามสัญญาซ้ือขายน ้ ามนัและผลิตภณัฑ์ท่ีไดต้กลงไว ้โดยมีการก าหนด
ราคาท่ีจะซ้ือขายในอนาคต และรับรู้ผลต่างท่ีเกิดข้ึนในก าไรหรือขาดทุนเม่ือครบก าหนดสัญญา 
 

นโยบายการบริหารความเส่ียง ไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 39 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.27 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

การบญัชีป้องกนัความเส่ียง 
 

กลุ่มบริษทัพิจารณากรณีท่ีเขา้เง่ือนไขของการบญัชีป้องกนัความเส่ียง ดงัน้ี  
 

หากเป็นการป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง
จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เช่นเดียวกบัการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมเฉพาะส่วนของความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งของ
รายการท่ีถูกป้องกนัความเส่ียง 
 

หากเป็นการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง
ส่วนท่ีมีประสิทธิผลจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่วนการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือ
ป้องกนัความเส่ียงส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

3.2.28 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ายติุธรรมและเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม และหากตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใด
ตามท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง การวดัมูลค่ายติุธรรมดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ี  
 

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ก าหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอ 
ซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะใชว้ิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์
และหน้ีสินดงักล่าวแทน 
 

ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
 

ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมขา้งตน้มาใช ้กลุ่มบริษทัจะใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้(observable inputs) ท่ี
เก่ียวขอ้งกับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมให้มากท่ีสุด โดยก าหนดล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ออกเป็นสามระดบั ตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
 

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

กลุ่มบริษทัประมาณข้ึน  
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.29 การประมาณการและขอ้สมมติท่ีส าคญั 
 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาใชป้ระมาณการ และ 
ขอ้สมมติ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการรายงานสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย 
 

ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการทางบญัชี
จะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน และในงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ 
 

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้สมมติท่ีส าคญัและท่ีมาของความไม่แน่นอนในการประมาณการ ซ่ึงอาจมีผลต่อมูลค่า 
ตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีรายงานในงบการเงินมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

ประมาณการหน้ีสิน  
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึงเกิดจาก
เหตุการณ์ในอดีต โดยมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีจะท าให้กลุ่มบริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์ 
เชิงเศรษฐกิจเพ่ือจ่ายช าระภาระผกูพนันั้น และสามารถประมาณมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนเมื่อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะเกิดภาระผูกพนัอนัเป็นผล
เน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตและสามารถประมาณการจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล โดยกลุ่มบริษทัจะ
รับรู้ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนดว้ยจ านวนประมาณการของตน้ทุนค่าร้ือถอนสินทรัพยท่ี์สร้างเสร็จพร้อมใชง้าน 
ตน้ทุนดงักล่าวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์และตดัจ าหน่ายโดยวิธีสัดส่วนของผลผลิตของปริมาณส ารองท่ี
พิสูจน์แลว้และวิธีเส้นตรงตามอายกุารใชป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละประเภท ประมาณการหน้ีสิน
ค่าร้ือถอนไดรั้บการประเมินข้ึนและสอบทานโดยวิศวกรของกลุ่มบริษทัและดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 

การประมาณการหน้ีสินข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ในปัจจุบนั ไดแ้ก่ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ เทคโนโลยี และระดบัราคา ดงันั้น
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณการและตั้งขอ้สมมติไว ้
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.29 การประมาณการและขอ้สมมติท่ีส าคญั (ต่อ) 
 

ภาษีเงินได ้
 

กลุ่มบริษทัมีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นหลายประเทศ ในการประมาณการหน้ีสินภาษีเงินไดต้อ้งใชดุ้ลยพินิจอย่าง
เป็นสาระส าคญั เน่ืองจากมีรายการคา้และการค านวณจ านวนมากท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดท่ี้คาดวา่จะเกิด โดยใชเ้กณฑก์ารประมาณการภาษีส่วนเพิ่มท่ีจะถึงก าหนดช าระ 
ผลแตกต่างระหวา่งภาษีเงินไดท่ี้ช าระจริงกบัประมาณการจะกระทบต่อภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีใน
งวดท่ีมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะรับรู้เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอ 
ต่อการน าจ านวนผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ ซ่ึงขอ้สมมติเก่ียวกบัก าไรทางภาษีในอนาคตท่ีถูกก าหนดข้ึน 
มีความไม่แน่นอน อาจมีการเปล่ียนแปลงซ่ึงจะกระทบต่อการรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 

การประมาณปริมาณส ารองปิโตรเลียม 
 

ปริมาณส ารองปิโตรเลียม เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานที่ส าคญัส าหรับการประเมินการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของกลุ่ม
ธุรกิจประเภทท่ีด าเนินการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม รวมถึงการทดสอบการดอ้ยค่า การเปล่ียนแปลงในปริมาณ
ส ารองที่พิสูจน์แลว้จะมีผลกระทบต่อมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิและค่าเส่ือมราคาที่ค  านวณตามวิธี
สัดส่วนของผลผลิต  
 

ปริมาณส ารองปิโตรเลียมท่ีพิสูจน์แลว้ คือ ปริมาณของปิโตรเลียมท่ีสามารถผลิตในเชิงพาณิชย ์ณ วนัท่ีก าหนดใด ๆ 
โดยมีความแน่นอนสูง ภายใตเ้ง่ือนไขสภาวะเศรษฐกิจ และวิธีการผลิตในปัจจุบนั รวมถึงกฎระเบียบของรัฐ โดย
ปริมาณส ารองปิโตรเลียมท่ีพิสูจน์แลว้ จะมีการตรวจสอบและประเมินทุกปีโดยนกัธรณีวทิยาและวิศวกรแหล่งกกัเกบ็
ปิโตรเลียมของกลุ่มบริษทั 

 

ตน้ทุนการส ารวจปิโตรเลียม  
 

ตน้ทุนเพื่อการขุดเจาะปิโตรเลียมของหลุมส ารวจของกลุ่มธุรกิจประเภทท่ีด าเนินการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
ท่ีบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละมีอายุมากกว่า 12 เดือน จะถูกตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ 
(1) พบปริมาณส ารองท่ีพิสูจน์แลว้ หรือ (2) พบปริมาณส ารองท่ีเพียงพอในเชิงพาณิชยแ์ละมีแผนงานส ารวจ และ
ประเมินในอนาคต ซ่ึงในการตดัสินใจวา่จะตดัจ าหน่ายตน้ทุนเพ่ือการขดุเจาะปิโตรเลียมท่ีบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละ
มีอายมุากกวา่ 12 เดือนหรือไม่นั้น จ าเป็นตอ้งใชข้อ้สมมติในการประเมินเง่ือนไขภายใตส้ถานการณ์ปัจจุบนั ซ่ึงหาก
มีการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติในรอบระยะเวลาบญัชีภายหลงั ตน้ทุนเพื่อการขดุเจาะปิโตรเลียมท่ีบนัทึกเป็นสินทรัพย์
ดงักล่าว จะถูกตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีนั้น  
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.29 การประมาณการและขอ้สมมติท่ีส าคญั (ต่อ) 
 

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 
 

กลุ่มบริษทัไดมี้การพิจารณาตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีวา่มูลค่าตามบญัชี
อาจสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ซ่ึงหมายถึงจ านวนท่ีสูงกวา่ระหวา่งมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการจ าหน่ายกบั
มูลค่าจากการใช ้(ซ่ึงค านวณจากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด) มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดให้
เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนและส่วนปรับลดจะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี รายการขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่ค่าความนิยมท่ีกลุ่มบริษทัรับรู้ในงวดก่อนอาจถูกกลบัรายการ หากประมาณการท่ีใช้
ก าหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนไดเ้ปล่ียนแปลงไป 
 

กลุ่มบริษทัก าหนดใหป้ริมาณการผลิตท่ีคาดวา่จะผลิตไดใ้นอนาคตเป็นปัจจยัส าหรับทดสอบการดอ้ยค่าส าหรับกลุ่ม
ธุรกิจประเภทที่ด  าเนินการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม เน่ืองจากกลุ่มบริษทัเช่ือว่าเป็นขอ้บ่งช้ีท่ีเหมาะสมท่ีสุด
ส าหรับการประเมินกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บส าหรับการวดัมูลค่าจากการใช ้ซ่ึงปริมาณการผลิตท่ี
คาดวา่จะผลิตไดใ้นอนาคตประกอบดว้ย ปริมาณส ารองท่ีพิสูจน์แลว้ และท่ียงัไม่พิสูจน์ 

 

การประมาณการกระแสเงินสดคิดลดในอนาคตส าหรับการพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพยน์ั้น ข้ึนกบัปัจจยัต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ ปริมาณการผลิตท่ีคาดวา่จะผลิตไดใ้นอนาคต ราคาขายในอนาคต อุปสงคแ์ละอุปทานในตลาด ปัจจยัความเส่ียง 
อตัราก าไรขั้นตน้ ส่วนอตัราคิดลดท่ีใช้ในการค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตนั้น ข้ึนกบั
ตน้ทุนเงินลงทุนของหน่วยสินทรัพย ์

 

3.2.30 การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 

วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในการบริหารทุนนั้น เพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วน 
ไดเ้สียอ่ืน และเพื่อด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพื่อลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 
 

3.2.31 ส่วนงานด าเนินงาน 
 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีกลุ่มบริษทัรายงานน้ี จ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจและสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของ
กลุ่มบริษทัท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใชใ้นการตดัสินใจ
ในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 การจดัประเภทรายการใหม่ 
 

การจดัประเภทรายการใหม่ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
 

ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ไดอ้อกประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก าหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 ซ่ึงมีผลบงัคบัส าหรับการจดัท างบการเงินท่ีมีรอบปีบญัชีเร่ิมตน้ใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 กลุ่มบริษทัจึงไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2559 ในสินทรัพยท่ี์เกิดจากการส ารวจและประเมินค่า ส่วนขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษทัย่อย และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่าย 
ซ่ึงการจดัประเภทรายการใหม่น้ีไม่มีผลกระทบต่อก าไรสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีไดร้ายงานไว ้

 

กลุ่มบริษทัไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่ส าหรับขอ้มูลทางการเงินท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบ โดยมีผลกระทบต่อ
ขอ้มูลทางการเงินรวมดงัน้ี 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 ตามท่ี จดัประเภทใหม่ ตามท่ี 
 รายงานไวเ้ดิม เพ่ิมข้ึน (ลดลง) จดัประเภทใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพยห์มุนเวียน  741,490.62 93.05 741,583.67 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,490,840.46 (93.05) 1,490,747.41 

 
 

การขาย PTTEP Oman Company Limited และการด าเนินงานท่ียกเลิก 
 

ในระหวา่งปี 2559 PTTEP Offshore Investment Company Limited (PTTEPO) ไดข้ายเงินลงทุนใน PTTEP Oman 
Company Limited (PTTEP OM) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั โดยกลุ่มบริษทัไดรั้บรู้รายการขายบริษทัดงักล่าว
ในงบการเงินรวม และบนัทึกก าไรจากการขายประมาณ 20 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (704 ลา้นบาท) เป็นส่วนหน่ึงของ
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิกในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  
 

ในปี 2560 PTTEPO ไดค้  านวณมูลค่าสุทธิจากการขาย ณ วนัท่ีท ารายการซ้ือขาย (Final Completion Adjustment)  
ซ่ึงเป็นไปตาม SPA ส่งผลใหมู้ลค่าสุทธิจากการขายลดลงประมาณ 0.35 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (11.35 ลา้นบาท) โดยกลุ่ม
บริษทัไดบ้นัทึกการปรับมูลค่าดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิกใน 
งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 การจดัประเภทรายการใหม่ (ต่อ) 
 

การขาย PTTEP Oman Company Limited และการด าเนินงานท่ียกเลิก (ต่อ) 
 

ทั้งน้ี การขาย PTTEP OM ส่งผลใหส่้วนงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียมท่ีเก่ียวขอ้งถูกจดัประเภทเป็นส่วนการด าเนินงาน
ท่ียกเลิก โดยกลุ่มบริษทัไดแ้สดงผลการด าเนินงานของส่วนการด าเนินงานท่ียกเลิกแยกออกจากผลการด าเนินงานปกติ 
และแสดงเป็นก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษีในงบก าไรขาดทุนรวม และก าไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่นจากการด าเนินงานที่ยกเลิก - สุทธิจากภาษีในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม โดยกลุ่มบริษทัไดมี้ 
การจัดประเภทของรายการส าหรับส่วนงานน้ีท่ีเกิดข้ึนในปี 2559 ใหม่ เพ่ือน ามาแสดงเปรียบเทียบกับข้อมูลทาง 
การเงินงวดปัจจุบนั 
 

ผลการด าเนินงานของการด าเนินงานท่ียกเลิกในงบการเงินรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 2560 2559 

งบก าไรขาดทุนรวม   

รายได ้ - 1,136.50 
ค่าใชจ่้าย - (923.22) 

ก าไรก่อนภาษีเงินไดจ้ากการด าเนินงานท่ียกเลิก - 213.28 
ภาษีเงินได ้ - (44.83) 

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - 168.45 
ก าไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุน (11.35) 703.62 

รวมก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากการด าเนินงานท่ียกเลิก (11.35) 872.07 
 

  หน่วย : บาท 

 2560 2559 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานจากการด าเนินงานท่ียกเลิก  - 0.20 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 2560 2559 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม   

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั   

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน  - (146.49) 
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4. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

เงินสด  1,260.21 202.76 169.52 47.59 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 93,005.38 106,286.14 30,846.73 37,489.76 
เงินฝากประจ า 44,885.89 79,397.13 1,509.76 17,064.79 
ตัว๋เงินคลงั 14,566.49 16,583.42 - - 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 354.01 4,691.57 - - 
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย - 8,046.15 - 8,046.15 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้
   ไม่เกิน 3 เดือน 286.42 359.24 - - 

เงินลงทุนอ่ืน 11,830.62 - 6,165.65 - 

รวม 166,189.02 215,566.41 38,691.66 62,648.29 
 

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม เงินฝากประจ า ตัว๋เงินคลงั ตัว๋สัญญาใชเ้งิน พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใชไ้ม่เกิน 3 เดือน และเงินลงทุนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีอตัราดอกเบ้ีย
ระหวา่งร้อยละ 0.00 - 12.09 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 : อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.00 - 13.05 ต่อปี)  
 

5. เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

เงินฝากประจ า 175,001.14 150,351.08 41,262.33 36,938.69 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 6.00 1,044.44 - - 
พนัธบตัร 3,507.19 3,486.66 2,859.96 3,047.45 

เงินลงทุนอ่ืน 51,136.93 21,931.45 23,933.97 19,206.41 

รวม 229,651.26 176,813.63 68,056.26 59,192.55 
 

เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.90 - 2.79 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 : 
อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.80 - 5.87 ต่อปี)  
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6. ลูกหนีก้ารค้า  
 

ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 170,901.53 140,502.28 82,123.38 71,335.20 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (3,188.82) (3,409.99) (2,040.57) (2,076.63) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน - สุทธิ 167,712.71 137,092.29 80,082.81 69,258.57 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 
(หมายเหตุฯ 9.1) 7,203.53 6,098.77 64,182.35 55,303.90 

รวม 174,916.24 143,191.06 144,265.16 124,562.47 
 

โดยแยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 
 

 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 169,972.04 138,347.50 139,396.74 122,382.46 
ครบก าหนดช าระ     
  -  ไม่เกิน 3 เดือน 4,700.53 3,618.05 4,761.12 1,297.60 
  -  เกิน 3 - 6 เดือน 133.98 442.28 110.76 299.41 
  -  เกิน 6 - 12 เดือน 74.80 746.85 - 627.93 

  -  เกิน 12 เดือน 3,300.02 3,702.97 2,113.42 2,288.30 

 178,181.37 146,857.65 146,382.04 126,895.70 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (3,265.13) (3,666.59) (2,116.88) (2,333.23) 

รวม 174,916.24 143,191.06 144,265.16 124,562.47 
 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ไดร้วมลูกหน้ีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในงบการเงินรวม
จ านวน 15,471.99 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 : 11,589.18 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 
13,560.72 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 : 10,927.55 ลา้นบาท) 
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7. ลูกหนีอ่ื้น 
 

ลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ลูกหน้ีอ่ืน 13,919.21 12,480.98 2,751.44 2,095.11 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (412.11) (319.09) (255.28) (252.47) 

ลูกหน้ีอ่ืน 13,507.10 12,161.89 2,496.16 1,842.64 

เงินจ่ายล่วงหนา้ 16,168.09 21,811.33 281.60 415.44 

เงินชดเชยกองทุนน ้ามนัเช้ือเพลิงคา้งรับ 13,578.39 6,081.06 11,797.59 5,916.93 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 5,483.09 6,814.26 - 1,094.63 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน - สุทธิ 48,736.67 46,868.54 14,575.35 9,269.64 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 
(หมายเหตุฯ 9.2) 1,412.97 1,786.77 1,974.49 1,587.97 

เงินจ่ายล่วงหนา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หมายเหตุฯ 9.2) 453.06 516.11 373.36 372.21 

รวม 50,602.70 49,171.42 16,923.20 11,229.82 
 

เงินชดเชยกองทุนน ้ ามันเช้ือเพลิงค้างรับ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินชดเชยส าหรับน ้ ามันเช้ือเพลิงและก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวท่ีผลิตในประเทศ หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีน าเขา้มาเพื่อใชใ้นประเทศ รวมถึงเงินชดเชยราคา
ก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต ์โดยจะไดรั้บเงินชดเชยตามอตัราท่ีคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังานก าหนด 
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8. เงนิให้กู้ยืม 
 

8.1 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี - กิจการอ่ืน 605.19 436.71 - - 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หมายเหตุฯ 9.2) 3.80 3.66 - - 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - กิจการอ่ืน 622.34 - - - 
     

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 469.64 503.09 5,077.58 8,160.73 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (469.64) (413.09) (428.84) - 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - กิจการท่ี 
 เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ (หมายเหตุฯ 9.2) - 90.00 4,648.74 8,160.73 
     

รวม 1,231.33 530.37 4,648.74 8,160.73 
 

8.2 เงินใหกู้ย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
  

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว - 
กิจการอ่ืน 5,354.19 5,959.37 - - 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ 9.3) 56.66 60.47 - - 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการอ่ืน 4,385.44 734.69 - - 
     

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,282.31 8,263.29 44,875.26 80,994.63 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - (22,120.52) (53,412.42) 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการท่ี 
 เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ (หมายเหตุฯ 9.3) 9,282.31 8,263.29 22,754.74 27,582.21 

     

รวม 19,078.60 15,017.82 22,754.74 27,582.21 

 



50 

9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

รายการระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญั มีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 
 

9.1 ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

บริษทัยอ่ย - - 59,744.47 51,470.79 
การร่วมคา้ 3,077.27 2,927.52 1,505.27 1,390.73 
บริษทัร่วม 1,764.15 1,149.42 574.17 420.56 
บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,438.42 2,278.43 2,434.75 2,278.42 

 7,279.84 6,355.37 64,258.66 55,560.50 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (76.31) (256.60) (76.31) (256.60) 

รวม (หมายเหตุฯ 6) 7,203.53 6,098.77 64,182.35 55,303.90 
 

โดยแยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 7,119.37 6,064.67 62,809.97 55,134.14 
ครบก าหนดช าระ     
  -  ไม่เกิน 3 เดือน 45.86 15.72 1,344.48 154.27 
  -  เกิน 3 - 6 เดือน - 1.95 - - 
  -  เกิน 6 - 12 เดือน 10.39 0.93 - - 

  -  เกิน 12 เดือน 104.22 272.10 104.21 272.09 

 7,279.84 6,355.37 64,258.66 55,560.50 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (76.31) (256.60) (76.31) (256.60) 

รวม (หมายเหตุฯ 6) 7,203.53 6,098.77 64,182.35 55,303.90 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

9.2 ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี และเงินให้กูย้ืมระยะสั้น - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ลูกหน้ีอ่ืน     
 บริษทัยอ่ย - - 1,765.63 5,136.41 
 การร่วมคา้ 604.99 177.05 403.97 26.26 
 บริษทัร่วม 263.92 212.86 2.74 6.37 

 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 596.47 1,505.30 0.69 - 

 1,465.38 1,895.21 2,173.03 5,169.04 

 หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (52.41) (108.44) (198.54) (3,581.07) 

รวม (หมายเหตุฯ 7) 1,412.97 1,786.77 1,974.49 1,587.97 

     
เงินจ่ายล่วงหนา้     
 บริษทัยอ่ย - - 62.24 62.46 
 การร่วมคา้ 5.32 11.49 - - 

 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 447.74 504.62 311.12 309.75 

รวม (หมายเหตุฯ 7) 453.06 516.11 373.36 372.21 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

9.2 ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี และเงินให้กูย้ืมระยะสั้น - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 (ต่อ) 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี     

 การร่วมคา้ (หมายเหตุฯ 8.1) 3.80 3.66 - - 
     

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น     
 บริษทัยอ่ย  - - 5,077.58 8,160.73 
 การร่วมคา้ 469.64 503.09 - - 

 469.64 503.09 5,077.58 8,160.73 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (469.64) (413.09) (428.84) - 

รวม (หมายเหตุฯ 8.1) - 90.00 4,648.74 8,160.73 
 

การเปล่ียนแปลงเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี  

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 90.00 438.88 941.84 861.84 
 - ใหเ้งินกู ้ 96.42 65.69 327.28 318.87 
 - รับคืนเงินกู ้ - - (798.81) (235.37) 
 - ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน - - (41.47) (3.50) 
 - จดัประเภทรายการใหม่ (90.00) - - - 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (7.72) - - 
 - ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (96.42) (406.85) (428.84) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม - 90.00 - 941.84 
บวก ส่วนท่ีถึงก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี 
(หมายเหตุฯ 9.3) - - 4,648.74 7,218.89 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม - สุทธิ - 90.00 4,648.74 8,160.73 
 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีอตัราดอกเบ้ียระหว่าง
ร้อยละ 0.25 - 4.20 ต่อปี และงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  มีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 2.53 - 3.40 
ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 : อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 2.53 - 3.27 ต่อปี)  
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

9.3 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน และเงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว     
 การร่วมคา้ (หมายเหตุฯ 8.2) 56.66 60.47 - - 
     
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว     
 บริษทัยอ่ย - - 44,875.26 75,240.86 
 การร่วมคา้ 6,766.64 5,753.77 - 5,753.77 

 บริษทัร่วม 2,515.67 2,509.52 - - 

  รวม  9,282.31 8,263.29 44,875.26 80,994.63 

 หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ* - - (22,120.52) (53,412.42) 

รวม (หมายเหตุฯ 8.2) 9,282.31 8,263.29 22,754.74 27,582.21 
 

* บริษทัฯ รับรู้ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 22,120.52 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 : 
53,412.42 ลา้นบาท) ส าหรับเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยแห่งหน่ึง ซ่ึงน าไปลงทุนในบริษทัย่อยแห่งหน่ึงและ
บริษทัร่วมแห่งหน่ึงในต่างประเทศ โดยภายหลงับริษทัย่อยและบริษทัร่วมดงักล่าวประสบปัญหาทางดา้นการด าเนินงาน 
บริษทัฯ จึงไดรั้บรู้ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญดงักล่าวโดยประเมินจากมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของเงินให้กูย้ืม  
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ)  
 

9.3 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน และเงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 (ต่อ) 
 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน      

 - ภายใน 1 ปี  6.00 6.00 - - 

 - เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 24.00 24.00 - - 

 - เกิน 5 ปี 46.00 52.00 - - 

รายไดท้างการเงินในอนาคต (15.53) (17.87) - - 

รวม 60.47 64.13 - - 
 

การเปล่ียนแปลงเงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี  
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 8,263.29 3,343.97 34,801.10 38,649.97 
 - ใหเ้งินกู ้ 2,890.40 4,926.65 9,391.23 6,840.23 
 - รับคืนเงินใหกู้ ้ (1,127.93) - (41,419.18) (6,477.19) 
 - ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน (738.98) (7.25) (6,661.58) (541.74) 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 246.24 (0.08) - - 
 - โอนกลบั(รับรู้)ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (250.71) - 31,291.91 (3,670.17) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 9,282.31 8,263.29 27,403.48 34,801.10 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี    
      (หมายเหตุฯ 9.2) - - (4,648.74) (7,218.89) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม - สุทธิ 9,282.31 8,263.29 22,754.74 27,582.21 
 

เงินให้กูย้ืมระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ในงบการเงินรวม มีอตัราดอกเบ้ียระหว่าง 
ร้อยละ 3.66 - 6.56 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 : อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 1.00 - 6.56 ต่อปี) และงบการเงิน
เฉพาะกิจการ มีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 2.63 - 4.68 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 : อตัราดอกเบ้ียระหว่าง
ร้อยละ 2.55 - 4.50 ต่อปี) 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ)  
 

9.4 เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559   
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

บริษทัยอ่ย - - 51,583.58 41,175.35 
การร่วมคา้ 863.80 957.78 269.00 292.06 
บริษทัร่วม 317.81 500.03 254.07 446.57 

บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.59 1.90 - - 

รวม 1,184.20 1,459.71 52,106.65 41,913.98 
 

9.5 เจา้หน้ีอ่ืน หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี และเงินกูย้มืระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559   

 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

เจา้หน้ีอ่ืน     
 บริษทัยอ่ย - - 3,440.80 4,495.18 
 การร่วมคา้ 22.84 17.85 4.03 3.32 
 บริษทัร่วม 12.16 21.43 3.74 3.71 

 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 135.21 69.39 105.96 44.78 

รวม 170.21 108.67 3,554.53 4,546.99 

     
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
 ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี     
 การร่วมคา้ 398.68 437.63 398.68 437.63 
     
เงินกูย้มืระยะสั้น*     
 บริษทัยอ่ย - - 2,803.04 2,117.07 

 

* บริษทัฯ มีนโยบายการบริหารจดัการสภาพคล่อง (Liquidity management) โดยการบริหารเงินรวมภายในกลุ่มบริษทั 
ซ่ึงบริษทัฯ ท าหนา้ท่ีบริหารเงินระยะสั้น เพ่ือจดัการสภาพคล่องส่วนเกินและส่วนขาดของแต่ละบริษทัโดยวิธีการ
กูย้มืเงินระยะสั้นระหวา่งกนั และคิดอตัราดอกเบ้ียซ่ึงอิงอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

9.6 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559   
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

การร่วมคา้ 4,274.28 5,155.97 4,274.28 5,155.97 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน      

- ภายใน 1 ปี  456.77 500.65 456.77 500.65 

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,828.35 2,003.98 1,828.35 2,003.98 

- เกิน 5 ปี 2,743.15 3,507.31 2,743.15 3,507.31 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคต (355.31) (418.34) (355.31) (418.34) 

รวม 4,672.96 5,593.60 4,672.96 5,593.60 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

9.7 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

รายได ้     
 ค่าขายสินคา้และบริการ     
  บริษทัยอ่ย - - 567,842.77 495,171.23 
  การร่วมคา้ 25,711.82 24,589.04 13,426.17 12,997.86 
  บริษทัร่วม 14,129.30 9,029.29 2,561.39 1,821.41 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,477.24 14,695.83 14,467.74 14,688.11 
     
 ดอกเบ้ียรับ     
  บริษทัยอ่ย - - 2,063.58 2,647.99 
  การร่วมคา้ 255.13 175.29 66.32 151.36 
  บริษทัร่วม 160.74 70.22 - - 
     
 เงินปันผลรับ     
  บริษทัยอ่ย - - 28,263.50 20,136.51 
  การร่วมคา้ - - 1,033.30 3,346.33 
  บริษทัร่วม - - 699.28 1,095.44 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 380.00 544.11 110.00 110.00 
     
 รายไดอ่ื้น     
  บริษทัยอ่ย - - 4,047.92 4,608.96 
  การร่วมคา้ 159.62 165.08 88.47 98.96 
  บริษทัร่วม 32.53 38.24 19.61 23.52 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 295.25 1,213.74 22.05 44.42 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

9.7 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)  
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ค่าใชจ่้าย     
 ค่าซ้ือสินคา้และบริการ     
  บริษทัยอ่ย - - 516,960.35 455,367.00 
  การร่วมคา้ 9,237.90 9,675.98 1,619.31 1,693.59 
  บริษทัร่วม 3,522.99 4,295.40 2,677.67 3,781.34 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,450.74 2,078.62 271.31 404.81 
     
 ดอกเบ้ียจ่าย     
  บริษทัยอ่ย - - 62.48 31.33 
  การร่วมคา้ 63.02 67.90 63.02 67.90 
     
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน     
  บริษทัยอ่ย - - 3,223.41 9,551.25 
  การร่วมคา้ 190.80 947.00 58.50 3.07 
  บริษทัร่วม 111.36 74.77 4.90 4.95 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 359.34 355.77 227.23 169.81 

 

รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวขา้งตน้ มิไดร้วมถึงส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจ  
 

การก าหนดราคาระหวา่งบริษทัฯ กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นไปตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ีก าหนดกบับุคคล
หรือกิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั ส าหรับราคาสินคา้ท่ีซ้ือจากบริษทัยอ่ยเป็นไปตามราคาขายตามปกติของบริษทัยอ่ย
ท่ีอา้งอิงจากราคาตลาดโลก  
 

9.8 ภาระผูกพนัต่อบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 45.1 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

9.9 รายการซ้ือขายน ้ ามนัดิบและน ้ ามนัส าเร็จรูปท่ีไม่มีการส่งมอบจริงกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีวตัถุประสงคใ์นการ
รักษาระดบัส ารองน ้ามนัดิบและน ้ามนัส าเร็จรูป รวมถึงการบริหารสินคา้ ซ่ึงไดก้ลบัรายการในงบการเงินแลว้ 
  

รายละเอียดของรายการดงักล่าว ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ค่าขาย     

 บริษทัยอ่ย - - 7,981.66 1,824.11 

     

ค่าซ้ือ     

 บริษทัยอ่ย - - 8,167.99 1,898.75 
 

9.10 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
 

รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ค่าตอบแทนกรรมการ     

 ค่าเบ้ียประชุมและโบนสั 349.12 318.02 72.98 43.24 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร     

 เงินเดือน โบนสั และผลประโยชน์อ่ืน ๆ 983.26 914.90 75.12 68.64 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 22.98 9.68 2.79 1.01 

รวม (หมายเหตุฯ 35) 1,355.36 1,242.60 150.89 112.89 
 

ผูบ้ริหาร หมายถึง บุคคลท่ีมีอ านาจหนา้ท่ี และความรับผดิชอบในการวางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ 
ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม  

 
 
  



60 

 

10. สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ผลิตภณัฑน์ ้ามนั 87,473.14 84,479.18 24,128.66 21,096.12 
ผลิตภณัฑก๊์าซ 2,560.71 1,513.34 2,557.43 1,510.07 
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 28,610.81 28,395.53 - - 
อ่ืน ๆ 3,629.45 3,289.89 746.72 689.88 

 122,274.11 117,677.94 27,432.81 23,296.07 
หกั ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสุทธิท่ี 

 จะไดรั้บและส ารองเส่ือมสภาพ  (402.31) (794.40) (329.28) (308.09) 

รวม 121,871.80 116,883.54 27,103.53 22,987.98 
 

ภายใตพ้ระราชบญัญติัการคา้น ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัการคา้น ้ ามนัเช้ือเพลิง 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ตามประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เร่ือง ก าหนดชนิดและอตัรา หลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการค านวณปริมาณส ารองน ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2558 ก าหนดให้ผูค้า้น ้ ามนัตามมาตรา 7 ส ารอง
น ้ ามนัดิบ และน ้ ามนัส าเร็จรูป ไวท่ี้อตัราร้อยละ 1 - 20 ของปริมาณการผลิตหรือน าเขา้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
สินคา้คงเหลือส ารองตามกฎหมาย ในงบการเงินรวม มีจ านวน 17,558.00 ลา้นบาท (ปี 2559 : 22,900.03 ลา้นบาท) และ
งบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 6,682.59 ลา้นบาท (ปี 2559 : 5,808.71 ลา้นบาท) ซ่ึงเป็นจ านวนสุทธิจากค่าเผื่อการ
ลดลงของมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
 

ในปี 2560 กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้มูลค่าท่ีลดลงของสินคา้คงเหลือให้เท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ รวมทั้งตั้งส ารอง
สินคา้เส่ือมสภาพเป็นค่าใชจ้่ายในงบการเงินรวม จ านวน (392.09) ลา้นบาท (ปี 2559 : (3,116.24) ลา้นบาท)  
และงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 21.19 ลา้นบาท (ปี 2559 : (545.49) ลา้นบาท)  
 
 

11. พสัดุคงเหลือ 
 

พสัดุคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

อะไหล่ อุปกรณ์ และอ่ืน ๆ 30,298.05 31,894.65 5,770.45 5,682.33 

หกั ส ารองพสัดุเส่ือมสภาพ (1,355.60) (868.38) (20.98) (20.55) 

รวม 28,942.45 31,026.27 5,749.47 5,661.78 
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12. การปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 12/2559 เม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2559 ไดมี้มติอนุมติัการโอนหุ้น
ทั้งหมดท่ีบริษทัฯ ถืออยูใ่นกลุ่มบริษทัท่ีประกอบธุรกิจปิโตรเคมีสายโพรเพน และสายพลาสติกชีวภาพ รวมถึงธุรกิจ
บริการท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีลกัษณะการด าเนินธุรกิจท่ีมีความต่อเน่ืองกนั ซ่ึงประกอบดว้ย บริษทั เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ากดั 
(HMC) บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากดั (PTTAC) บริษทั พีทีที เอม็ซีซี ไบโอเคม จ ากดั (PTTMCC) บริษทั พีทีที 
โพลีเมอร์ มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั (PTTPM) บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั (PTTPL) บริษทั พีทีที เมนเทนแนนซ์ 
แอนด ์เอนจิเนียริง จ ากดั (PTTME) รวมถึงการโอนสัญญาเงินใหกู้ย้มืแก่ PTTAC ใหบ้ริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากดั (มหาชน) (PTTGC) และอนุมติัใหบ้ริษทั ปตท.โกลบอล แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (PTTGM) (เดิมช่ือบริษทั พีทีที 
พีเอ็มเอ็มเอ จ ากดั (PTTPMMA)) ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 โอนสิทธิในการด าเนินโครงการ PMMA รวมทั้ง
ทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีตกลงกนั (เรียกโดยรวมวา่ “ทรัพยสิ์นในกลุ่มธุรกิจฯ”) ใหแ้ก่ PTTGC  
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัฯ ไดจ้ดัประเภททรัพยสิ์นในกลุ่มธุรกิจฯ เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และวดัมูลค่าดว้ยจ านวนท่ีต ่ากวา่ระหวา่งมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนใน
การขาย 
 

เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2560 บริษทัฯ ไดโ้อนทรัพยสิ์นในกลุ่มธุรกิจฯ และสัญญาเงินให้กูย้ืมแก่ PTTAC  จ านวน 
25,049.35 ล้านบาท และ PTTGM ได้โอนสิทธิในการด าเนินโครงการ PMMA จ านวน 11.77 ล้านบาท ให้แก่ 
PTTGC แลว้เสร็จ ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวเป็นนโยบายการปรับโครงสร้างการถือหุน้ โดยให้ PTTGC เป็นบริษทั
แกนของธุรกิจปิโตรเคมี (Petrochemical Flagship Company) ของกลุ่มบริษทั เพ่ือให ้PTTGC สามารถบริหารจดัการ
ภายในสายโซ่อุปทาน และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนั  ซ่ึงโดยภาพรวมการด าเนินการดงักล่าว ส่งผลให้
เกิดผลขาดทุนสุทธิ  จ านวน 140.01 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งน้ี บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลตลอดการ
ลงทุนในกลุ่มบริษทัขา้งตน้ จ านวน 13,644.61 ลา้นบาท อยา่งไรกต็ามไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมของบริษทัฯ  
เน่ืองจากถือเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 

ทั้งน้ี ในการประเมินมูลค่าการซ้ือขายทรัพยสิ์นในกลุ่มธุรกิจฯ ขา้งตน้ ไดป้ระเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินซ่ึงมี
ความเช่ียวชาญในการประเมินมูลค่ากิจการตามหลกัมาตรฐานสากลเพ่ือก าหนดราคาท่ีเหมาะสมในการซ้ือขาย
ระหวา่งกนั 
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13. เงนิลงทุนเผ่ือขาย 
 

13.1 ขอ้มูลเงินลงทุนเผื่อขาย 
 

ช่ือบริษัท 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 (ร้อยละ) 

   2560 2559 

เงนิลงทุนเผ่ือขายของบริษัทฯ      

เงินลงทุนเผื่อขายในตราสารทุน     

บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (TIP) ไทย ประกนัภยั 13.33 13.33 

บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  
(BAFS)  

ไทย บริการเติมน ้ามนั
อากาศยาน 

7.06 7.06 

บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน)  
(SPRC) 

ไทย การกลัน่น ้ามนั - 5.41 

     

เงินลงทุนเผื่อขายในกองทุนรวม     

กองทุนเปิดคอร์ เฟลก็ซิเบิล ฟันด ์(CORE)  ไทย กองทุนรวม - 32.57 

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี - พรินซิเพิล ดชันีธุรกิจพลงังาน 
และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ 
(CIMB - PRINCIPAL EPIF) 

ไทย กองทุนรวม   

กองทุนรวมวายภุกัษ ์หน่ึง (VAYU1) ไทย กองทุนรวม   

กองทุน Corporate Venture Capital (CVC)* สหรัฐอเมริกา กองทุนรวม   

     

เงนิลงทุนเผ่ือขายของบริษัทย่อย     

เงินลงทุนเผื่อขายในตราสารทุน     

กลุ่มบริษัท PTTEP     

Wentworth Resources Limited (WRL) แคนาดา ส ารวจแหล่งน ้ามนั 
และก๊าซธรรมชาติ 

1.18 1.18 

กลุ่มบริษัท IRPC     

บริษทั บางกอกสหประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (BUI) ไทย ประกนัภยั 0.35 0.35 

บริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) (TPIPL) ไทย อสังหาริมทรัพย์
ก่อสร้าง และ 
ปิโตรเคมี 

0.14 - 

 

* ประกอบดว้ย กองทุน Energy Impact Fund Limited Partnership, G2VP I, Limited Liability Company, Congruent Ventures I, Limited Partnership และ
Clean Energy Venture Fund I 
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13. เงนิลงทุนเผ่ือขาย (ต่อ) 
 

13.1 ขอ้มูลเงินลงทุนเผือ่ขาย (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
(ร้อยละ) 

   2560 2559 

เงนิลงทุนเผ่ือขายของบริษัทย่อย (ต่อ)     

เงินลงทุนเผื่อขายในตราสารทุน (ต่อ)     

กลุ่มบริษัท PTTER     

Xanadu Mines Ltd. (XML)* มองโกเลีย ส ารวจแหล่งแร่ - 4.82 

กลุ่มบริษัท PTTGM     

Xanadu Mines Ltd. (XML)* มองโกเลีย ส ารวจแหล่งแร่ 4.19 - 
     

เงินลงทุนเผือ่ขายในตราสารหน้ี     

กลุ่มบริษัท PTTGC     

ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย  
(ในกองทุนส่วนบุคคล) (DSAFS) 

ไทย กองทุนส่วน
บุคคล 

  

กลุ่มบริษัท TOP     

ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย  
(ในกองทุนส่วนบุคคล) (DSAFS) 

ไทย กองทุนส่วน
บุคคล 

  

     

เงินลงทุนเผื่อขายในกองทุนรวม     

PTTLNG     

กองทุนรวมวายภุกัษ ์หน่ึง (VAYU1) ไทย กองทุนรวม   

กลุ่มบริษัท PTTNGD     

กองทุนรวมวายภุกัษ ์หน่ึง (VAYU1) ไทย กองทุนรวม   

EnCo     

กองทุนรวมวายภุกัษ ์หน่ึง (VAYU1) ไทย กองทุนรวม   

กลุ่มบริษัท PTTOR     

กองทุนรวมวายภุกัษ ์หน่ึง (VAYU1) ไทย กองทุนรวม   

PTT TANK     

กองทุนรวมวายภุกัษ ์หน่ึง (VAYU1) ไทย กองทุนรวม   
 

* เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2560 PTTER ไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดใน XML ใหแ้ก่ PTTGM 
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13. เงนิลงทุนเผ่ือขาย (ต่อ) 
 

13.1 ขอ้มูลเงินลงทุนเผือ่ขาย (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
(ร้อยละ) 

   2560 2559 

เงนิลงทุนเผ่ือขายของบริษัทย่อย (ต่อ)     

เงินลงทุนเผื่อขายในกองทุนรวม (ต่อ)     

กลุ่มบริษัท PTTT     

กองทุนรวมวายภุกัษ ์หน่ึง (VAYU1) ไทย กองทุนรวม   

กลุ่มบริษัท PTTGC     

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี - พรินซิเพิล ดชันีธุรกิจพลงังาน 
และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ 

   (CIMB - PRINCIPAL EPIF) 

ไทย กองทุนรวม   

กลุ่มบริษัท TOP     

กองทุนเปิดคอร์ เฟลก็ซิเบิล ฟันด ์(CORE)  ไทย กองทุนรวม - 16.29 

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี - พรินซิเพิล ดชันีธุรกิจพลงังาน 
และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ 

   (CIMB - PRINCIPAL EPIF) 

ไทย กองทุนรวม   

กลุ่มบริษัท PTTER     

กองทุนรวมวายภุกัษ ์หน่ึง (VAYU1) ไทย กองทุนรวม   

PTTRTC     

กองทุนรวมวายภุกัษ ์หน่ึง (VAYU1) ไทย กองทุนรวม   
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13. เงนิลงทุนเผ่ือขาย (ต่อ) 
 

13.2 เงินลงทุนเผื่อขาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วน 
ความเป็นเจ้าของ 

(ร้อยละ) 

งบการเงินรวม งบการเงิน 
เฉพาะกจิการ 

เงนิปันผลรับ 
 

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

เงินลงทุนเผื่อขายในตราสารทุน         

1. TIP 13.33 13.33 312.00 312.00 312.00 312.00 110.00 110.00 

2. BAFS 7.06 7.06 24.00 24.00 24.00 24.00 54.90 60.75 

3. SPRC - 5.41 - 1,876.50 - 1,623.17 259.59 188.02 

4. WRL 1.18 1.18 37.39 37.43 - - - - 

5. BUI 0.35 0.35 2.35 2.35 - - - 0.07 

6. TPIPL 0.14 - 64.86 - - - - - 

7. XML 4.19 4.82 239.83 262.94 - - - - 

รวม   680.43 2,515.22 336.00 1,959.17   

เงินลงทุนเผือ่ขายในตราสารหน้ี         

8. DSAFS   11,988.88 5,430.65 - - - - 

รวม   11,988.88 5,430.65 - -   

เงินลงทุนเผื่อขายในกองทุนรวม         

9. CORE  - 48.86 - 674.74 - 449.83 - - 

10. CIMB - PRINCIPAL EPIF   854.03 6,300.00 254.03 6,300.00 4,309.71 - 

11. VAYU1   15.10 15.24 10.00 10.00 0.09 0.09 

12. CVC   208.99 - 208.99 - - - 

รวม   1,078.12 6,989.98 473.02 6,759.83   

         
รวมเงินลงทุนเผื่อขายก่อนปรับ 
มูลค่าเงินลงทุน   13,747.43 14,935.85 809.02 8,719.00   

ค่าเผือ่การปรับมูลค่า    3,893.60 8,946.03 3,724.08 9,397.25   

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า   (38.62) (42.34) - -   

รวม   17,602.41 23,839.54 4,533.10 18,116.25 4,734.29 358.93 
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13. เงนิลงทุนเผ่ือขาย (ต่อ) 
 

13.3 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนเผื่อขาย มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  23,839.54 13,352.99 18,116.25 13,108.79 
- เงินลงทุนเพ่ิม 7,448.50 5,430.65 208.99 - 
- จ าหน่ายเงินลงทุน (8,265.40) - (8,118.97) - 
- ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่า 

เงินลงทุนเผื่อขาย (5,403.21) 5,055.51 (5,673.17) 5,007.46 

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (17.02) 0.39 - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  17,602.41 23,839.54 4,533.10 18,116.25 
 

13.4  รายการส าคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
 

SPRC 
เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2560  บริษทัฯ ไดจ้  าหน่ายเงินลงทุนใน SPRC ในส่วนท่ีบริษทัฯ ถือหุน้อยูท่ ั้งหมด จ านวน 
234.56 ลา้นหุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.41 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด เป็นจ านวนเงิน 3,706.09 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัฯ 
บนัทึกก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 1,801.65 ลา้นบาท และ
จ านวน 2,054.98 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม 
 

14.1 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม ของบริษทัฯ 
 

ช่ือบริษัท 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 (ร้อยละ) 

   2560 2559 

บริษทัยอ่ย     

บริษทั ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั 
(มหาชน) (PTTEP) 

ไทย ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 65.29 65.29 

บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จ ากดั (PTTLNG) ไทย ก๊าซธรรมชาติ 100.00 100.00 

บริษทั ปตท. จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากดั 
(PTTNGD) 

ไทย ก๊าซธรรมชาติ 58.00 58.00 

บริษทั พีทีที โกลบอล แอลเอน็จี จ ากดั (PTTGL) 
    (กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100) 

ไทย ลงทุนในธุรกิจ 
ก๊าซธรรมชาติเหลว 

50.00 - 

บริษทั เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ จ ากดั (EnCo) 
(กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100) 

ไทย พฒันาอสังหาริมทรัพย์
เพ่ือใหเ้ช่า 

50.00 50.00 

บริษทั พีทีที เอนเนอร์ยี ่โซลูชัน่ส์ จ ากดั (PTTES) 
(กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100) 

ไทย ใหบ้ริการทางเทคนิคและ
ด าเนินงาน 

40.00 40.00 

บริษทั พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด ์เอนจิเนียริง จ ากดั 
(PTTME)* 
(กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100) 

ไทย บริการบ ารุงรักษา
โรงงานผลิต  
และงานวิศวกรรม 

- 40.00 

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) 
(GPSC) 
(กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 75) 

ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
ไอน ้า และน ้าเพ่ือ 
การอุตสาหกรรม 

22.58 22.58 

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

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

บริษทั ปตท. น ้ามนัและการคา้ปลีก จ ากดั 
(PTTOR) 

ไทย รับจา้งบริหารงานและ 
การตลาดน ้ามนั 

100.00 100.00 

บริษทั พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั จ ากดั (PTT TANK) ไทย ท่าเทียบเรือและ 
คลงัผลิตภณัฑ ์

100.00 100.00 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง จ ากดั (TLBC)  
(กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100) 

ไทย ผสมและบรรจุ
น ้ามนัหล่อล่ืน 

48.95 48.95 

PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT) สิงคโปร์ การคา้ระหวา่งประเทศ 100.00 100.00 
* เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2560 บริษทัฯ ไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดใน PTTME ใหแ้ก่ PTTGC 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.1 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม ของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 (ร้อยละ) 

   2560 2559 

บริษทัยอ่ย (ต่อ)     

PTT International Trading London Limited  
   (PTTT LDN) 

องักฤษ การคา้ระหวา่งประเทศ 100.00 100.00 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั (PTTPL)* 

(กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100) 
ไทย บริการดา้นโลจิสติกส์ - 50.00 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั (PTTPM)* 

(กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100) 

ไทย การตลาดผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเคมี 

- 50.00 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
(PTTGC) 

ไทย ปิโตรเคมีและการกลัน่ 48.89 49.42 

บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) (TOP) ไทย การกลัน่น ้ามนั 49.10 49.10 

บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) (IRPC) ไทย ปิโตรเคมีและการกลัน่ 38.51 38.51 

บริษทั ไทยออยลเ์พาเวอร์ จ ากดั (TP) 
(กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100) 

ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและ 
ไอน ้า 

26.00 26.00 

บริษทั พีทีที เอน็เนอร์ยี ่รีซอร์สเซส จ ากดั (PTTER) ไทย ลงทุนในต่างประเทศ 100.00 100.00 

บริษทั ปตท. โกลบอล แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (PTTGM) 
(เดิมช่ือ : บริษทั พีทีที พีเอม็เอม็เอ จ ากดั (PTTPMMA)) 

ไทย ลงทุนในและต่างประเทศ 100.00 100.00 

PTT Green Energy Pte. Ltd. (PTTGE) สิงคโปร์ ลงทุนในธุรกิจปาลม์น ้ามนั 100.00 100.00 

PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd. (PTTRTC) สิงคโปร์ ใหบ้ริการทางการเงิน 100.00 100.00 

บริษทั บิซิเนส เซอร์วสิเซส อลัไลแอนซ์ จ ากดั 
(BSA) 

ไทย รับจา้งบริหารงาน  100.00 100.00 

บริษทั พีทีที ดิจิตอล โซลูชัน่ จ ากดั (PTT DIGITAL) 
(เดิมช่ือ : บริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ จ  ากดั (PTTICT)) 
(กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100) 

ไทย ใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

20.00 20.00 

 

* เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2560 บริษทัฯ ไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดใน PTTPL และ PTTPM ใหแ้ก่ PTTGC 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.1 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม ของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 (ร้อยละ) 

   2560 2559 

การร่วมคา้     

บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จ ากดั 
(TTM(T)) 

ไทย ก๊าซธรรมชาติ 50.00 50.00 

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

มาเลเซีย ก๊าซธรรมชาติ 50.00 50.00 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและน ้าเยน็ จ ากดั (DCAP) ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
และน ้าเยน็ 

35.00 35.00 

บริษทั พีทีที เอม็ซีซี ไบโอเคม จ ากดั (PTTMCC)* 
(กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 50) 

ไทย ปิโตรเคมี - 50.00 

บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากดั (PTTAC)* 
(กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 50) 

ไทย ปิโตรเคมี - 50.00 

บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จ ากดั (HMC)* 
(กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 41.44) 

ไทย ปิโตรเคมี - 41.44 

     

บริษทัร่วม     

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ากดั (THAPPLINE) 
(กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 49.59) 

ไทย ท่อขนส่งน ้ามนั 40.40 40.40 

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

บริษทั ปิโตรเอเซีย (ประเทศไทย) จ ากดั (PAT) ไทย การตลาดน ้ามนั 35.00 35.00 
 

* เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2560 บริษทัฯ ไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดใน PTTMCC PTTAC และ HMC ใหแ้ก่ PTTGC 
** เม่ือวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ ไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดใน KPL 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย และการด าเนินงานร่วมกนั ของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 
 

ช่ือบริษัท 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 (ร้อยละ) 

   2560 2559 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม PTTEP :     

บริษทั ปตท.สผ.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
(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 Algeria Company Limited (PTTEP AG) หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

บริษทั พีทีทีอีพี เซอร์วสิเซส จ ากดั  
(PTTEP Services) 

ไทย ใหบ้ริการสนบัสนุนบุคลากร 100.00 100.00 

บริษทั ปตท.สผ.สยาม จ ากดั (PTTEPS) ไทย 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 

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 Semai II Limited (PTTEP SM)  หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Australia Perth Pty Limited (PTTEP AP)  ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย และการด าเนินงานร่วมกนั ของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 (ร้อยละ) 

   2560 2559 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม PTTEP (ต่อ) :     

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 

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 

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 ใหบ้ริการจดัหาเงินทุนเพ่ือธุรกิจ
ของกลุ่มบริษทั 

100.00 100.00 

PTTEP MEA Limited (PTTEP MEA)** หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม - 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 

 

* เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2560  PTTEP อนุมติัใหจ้ดทะเบียนเลิก PTTEP FH  
** เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 PTTEP MEA ไดรั้บอนุมติัใหเ้ลิกบริษทัจากนายทะเบียนเรียบร้อยแลว้ 
 



72 

14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย และการด าเนินงานร่วมกนั ของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 (ร้อยละ) 

   2560 2559 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม PTTEP (ต่อ) :     

PTTEP Australia Offshore Pty Ltd 
(PTTEP AO) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Australia Browse Basin Pty Ltd 
(PTTEP AB) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Australia International Finance Pty Ltd 
(PTTEP AIF)* 

ออสเตรเลีย ใหบ้ริการจดัหาเงินทุน 
เพ่ือธุรกิจของกลุ่มบริษทั 

- 100.00 

PTTEP Australasia Pty Ltd (PTTEP AA)* ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม - 100.00 

PTTEP Australia Timor Sea Pty Ltd (PTTEP AT) ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Australasia (Finance) Pty Ltd 
(PTTEP AAF)* 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม - 100.00 

PTTEP Australasia (Petroleum) Pty Ltd 
(PTTEP AAP)* 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม - 100.00 

Tullian Pty Ltd (PTTEP AAT)* ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม - 100.00 

PTTEP Australasia (Operations) Pty Ltd 
(PTTEP AAO) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

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

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Australasia (Staff) Pty Ltd (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 
 
* เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2560 PTTEP AIF, PTTEP AA, PTTEP AAF, PTTEP AAP, PTTEP AAT ไดรั้บอนุมติัใหเ้ลิกบริษทัจากนายทะเบียนเรียบร้อยแลว้ 
** เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2560  PTTEP อนุมติัใหจ้ดทะเบียนเลิก CEMROL 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย และการด าเนินงานร่วมกนั ของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 (ร้อยละ) 

   2560 2559 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม PTTEP (ต่อ) :     

PTTEP Mozambique Area 1 Limited  
(PTTEP MZA1) 

ไซปรัส 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 จ ากดั (PTTEP G7) ไทย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP HK Offshore Limited (PTTEP HKO) ฮ่องกง ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

บริษทั ปตท.สผ. ศูนยบ์ริหารเงิน จ ากดั  
(PTTEP TC) 

ไทย บริหารจดัการดา้นการเงิน 
ของกลุ่มบริษทั 

100.00 100.00 

บริษทั ปตท.สผ. ศูนยบ์ริหารธุรกิจ จ ากดั  
(PTTEP BC) 

ไทย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Mexico E&P Limited, S. de R.L. de C.V.  
(PTTEP MEP)  

เมก็ซิโก ปิโตรเลียม 100.00 - 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม PTTNGD :     

บริษทั อมตะ จดัจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากดั 
(AMATA NGD) 

ไทย ก๊าซธรรมชาติ 80.00 80.00 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม PTTGL :     

PTTGL Investment Limited (PTTGLI) ฮ่องกง ลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว 100.00 - 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม GPSC :     

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม จ ากดั (CHPP) ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า  
และน ้าเยน็/รับเหมาก่อสร้างและ
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า 

100.00 100.00 

บริษทั นที ซินเนอร์ยี ่จ  ากดั (NSC) ไทย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

บริษทั ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จ ากดั (IRPCCP) 
(กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100) 

ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน ้า 
และน ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม 

51.00 51.00 

 

* เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2560  PTTEP อนุมติัใหจ้ดทะเบียนเลิก CEKL  
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย และการด าเนินงานร่วมกนั ของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 (ร้อยละ) 

   2560 2559 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม GPSC (ต่อ) :     

Ichinoseki Solar Power 1 GK (ICHINOSEKI) ญ่ีปุ่น ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 99.00 99.00 

GPSC International Holdings Limited (GPSCIH) ฮ่องกง ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม PTTCL :     

PTT (Lao) Co., Ltd (PTT Lao) ลาว การตลาดน ้ามนั 100.00 100.00 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม PTTOR :     

บริษทั ปตท. บริหารธุรกิจคา้ปลีก จ ากดั (PTTRM) ไทย บริหารสถานีบริการน ้ามนัและ
ร้านสะดวกซ้ือ 

100.00 100.00 

บริษทั ปตท. บริการธุรกิจคา้ปลีก จ ากดั (PTTRS) ไทย บริหารบุคลากร 100.00 100.00 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง จ ากดั (TLBC) 
(กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100) 

ไทย ผสมและบรรจุน ้ามนัหล่อล่ืน 51.05 51.05 

PTT Philippines Trading Corporation (PTTTC) ฟิลิปปินส์ การตลาดน ้ามนั 100.00 100.00 

PTT Philippines Corporation (PTTPC) ฟิลิปปินส์ การตลาดน ้ามนั 100.00 100.00 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม PTTT :     

PTT International Trading DMCC (PTTT DMCC) สหรัฐอาหรับ  
เอมิเรตส์ 

การคา้สากลน ้ามนั 100.00 100.00 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม PTTPM :     

Polymer Marketing DMCC Company Limited 
(PM DMCC)* 

สหรัฐอาหรับ  
เอมิเรตส์ 

การตลาดผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี - 100.00 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม PTTGC :     

บริษทั พีทีที ฟีนอล จ ากดั (PPCL) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเคมี 

100.00 100.00 

บริษทั พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด ์เอนจิเนียริง 
จ ากดั (PTTME)*  

ไทย บริการบ ารุงรักษาโรงงานผลิต 
และงานวิศวกรรม 

100.00 60.00 

บริษทั ไทยแทง้คเ์ทอร์มินลั จ ากดั (TTT) ไทย บริการจดัเกบ็และขนถ่าย
เคมีภณัฑเ์หลว น ้ามนั และก๊าซ 

51.00 51.00 

 
* เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2560 บริษทัฯ ไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดใน PTTPM และ PTTME ใหแ้ก่ PTTGC 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย และการด าเนินงานร่วมกนั ของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

 

* อยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี 

ช่ือบริษัท 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
(ร้อยละ) 

   2560 2559 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม PTTGC (ต่อ) :     

บริษทั เอน็พีซี เซฟต้ี แอนด ์เอน็ไวรอนเมนทอล 
เซอร์วสิ จ ากดั (NPCSE) 

ไทย บริการดา้นความปลอดภยัและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

100.00 100.00 

บริษทั ปตท. เคมิคอล อินเตอร์เนชัน่แนล 
(ส านกังานปฏิบติัการภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค) จ ากดั 
(AP ROH)* 

ไทย ใหบ้ริการแก่วสิาหกิจใน 
กลุ่มบริษทั 

100.00 100.00 

บริษทั ไทยสไตรีนิคส์ จ ากดั (TSCL) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเคมี 

100.00 100.00 

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

เนเธอร์แลนด ์ ลงทุน และด าเนินธุรกิจใน
กิจการต่างประเทศ 

100.00 100.00 

บริษทั ทีโอซี ไกลคอล จ ากดั (TOCGC) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเคมี 

100.00 100.00 

บริษทั โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั (มหาชน)
(GGC) 

ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
เคมีภณัฑชี์วภาพ 

72.29 100.00 

บริษทั โซลูชัน่ ครีเอชัน่ จ ากดั (SOLUTIONCRE) 
 

ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเคมี และผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวขอ้งในกลุ่มสุขภาพและ
โภชนาการ 

100.00 100.00 

บริษทั ไบโอ สเปกตรัม จ ากดั (BIOSPEC)* ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
เคมีภณัฑชี์วภาพ 

100.00 100.00 

บริษทั ออเรีย ไบโอเคมิคอลส์ จ ากดั (AURIA) ไทย วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์
เคมีภณัฑชี์วภาพ 

100.00 100.00 

PTT Chemical International Pte. Ltd. (CHINTER) สิงคโปร์ ลงทุน และด าเนินธุรกิจใน
กิจการต่างประเทศ 

100.00 100.00 

บริษทั จีซี ออกซีเรน จ ากดั (GCO) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเคมี 

100.00 - 

บริษทั จีซี โพลีออลส์ จ ากดั (GCP) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเคมี 

82.10 - 

บริษทั จีซี ศูนยบ์ริหารเงิน จ ากดั (GCTC) ไทย บริหารจดัการดา้นการเงินของ
กลุ่มบริษทั 

100.00 - 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย และการด าเนินงานร่วมกนั ของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

 

* เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2560 บริษทัฯ ไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดใน PTTPL และ PTTPM ใหแ้ก่ PTTGC 
** อยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี 

ช่ือบริษัท 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
(ร้อยละ) 

   2560 2559 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม PTTGC (ต่อ) :     

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั (PTTPL)* ไทย บริการดา้นโลจิสติกส์ 100.00 50.00 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั (PTTPM)* ไทย การตลาดผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเคมี 

100.00 50.00 

PTTGC International (USA) Inc. 
(GCINTERUSA) 

สหรัฐอเมริกา ลงทุน และด าเนินธุรกิจใน
กิจการต่างประเทศ 

100.00 100.00 

บริษทั บางกอกโพลีเอททีลีน จ ากดั (มหาชน)  
(BPE)** 

ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเคมี 

- 100.00 

บริษทั ไทยแฟตต้ีแอลกอฮอลส์ จ ากดั (TFA) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
เคมีภณัฑชี์วภาพ 

100.00 100.00 

Myriant Corporation (MYRIANT) สหรัฐอเมริกา วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์
เคมีภณัฑชี์วภาพ 

100.00 100.00 

PTTGC America Corporation (AMERICACORP) สหรัฐอเมริกา ลงทุน และด าเนินธุรกิจ 
ในกิจการต่างประเทศ 

100.00 100.00 

PTTGC America LLC (AMERICALLC) สหรัฐอเมริกา ด าเนินธุรกิจปิโตรเคมี 100.00 100.00 

บริษทั รักษาความปลอดภยั เอน็พีซี เอสแอนดอี์ 
จ ากดั (NPCSG) 

ไทย บริการดา้นความปลอดภยั 100.00 100.00 

บริษทั เวนคอเรกซ์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
(VENCOREXTH) 

ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
เคมีภณัฑช์นิดพิเศษ 

100.00 100.00 

Vencorex France S.A.S. (VCF) ฝร่ังเศส ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
เคมีภณัฑช์นิดพิเศษ 

100.00 100.00 

Vencorex Holding (VCR) ฝร่ังเศส ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
เคมีภณัฑช์นิดพิเศษ 

90.82 85.00 

บริษทั พีแอล โกลบอล ทรานสปอร์ต จ ากดั (PLGT) ไทย ขนส่งเมด็พลาสติก 100.00 - 

Polymer Marketing DMCC Company Limited 
(PM DMCC)* 

สหรัฐอาหรับ  
เอมิเรตส์ 

การตลาดผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 100.00 - 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย และการด าเนินงานร่วมกนั ของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
(ร้อยละ) 

   2560 2559 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม TOP :     

บริษทั ไทยออยลเ์พาเวอร์ จ ากดั (TP) 
(กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100) 

ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
และไอน ้า 

73.99 73.99 

บริษทั ไทยพาราไซลีน จ ากดั (TPX) ไทย ผลิตและจ าหน่ายพาราไซลีน 99.99 99.99 

บริษทั ไทยลูบ้เบส จ ากดั (มหาชน) (TLB) ไทย ผลิตและจ าหน่ายน ้ามนั 
หล่อล่ืนพ้ืนฐาน 

99.99 99.99 

บริษทั ไทยออยลม์ารีน จ ากดั (TM) ไทย ใหบ้ริการขนส่งผลิตภณัฑน์ ้ามนั
ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑเ์คมี
เหลวทางเรือ 

99.99 99.99 

บริษทั ไทยออยล ์เอทานอล จ ากดั (TET) ไทย ลงทุนในธุรกิจเอทานอลและ
ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มพลงังาน
ทางเลือก 

99.99 99.99 

บริษทั ไทยออยล ์เอนเนอร์ย ีเซอร์วสิ จ ากดั (TES) ไทย ใหบ้ริการบริหารงาน 
ดา้นทรัพยากรบุคคล 

99.99 99.99 

บริษทั ไทยออยล ์โซลเวน้ท ์จ ากดั (TOS) ไทย ลงทุนในธุรกิจผลิตภณัฑ ์
สารท าละลายและเคมีภณัฑ์ 

99.99 99.99 

บริษทั ทอ็ป เอสพีพี จ ากดั (TOPSPP) ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
และไอน ้า 

99.99 99.99 

บริษทั ไทยออยล ์ศูนยบ์ริหารเงิน จ ากดั (TTC) ไทย ใหบ้ริการจดัการดา้นการเงิน 
ของกลุ่มบริษทั 

99.99 - 

บริษทั ทรัพยทิ์พย ์จ ากดั (SAPTHIP) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
เอทานอล 

50.00 50.00 

บริษทั ทอ็ป โซลเวน้ท ์จ ากดั (TS) ไทย จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
สารท าละลายและเคมีภณัฑ์ 

99.99 99.99 

บริษทั ศกัด์ิไชยสิทธิ จ ากดั (SAKC) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
สารท าละลายและเคมีภณัฑ์ 

80.52 80.52 

TOP Solvent (Vietnam) LLC. (TSV) เวียดนาม จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
สารท าละลายและเคมีภณัฑ์ 

100.00 100.00 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย และการด าเนินงานร่วมกนั ของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

 

* เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 TABS โอนธุรกิจทั้งหมดให ้IRPC และ TABS ไดด้ าเนินการจดทะเบียนขอเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชยใ์นวนัเดียวกนั 
** อยูภ่ายใตก้ระบวนการลม้ละลาย 
*** อยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี 

ช่ือบริษัท 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
(ร้อยละ) 

   2560 2559 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม TOP (ต่อ) :     

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

100.00 100.00 

บริษทั ท๊อป มารีไทม ์เซอร์วสิ จ ากดั (TMS) ไทย ใหบ้ริการเดินเรือรับส่งลูกเรือ
และสัมภาระทางทะเล 
ในอ่าวไทย 

55.00 55.00 

บริษทั ลาบิกซ์ จ ากดั (LABIX) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
สารลิเนียร์แอลคิลเบนซีน 

75.00 75.00 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม IRPC :     

บริษทั ไทย เอ บี เอส จ ากดั (TABS)* ไทย ผลิตและจ าหน่ายเมด็พลาสติก 99.99 99.99 

บริษทั ไออาร์พีซี เอแอนดแ์อล จ ากดั (IRPCAL) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเคมี 

59.98 59.98 

บริษทั น ้ามนั ไออาร์พีซี จ ากดั (OIRPC) ไทย จ าหน่ายผลิตภณัฑน์ ้ามนัและก๊าซ 99.99 99.99 

บริษทั รักษป่์าสัก จ ากดั (RAKPHASAK) ไทย ใหบ้ริการเช่าเรือบรรทุกน ้ามนั 99.99 99.99 

บริษทั ไออาร์พีซี โพลีออล จ ากดั (IRPCP) ไทย ผลิตและจ าหน่ายเคมีภณัฑ์
ส าหรับผลิตภณัฑโ์พลียรีูเทน 

74.99 99.99 

บริษทั เทคโนโลย ีไออาร์พีซี จ ากดั (TECHIRPC) ไทย โรงเรียนอาชีวะ 99.99 99.99 

บริษทั อาร์.โซลูชัน่ จ ากดั (IRPCS)** ไทย ใหบ้ริการรักษาความปลอดภยั 99.50 99.50 

บริษทั ทีพีไอ อินเตอร์เน็ต พอร์ทลั จ ากดั 
(TPIINTERNETPORTAL)*** 

ไทย จ าหน่ายผลิตภณัฑน์ ้ามนั 99.99 99.99 



79 

14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย และการด าเนินงานร่วมกนั ของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

 

* เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2560 PTTER ไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดใน PTTML, Straits (Brunei), SAR, YOXFORD, MCM, TET, SAEnergy, RWD, SET, SMI, 
SCS,  BPPD, BPPN, RWD, BCS, BBM และ CPN ใหแ้ก่ PTTGM 

 

ช่ือบริษัท จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
(ร้อยละ) 

   2560 2559 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม PTTER :     

PTT Mining Limited (PTTML)* ฮ่องกง ลงทุนในบริษทัอ่ืน - 100.00 

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

Sakari Resources Ltd. (SAR)* สิงคโปร์ ลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่านหิน - 95.49 

Yoxford Holdings (YOXFORD)* เมอริเชียส ลงทุนในบริษทัอ่ืน - 100.00 

Madagascar Consolidated Mining SA (MCM)* มาดากสัการ์ เหมืองถ่านหิน - 80.00 

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

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

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

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

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

PT Straits Consultancy Services (SCS)* อินโดนีเซีย ใหบ้ริการบริหารงาน - 100.00 

PT Bahari Perdana Persada (BPPD)* อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน - 100.00 

PT Bahari Putra Perdana (BPPN)* อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน - 100.00 

PT Reyka Wahana Digdjaya (RWD)* อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน - 100.00 

PT Bahari Cakrawala Sebuku (BCS)* อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน - 100.00 

PT Bumi Borneo Metalindo (BBM)* อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน - 100.00 

PT Citra Pertiwi Nusantara (CPN)* อินโดนีเซีย อุปกรณ์ล าเลียงและขนส่ง 
ถ่านหิน 

- 100.00 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 
14.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย และการด าเนินงานร่วมกนั ของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 (ร้อยละ) 

   2560 2559 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม PTTER (ต่อ) :     

PT Bumiborneo Pertiwi Nusantara (BPN)* อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน - 100.00 

PT Karbon Mahakam (KM)* อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน - 100.00 

PT Metalindo Bumi Raya (MBR)* อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน - 100.00 

PT Borneo Citrapertiwi Nusantara (BCN)* อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน - 100.00 

PT Separi Energy (SE)* อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน - 100.00 

PT Jembayan Muarabara (JMB)* อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน - 100.00 

PT Kemilau Rindang Abadi (KRA)* อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน - 100.00 

PT Arzara Baraindo Energitama (ABE)* อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน - 100.00 

PT Cakrawala Abadi Jaya (CAJ)* อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน - 100.00 

PT Sakti Utama Luas (SUL)* อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน - 100.00 

Tri Tunggall Lestari Bersama (TTLB)* อินโดนีเซีย ธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน - 100.00 

PT Makassar Prima Coal (MPC)* อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน - 70.00 

PTT International Holding Limited (PTTIH)* ฮ่องกง ลงทุนในบริษทัอ่ืน - 100.00 

PTT International Investment Limited  (PTTII)* ฮ่องกง ลงทุนในบริษทัอ่ืน - 100.00 

PTT International (Singapore) Company Pte. 
Limited (PTT Inter (Sing))* 

สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน - 100.00 

 

* เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2560 PTTER ไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดใน BPN, KM, MBR, BCN, SE, JMB, KRA, ABE, CAJ, SUL, TTLB, MPC, PTTIH, PTTII และ 
PTT Inter (Sing) ใหแ้ก่ PTTGM 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย และการด าเนินงานร่วมกนั ของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

 

* เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2560 PTTER ไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดใน PTTML, Straits (Brunei), SAR, YOXFORD, MCM, TET, SAEnergy, RWD, SET, SMI, 
SCS, BPPD, BPPN, RWD, BCS, BBM และ CPN ใหแ้ก่ PTTGM 

ช่ือบริษัท จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
(ร้อยละ) 

   2560 2559 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม PTTGM :     

PTT Mining Limited (PTTML)* ฮ่องกง ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 - 

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

Sakari Resources Ltd. (SAR)* สิงคโปร์ ลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่านหิน 95.49 - 

Yoxford Holdings (YOXFORD)* เมอริเชียส ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 - 

Madagascar Consolidated Mining SA (MCM)* มาดากสัการ์ เหมืองถ่านหิน 80.00 - 

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

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

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

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

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

PT Straits Consultancy Services (SCS)* อินโดนีเซีย ใหบ้ริการบริหารงาน 100.00 - 

PT Bahari Perdana Persada (BPPD)* อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 - 

PT Bahari Putra Perdana (BPPN)* อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 - 

PT Reyka Wahana Digdjaya (RWD)* อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 - 

PT Bahari Cakrawala Sebuku (BCS)* อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 - 

PT Bumi Borneo Metalindo (BBM)* อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 - 

PT Citra Pertiwi Nusantara (CPN)* อินโดนีเซีย อุปกรณ์ล าเลียงและขนส่ง 
ถ่านหิน 

100.00 - 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย และการด าเนินงานร่วมกนั ของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 (ร้อยละ) 

   2560 2559 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม PTTGM (ต่อ) :     

PT Bumiborneo Pertiwi Nusantara (BPN)* อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 - 

PT Karbon Mahakam (KM)* อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 - 

PT Metalindo Bumi Raya (MBR)* อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 - 

PT Borneo Citrapertiwi Nusantara (BCN)* อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 - 

PT Separi Energy (SE)* อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 - 

PT Jembayan Muarabara (JMB)* อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 - 

PT Kemilau Rindang Abadi (KRA)* อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 - 

PT Arzara Baraindo Energitama (ABE)* อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 - 

PT Cakrawala Abadi Jaya (CAJ)* อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 - 

PT Sakti Utama Luas (SUL)* อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 - 

Tri Tunggall Lestari Bersama (TTLB)* อินโดนีเซีย ธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน 100.00 - 

PT Makassar Prima Coal (MPC)* อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 70.00 - 

PTT International Holding Limited (PTTIH)* ฮ่องกง ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 - 

PTT International Investment Limited  (PTTII)* ฮ่องกง ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 - 

PTT International (Singapore) Company Pte. 
Limited (PTT Inter (Sing))* 

สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 - 

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) จ ากดั 
(PTTGE TH) 

ไทย ใหบ้ริการบริษทัในเครือ 100.00 100.00 

 

* เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2560 PTTER ไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดใน BPN, KM, MBR, BCN, SE, JMB, KRA, ABE, CAJ, SUL, TTLB, MPC, PTTIH, PTTII และ 
PTT Inter (Sing) ใหแ้ก่ PTTGM 
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14.        เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย และการด าเนินงานร่วมกนั ของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

 

* จดทะเบียนช าระบญัชีแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2560  
  

ช่ือบริษัท จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
(ร้อยละ) 

   2560 2559 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม BSA :     

บริษทั สปอร์ต เซอร์วสิเซส อลัไลแอนซ์ จ ากดั 
(SSA) 

ไทย บริหารสโมสรฟตุบอล 100.00 100.00 

บริษทั บิซิเนส โปรเฟสชัน่เนล โซลูชัน่ส์ จ ากดั 
(BPS) 

ไทย บริหารจดัการดา้นธุรกิจ 100.00 - 

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดย PTTEP และ PTTER :     

PTT FLNG Limited (PTT FLNG)* ฮ่องกง ปิโตรเลียม - 100.00 
     

การด าเนินงานร่วมกนัของกลุ่ม 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 ่จ  ากดั (Orange) ไทย ปิโตรเลียม 53.95 53.95 

บริษทั บี 8/32 พาร์ทเนอร์ จ ากดั (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 

Mozambique LNG1 Company Pte. Ltd.  
(MZ LNG1) 

สิงคโปร์ ปิโตรเลียม 8.50 - 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.3 เงินลงทุนในการร่วมคา้ และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 
 

ช่ือบริษัท 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 (ร้อยละ) 

   2560 2559 

การร่วมคา้     
กลุ่มบริษัท PTTEP     

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

กลุ่มบริษัท GPSC     

บริษทั ไทยโซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ ากดั (TSR) ไทย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 40.00 40.00 

บริษทั ไฟฟ้า น ้ าลิก 1 จ ากดั (NL1PC) ลาว ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 40.00 40.00 

บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั (NNEG) ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 30.00 30.00 

กลุ่มบริษัท PTTOR 

    

บริษทั โอจีพี เอนเนอร์ยี ่โซลูชัน่ส์ จ ากดั (OGPS)* ไทย ขายพลงังานพร้อมใช ้ - 40.00 

กลุ่มบริษัท PTTGC     

บริษทั ไทย อีทอกซีเลท จ ากดั (TEX) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
เคมีภณัฑ ์

50.00 50.00 

Emery Oleochemical (M) Sdn. Bhd. (EOM) มาเลเซีย ผลิตและจ าหน่ายเคมีภณัฑ์
ชีวภาพ 

50.00 50.00 

Emery Specialty Chemical Sdn. Bhd. (ESC) มาเลเซีย ผลิตและจ าหน่ายเคมีภณัฑ ์
ชนิดพิเศษ 

50.00 50.00 

NatureWorks LLC (NTR) สหรัฐอเมริกา ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
พลาสติกชีวภาพ 

50.00 50.00 

บริษทั พีทีที เอม็ซีซี ไบโอเคม จ ากดั (PTTMCC)** ไทย ปิโตรเคมี 50.00 - 

บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากดั (PTTAC)** ไทย ปิโตรเคมี 50.00 - 

บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จ ากดั (HMC)** ไทย ปิโตรเคมี 41.44 - 

กลุ่มบริษัท 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 ใหบ้ริการขนส่งน ้ามนัทางเรือ 50.00 50.00 
 

* เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2560 PTTOR ไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดใน OGPS ใหแ้ก่ PTTGM 
** เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2560 บริษทัฯ ไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดใน PTTMCC PTTAC และ HMC ใหแ้ก่ PTTGC 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.3 เงินลงทุนในการร่วมคา้ และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 (ร้อยละ) 

   2560 2559 

การร่วมคา้ (ต่อ)     

กลุ่มบริษัท TOP (ต่อ)     

บริษทั ทอ็ป นอติคอล สตาร์ จ ากดั (TOP-NS) ไทย ใหบ้ริการจดัเกบ็และขนส่ง 
น ้ามนัทางเรือ 

35.00 35.00 

กลุ่มบริษัท IRPC     

บริษทั ไออาร์พีซี-พีซีซี จ ากดั (IRPC-PCC)* ไทย จ าหน่ายปิโตรเคมี 49.99 49.99 

กลุ่มบริษัท PTTER     

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

กลุ่มบริษัท PTTGM 

    

บริษทั โอจีพี เอนเนอร์ยี ่โซลูชัน่ส์ จ ากดั (OGPS)*** ไทย ขายพลงังานพร้อมใช ้ 40.00 - 

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

กลุ่มบริษัท PTTGE     

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

บริษทัร่วม     

กลุ่มบริษัท PTTEP     

บริษทัร่วมของกลุ่มบริษทั PTTEP AP**** ออสเตรเลีย ใหบ้ริการฐานปฏิบติัการ 
ทางเดินอากาศ 

50.00 50.00 

กลุ่มบริษัท GPSC     

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั (BIC) ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
และไอน ้า 

25.00 25.00 

บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั (XPCL) ลาว โรงไฟฟ้าพลงัน ้า 25.00 25.00 

กลุ่มบริษัท PTTOR     

FST Aviation Services Limited (FST) ฮ่องกง บริการเติมน ้ามนัอากาศยาน 25.00 25.00 
 

* อยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี 
** เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2560 PTTER ไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดใน FEEBRU ใหแ้ก่ PTTGM 
*** เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2560 PTTOR ไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดใน OGPS ใหแ้ก่ PTTGM 
**** บริษทัร่วมของกลุ่มบริษทั PTTEP AP ไดแ้ก่ Mungalalu Truscott Airbase Pty Ltd. และ Troughton Island Pty Ltd. 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.3 เงินลงทุนในการร่วมคา้ และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 (ร้อยละ) 

   2560 2559 

บริษทัร่วม (ต่อ)     

กลุ่มบริษัท PTTGC     

PT Indo Thai Trading (ITT) อินโดนีเซีย ปิโตรเคมี 49.00 49.00 

บริษทั วนิีไทย จ ากดั (มหาชน) (VNT) ไทย ปิโตรเคมี 24.98 24.98 

บริษทั อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จ ากดั (EFT) ไทย โครงสร้างพ้ืนฐาน 22.65 22.65 

บริษทั ไทยอีสเทิร์น ทอ้ปซีดส์ ออยล ์จ ากดั 
(TETSO) 

ไทย ปิโตรเคมี 30.00 30.00 

บริษทั เอส. พี. เพท็แพค อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั 
(SPPETPACK) 

ไทย ปิโตรเคมี 25.00 - 

กลุ่มบริษัท TOP     

บริษทั ที. ไอ. เอม็. ชิพ แมนเนจเมนท ์จ ากดั (TIM) ไทย ใหบ้ริการขนส่งทางเรือ 33.33 33.33 

บริษทั แม่สอดพลงังานสะอาด จ ากดั (MCE)* ไทย ผลิตและจ าหน่ายเอทานอล - 30.00 

บริษทั อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (UBE) ไทย ผลิตและจ าหน่ายเอทานอล 21.28 21.28 

กลุ่มบริษัท IRPC     

บริษทั อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จ ากดั (มหาชน) 
(UCHA) 

ไทย ผลิตและจ าหน่ายปิโตรเคมี 25.00 25.00 

กลุ่มบริษัท PTTER     

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

* เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2560 TET ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ TOP ขายเงินลงทุนทั้งหมดใน MCE 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.4 เงินลงทุนในการร่วมคา้ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วน 
ความเป็นเจ้าของ 

 (ร้อยละ) 

2560 2559 เงนิปันผลรับ 
 

2560 2559 วธีิราคาทุน วธีิส่วนได้เสีย วธีิราคาทุน วธีิส่วนได้เสีย 2560 2559 

1. TTM(T) 50.00 50.00 4,341.80 4,360.08 4,341.80 4,724.49 521.02 473.85 
2. TTM(M) 50.00 50.00 1,001.31 1,299.72 1,001.31 1,294.15 76.58 164.32 
3. DCAP 35.00 35.00 584.50 882.15 584.50 804.56 21.35 15.40 
4. PTTMCC 50.00 50.00 930.12 459.98 930.12 551.43 - - 
5. PTTAC 50.00 50.00 6,909.41 6,555.07 6,909.41 4,310.62 - - 
6. HMC 41.44 41.44 9,117.12 12,849.21 9,117.12 12,315.37 2,194.99 2,692.76 
7. Erawan 2 13.11 13.11 544.13 611.83 610.66 717.37 121.38 93.92 
8. TSR 40.00 40.00 1,697.00 1,711.83 1,697.00 1,713.58 301.00 291.67 
9. NL1PC 40.00 40.00 344.77 324.03 318.65 291.89 - - 
10. NNEG 30.00 30.00 480.90 588.63 480.90 466.58 - - 
11. TEX 50.00 50.00 210.00 708.82 210.00 688.24 71.40 70.88 
12. EOM 50.00 50.00 4,965.77 4,526.47 4,965.77 5,101.78 - - 
13. ESC 50.00 50.00 407.04 - 407.04 81.61 - - 
14. NTR 50.00 50.00 4,793.33 2,486.60 4,793.33 3,236.20 1,018.00 - 
15. TOP-NTL 50.00 50.00 0.25 11.32 0.25 10.08 - - 
16. TOP-NTL(BT) 50.00 50.00 24.05 43.00 24.05 27.86 - - 
17. TOP-NYK 50.00 50.00 273.88 420.36 273.88 440.83 34.00 26.48 
18. TOP-NS 35.00 35.00 52.50 65.47 52.50 21.82 - - 
19. IRPC-PCC 49.99 49.99 5.00 5.68 5.00 11.02 5.50 - 
20. OGPS 40.00 40.00 38.49 26.90 40.00 34.33 - - 
21. FEEBRU 35.00 35.00 214.84 135.18 235.55 148.21 - - 
22. Chancellor 77.56 77.56 2,971.00 1,297.74 3,257.34 1,422.81 - - 

   39,907.21 39,370.07 40,256.18 38,414.83   
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า   (3,185.83) (1,432.92) (3,492.89) (1,571.02)   

รวม   36,721.38 37,937.15 36,763.29 36,843.81 4,365.22 3,829.28 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.5 เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วน 
ความเป็นเจ้าของ 

 (ร้อยละ) 

2560 2559 เงนิปันผลรับ 

2560 2559 วธีิราคาทุน วธีิส่วนได้เสีย วธีิราคาทุน วธีิส่วนได้เสีย 2560 2559 

1. THAPPLINE 49.59 49.59 3,952.72 5,012.28 3,952.72 4,986.78 849.59 1,342.78 

2. KPL - 40.00 - - 21.49 - - - 

3. PAT 35.00 35.00 131.25 - 131.25 - - - 
4. บริษทัร่วมของกลุ่ม

บริษทั PTTEP AP 50.00 50.00 48.94 229.97 53.66 249.98 - 4.00 

5. BIC 25.00 25.00 923.75 812.20 673.44 492.02 20.29 40.58 

6. XPCL 25.00 25.00 5,794.47 5,249.30 4,404.43 3,801.87 - - 

7. FST  25.00 25.00 0.76 1.39 0.85 1.56 - - 

8. ITT 49.00 49.00 125.28 200.67 125.28 148.22 - - 

9. VNT 24.98 24.98 3,297.39 4,632.40 3,297.39 4,210.33 133.22 118.42 

10. EFT 22.65 22.65 2.27 19.53 2.27 15.64 7.25 7.25 

11. TETSO 30.00 30.00 46.69 45.45 16.65 16.20 - - 

12. SPPETPACK 25.00 - 50.00 44.99 - - - - 

13. TIM 33.33 33.33 1.00 - 1.00 - - - 

14. MCE - 30.00 - - 202.50 3.10 - - 

15. UBE 21.28 21.28 769.55 804.26 769.55 801.90 63.83 - 

16. UCHA 25.00 25.00 5,299.82 4,927.18 5,299.82 4,701.98 - - 

17. EMG 25.00 25.00 15,977.09 12,858.69 17,516.97 14,098.01 - - 

    36,420.98 34,838.31 36,469.27 33,527.59   

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า   (16,108.34) (12,858.69) (17,669.71) (14,098.01)   

รวม   20,312.64 21,979.62 18,799.56 19,429.58 1,074.18 1,513.03 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 

 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 (ร้อยละ) 

วธีิราคาทุน เงนิปันผลรับ 
 

2560 2559 2560 2559 2560 2559 

บริษทัยอ่ย       

1. PTTEP 65.29 65.29 71,390.42 71,390.42 10,367.45 7,127.62 

2. PTTLNG 100.00 100.00 15,599.01 10,958.44 1,823.18 1,730.06 

3. PTTNGD 58.00 58.00 418.14 418.14 870.00 - 

4.    PTTGL 50.00 - 5,210.72 - - - 

5. EnCo 50.00 50.00 900.00 900.00 41.77 72.32 

6. PTTES 40.00 40.00 62.50 62.50 - - 

7. PTTME - 40.00 - 66.40 - - 

8. GPSC 22.58 22.58 4,949.93 4,949.93 389.01 355.18 

9. PTTCL 100.00 100.00 103.49 103.49 - - 

10. PTTOM 100.00 100.00 16.15 16.15 - - 

11. PTTOR 100.00 100.00 8,621.67 8,621.67 - - 

12. PTT TANK 100.00 100.00 2,500.37 2,500.37 133.00 90.00 

13. TLBC 48.95 48.95 140.00 140.00 3.50 8.68 

14. PTTT 100.00 100.00 2.50 2.50 41.90 - 

15. PTTT LDN 100.00 100.00 347.75 18.16 - - 

16. PTTPL - 50.00 - 600.00 - - 

17. PTTPM - 50.00 - 20.00 125.00 250.00 

18. PTTGC 48.89 49.42 48,121.52 48,121.52 7,825.33 5,180.15 

19. TOP 49.10 49.10 11,380.83 11,380.83 4,507.41 3,305.44 

20. IRPC 38.51 38.51 28,467.24 28,467.24 1,810.03 1,731.33 

21. TP 26.00 26.00 2,304.76 2,304.76 270.32 255.71 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 (ต่อ) 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 (ร้อยละ) 

วธีิราคาทุน เงนิปันผลรับ 
 

2560 2559 2560 2559 2560 2559 

บริษทัยอ่ย (ต่อ)       

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

23.  PTTGM 100.00 100.00 33,007.14 217.14 - - 

24. PTTGE 100.00 100.00 11,750.64 11,750.64 - - 

25. PTTRTC 100.00 100.00 31.40 31.40 - - 

26. BSA 100.00 100.00 0.50 0.50 40.00 17.02 

27. PTT DIGITAL 20.00 20.00 30.00 30.00 15.60 13.00 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   279,059.35 236,774.87   

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า   (60,130.02) (26,414.37)   

รวม   218,929.33 210,360.50 28,263.50 20,136.51 

การร่วมคา้       

28.  TTM(T) 50.00 50.00 4,341.80 4,341.80 521.02 473.85 

29.  TTM(M) 50.00 50.00 1,001.31 1,001.31 76.58 164.32 

30. DCAP 35.00 35.00 584.50 584.50 21.35 15.40 

31. PTTMCC - 50.00 - 930.13 - - 

32. PTTAC - 50.00 - 6,909.41 - - 

33. HMC - 41.44 - 9,117.12 414.35 2,692.76 

รวม   5,927.61 22,884.27 1,033.30 3,346.33 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 (ต่อ) 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 (ร้อยละ) 

วธีิราคาทุน เงนิปันผลรับ 
 

2560 2559 2560 2559 2560 2559 

บริษทัร่วม       

34. THAPPLINE 40.40 40.40 3,173.23 3,173.23 699.28 1,095.44 

35. KPL - 40.00 - 21.49 - - 

36. PAT 35.00 35.00 131.25 131.25 - - 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม   3,304.48 3,325.97   

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า   (131.25) (152.74)   

รวม   3,173.23 3,173.23 699.28 1,095.44 

รวม   228,030.17 236,418.00 29,996.08 24,578.28 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.7 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

14.7.1 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในการร่วมคา้ ซ่ึงบนัทึกโดยวธีิส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2560 2559 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  36,843.81 39,090.09 

- ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 5,461.84 2,980.57 
- เงินปันผลรับ (4,365.22) (3,829.28) 
- เงินลงทุนเพ่ิม 26.12 238.28 
- ลดทุน (13.34) (1,371.27) 
- ส่วนแบ่งก าไรเบด็เสร็จอ่ืนในการร่วมคา้ 115.23 361.07 
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (131.29) (5.14) 

- ขาดทุนจากการดอ้ยค่า - (620.51) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  37,937.15 36,843.81 
 

14.7.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วม ซ่ึงบนัทึกโดยวธีิส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2560 2559 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  19,429.58 22,929.98 

- ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,848.57 1,162.64 
- เงินปันผลรับ (1,074.18) (1,513.03) 
- เงินลงทุนเพ่ิม 1,720.40 1,099.19 
- จ าหน่ายเงินลงทุน (12.00) - 
- ลดทุน - (0.01) 
- ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 89.47 (161.85) 
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (22.22) (92.70) 

- ขาดทุนจากการดอ้ยค่า - (3,994.64) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  21,979.62 19,429.58 

 



93 

14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.7 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ) 
 

14.7.3 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม ซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุนในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2560 2559 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  236,418.00 237,593.74 

- เงินลงทุนเพ่ิม 42,970.88 1,874.81 
- จ าหน่ายเงินลงทุน (17,643.06) (887.49) 
- ลดทุน - (1,325.00) 

- ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (หมายเหตุฯ 21) (33,715.65) (838.06) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 228,030.17 236,418.00 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.8 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมคา้ ของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นขอ้มูลหลงัปรับนโยบายการบญัชี มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559   
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2560 2559 

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

สินทรัพยห์มุนเวยีน 5,278.15 2,526.93 1,284.51 - - - 4,782.47 2,460.28 1,085.59 5,349.63 8,470.65 310.15 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 15,091.41 5,335.01 2,309.95 - - - 17,874.66 5,976.71 2,641.13 23,574.36 26,997.10 3,318.36 

หน้ีสินหมุนเวยีน (2,250.66) (1,189.42) (626.44) - - - (1,573.98) (771.59) (605.68) (3,624.13) (3,869.78) (301.50) 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (9,398.74) (4,073.09) (447.58) - - - (11,634.16) (5,077.12) (822.31) (16,678.61) (9,211.43) (2,224.16) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 8,720.16 2,599.43 2,520.44 - - - 9,448.99 2,588.28 2,298.73 8,621.25 22,386.54 1,102.85 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.8 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมคา้ ของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นขอ้มูลหลงัปรับนโยบายการบญัชี มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

งบก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2560 2559 

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

รายได*้ 3,200.76 163.94 2,584.42 - - - 3,307.40 951.79 2,625.67 11,906.63 31,689.16 20.56 

ค่าใชจ่้าย (2,029.16) (157.86) (2,241.95) - - - (2,233.01) (270.68) (2,244.40) (11,892.26) (25,546.81) (138.26) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ 1,171.60 6.08 342.47 - - - 1,074.39 681.11 381.27 14.37 6,142.35 (117.70) 

ภาษีเงินได ้ 26.94 (11.87) (61.83) - - - (102.73) (139.20) (76.98) 2.48 (861.10) - 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,198.54 (5.79) 280.64 - - - 971.66 541.91 304.29 16.85 5,281.25 (117.70) 
 

* รวมก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.9 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัร่วม ของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นขอ้มูลหลงัปรับนโยบายการบญัชี มีรายละเอียดดงัน้ี  
 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559   
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2560 2559 

 THAPPLINE THAPPLINE 

สินทรัพยห์มุนเวียน 4,980.30 4,910.55 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 6,248.42 6,293.28 

หน้ีสินหมุนเวยีน (579.07) (610.50) 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (113.41) (108.89) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 10,536.24 10,484.44 
 

ขอ้มูลทางการเงินของ PAT ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯ เปิดเผยตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14.11 
 

งบก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2560 2559 

 THAPPLINE THAPPLINE 

รายได*้ 3,504.35 3,517.90 

ค่าใชจ่้าย (1,269.93) (1,229.87) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 2,234.42 2,288.03 

ภาษีเงินได ้ (452.52) (459.79) 

ก าไรสุทธิ 1,781.90 1,828.24 
 

ขอ้มูลทางการเงินของ PAT ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯ เปิดเผยตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14.11 
 

* รวมก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.10 รายการส าคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 

PTTLNG 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั พีทีที แอลเอน็จี จ ากดั (PTTLNG) คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 
มีมติอนุมัติให้เรียกช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุนเป็นจ านวนเงิน 1,864.56 ลา้นบาท ทั้ งน้ี บริษทัฯ ได้ช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุน
ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2560  

 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น PTTLNG ประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2560 มีมติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของ 
PTTLNG จ านวน 428 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท เป็นจ านวนเงิน 4,280 ลา้นบาท โดยไดเ้รียกช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุน
เป็นจ านวนเงิน 1,479.60 ลา้นบาท 909.92 ลา้นบาท และ 386.49 ลา้นบาท ทั้ งน้ี บริษทัฯ ไดช้ าระค่าหุ้นเพ่ิมทุน
ดงักล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560 วนัท่ี 21 สิงหาคม 2560 และวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2560 ตามล าดบั 
 

PTTGM/ PTTER 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 12/2559 เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2559  มีมติอนุมติัการปรับโครงสร้าง
การถือหุ้นและโครงสร้างทางการเงินของกลุ่มบริษทั พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จ ากดั (PTTER) โดยให้บริษทั 
ปตท. โกลบอล แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (PTTGM) เขา้ถือบริษทัท่ี PTTER ถือหุน้ทั้งหมด ยกเวน้ East Mediterranean Gas 
Company S.A.E. (EMG)  โดย PTTGM ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุนเป็นจ านวนเงิน 40 ลา้นบาท 22,750 ลา้นบาท และ 
10,000 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดช้ าระค่าหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2560 วนัท่ี 28 มิถุนายน 2560 
และวนัท่ี 13 กนัยายน 2560 ตามล าดบั และ PTTER ไดจ่้ายช าระคืนเงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ียคา้งช าระแก่บริษทัฯ เป็น
จ านวนทั้งส้ิน 950.75 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 31,773.44 ลา้นบาท   
 

จากการปรับโครงสร้างการถือหุน้และโครงสร้างทางการเงินดงักล่าว บริษทัฯ ประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของ
เงินลงทุนใน PTTGM และ PTTER  ดว้ยวิธีการคิดมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคต ส่งผลให้ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน PTTGM จ านวน 14,062.46 ลา้นบาท และ PTTER 
จ านวน 19,442.23 ลา้นบาท รวมเป็นเงินจ านวน 33,504.69 ลา้นบาท และกลบัรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของ 
PTTER จ านวน 34,692.27 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ  
   

PTTGL 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2560  เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560  ไดมี้มติอนุมติัให้จัดตั้ง
บริษทั พีทีที โกลบอล แอลเอน็จี จ ากดั (PTTGL) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนกบับริษทั ปตท.สผ. ศูนยบ์ริหารธุรกิจ จ ากดั 
(PTTEP BC) เพ่ือรองรับการด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) โดยบริษทัฯ และ PTTEP BC  
ถือหุน้ในสัดส่วนเท่ากนัท่ีร้อยละ 50  
 

PTTGL มีทุนจดทะเบียน 8 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 8,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1,000 บาท บริษทัฯ ไดช้ าระ
ค่าหุ้นจ านวน 4 ลา้นบาทแลว้ เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2560 และเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2560  PTTGLไดเ้รียกช าระค่าหุ้น
เพ่ิมทุนเป็นจ านวนเงิน 5,206.72 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดช้ าระค่าหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2560 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.10 รายการส าคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (ต่อ) 
 

PTTT LDN 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 7/2560  เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2560  มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุน 
จดทะเบียน PTT International Trading London Ltd (PTTT LDN) โดยเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560  PTTT LDN ไดเ้รียก
ช าระค่าหุน้เพ่ิมทุน จ านวน 10 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นจ านวนเงิน 10 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 
329.59 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดช้ าระค่าหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2560 

 

14.11 ขอ้มูลเพ่ิมเติมในส่วนของบริษทัร่วม 
 

บริษทัฯ ยงัไม่รับรู้ส่วนแบ่งผลก าไร(ขาดทุน)ของบริษทัร่วมบางแห่ง ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 จ านวน  
11.60 ลา้นบาท (2559 : (28.67) ลา้นบาท) เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัมีผลขาดทุนสะสมท่ียงัไม่รับรู้ของบริษทัร่วมดงักล่าว  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 16.37 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 : 102.97 ลา้นบาท) 

 

14.12 สัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม ท่ีมีสัดส่วนอ านาจในการออกเสียงต่างจากสัดส่วนของ
ความเป็นเจา้ของ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

  หน่วย : ร้อยละ 
บริษัท สัดส่วนอ านาจในการออกเสียง สัดส่วนของความเป็นเจ้าของ 

บริษทัร่วม   
THAPPLINE 49.22 49.21 

 

14.13 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั 
 

ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญัมีดงัน้ี 
 

  สัดส่วนของส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ
ทีถื่อโดยส่วนได้เสียทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 

  (ร้อยละ) 
ช่ือบริษัท จัดตั้งขึน้ในประเทศ 2560 2559 
บริษทั ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั  
(มหาชน) (PTTEP) 

ไทย 34.71 34.71 

บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) (TOP) ไทย 50.90 50.07 
บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) (IRPC) ไทย 61.49 61.49 
บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน)  
(PTTGC) 

ไทย 51.11 50.58 

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ากดั  
(มหาชน) (GPSC) 

ไทย 25.00 25.00 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.13 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั (ต่อ) 
 

ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั ซ่ึงเป็นขอ้มูลหลงัปรับนโยบายการบญัชี ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั   
 

สรุปรายการฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559   
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2560 2559 

 PTTEP TOP IRPC PTTGC GPSC PTTEP TOP IRPC PTTGC GPSC 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 188,400.09 126,211.39 47,904.09 140,737.59 9,917.98 185,972.83 115,730.64 39,970.19 127,513.47 11,665.02 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 439,721.21 102,095.86 139,100.85 294,226.34 49,964.37 490,916.70 101,995.80 132,529.68 265,652.73 46,248.10 

หน้ีสินหมุนเวยีน (52,330.50) (33,379.41) (49,747.69) (60,312.88) (4,087.58) (39,442.94) (34,294.87) (52,839.53) (53,267.60) (4,197.31) 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (199,416.07) (67,766.12) (49,344.61) (94,386.95) (15,506.92) (229,462.67) (71,829.57) (39,666.03) (91,229.84) (15,076.86) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 376,374.73 127,161.72 87,912.64 280,264.10 40,287.85 407,983.92 111,602.00 79,994.31 248,668.76 38,638.95 

ส่วนของบริษทัใหญ่ 220,759.68 60,016.47 33,804.00 134,383.81 28,845.59 242,078.98 53,366.84 30,774.60 121,578.77 27,775.64 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 155,615.05 67,145.25 54,108.64 145,880.29 11,442.26 165,904.94 58,235.16 49,219.71 127,089.99 10,863.31 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.13 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั (ต่อ) 
 

ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั ซ่ึงเป็นขอ้มูลหลงัปรับนโยบายการบญัชี ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั (ต่อ) 
 

สรุปรายการก าไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2560 2559 

 PTTEP TOP IRPC PTTGC GPSC PTTEP TOP IRPC PTTGC GPSC 

รายได ้ 152,581.15 342,932.86 215,899.17 448,789.57 21,286.62 150,689.32 277,244.03 181,553.68 352,433.97 21,784.83 

ค่าใชจ่้าย (126,014.73) (312,078.03) (201,085.09) (402,699.27) (17,689.69) (127,744.87) (253,355.23) (172,530.25) (323,528.82) (18,772.62) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 26,566.42 30,854.83 14,814.08 46,090.30 3,596.93 22,944.45 23,888.80 9,023.43 28,905.15 3,012.21 

ภาษีเงินได ้ (5,986.95) (5,529.49) (2,181.34) (3,863.24) (256.76) (10,084.73) (2,295.46) (282.42) (3,025.09) (140.23) 

ก าไรสุทธิ 20,579.47 25,325.34 12,632.74 42,227.06 3,340.17 12,859.72 21,593.34 8,741.01 25,880.06 2,871.98 

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (34,796.06) (310.29) (67.23) (1,041.90) (25.77) (853.02) (9.41) (115.58) (405.34) (96.73) 

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม (14,216.59) 25,015.05 12,565.51 41,185.16 3,314.40 12,006.70 21,583.93 8,625.43 25,474.72 2,775.25 

ส่วนของบริษทัใหญ่ (9,281.50) 12,041.86 4,837.31 18,633.84 2,362.24 7,838.74 10,600.20 3,309.95 12,474.81 1,951.89 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (4,935.09) 12,973.19 7,728.20 22,551.32 952.16 4,167.96 10,983.73 5,315.48 12,999.91 823.36 

เงินปันผลจ่ายใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม 5,512.39 4,607.79 2,912.16 8,550.66 430.76 3,788.96 3,376.83 2,777.74 5,693.02 393.30 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.13 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั (ต่อ) 
 

ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั ซ่ึงเป็นขอ้มูลหลงัปรับนโยบายการบญัชี ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั (ต่อ) 
 

สรุปรายการกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2560 2559 

 PTTEP TOP IRPC PTTGC GPSC PTTEP TOP IRPC PTTGC GPSC 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 89,704.08 33,985.38 20,385.01 58,395.96 3,152.97 80,480.38 23,181.63 7,227.46 44,490.25 4,130.09 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (85,783.66) (30,073.51) (11,240.33) (36,821.84) (2,362.97) (95,999.99) (18,348.15) (10,689.87) (111.18) (1,049.28) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (22,539.55) (18,794.24) (9,042.03) (10,674.82) (2,305.36) (19,211.30) (9,397.30) 1,928.77 (24,584.06) (382.97) 

อ่ืน ๆ (5,037.92) (614.97) - 1,386.71 (14.34) (292.39) (76.22) - - - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ (23,657.05) (15,497.34) 102.65 12,286.01 (1,529.70) (35,023.30) (4,640.04) (1,533.64) 19,795.01 2,697.84 



 

102 

15. เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน  
 

15.1 ขอ้มูลเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  
 

ช่ือบริษัท จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 (ร้อยละ) 

   2560 2559 

เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืนของบริษัทฯ      

เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน     

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

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

บริษทั สานพลงั วสิาหกิจเพ่ือสังคม จ ากดั (PTTSE) 
    (กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100) 

ไทย ธุรกิจเพ่ือสังคม 20.00 - 

บริษทั บริการน ้ามนัอากาศยาน จ ากดั (IPS) ไทย บริการเติมน ้ามนั 
อากาศยาน 

16.67 16.67 

บริษทั คลัเลอร์วชิัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (Corpus) ไทย  ผลิตเส้นดา้ยส าเร็จรูป 0.48 0.48 

บริษทั ขนส่งน ้ามนัทางท่อ จ ากดั (FPT)* ไทย ท่อขนส่งน ้ามนั - - 
     

เงินลงทุนระยะยาวในตราสารหน้ี     

บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) (BJC) ไทย ผลิตสินคา้อุปโภค
บริโภคและใหบ้ริการ 

  

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) (BDMS) ไทย บริการทางการแพทย ์   

บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)
(BTS) 

ไทย ขนส่งและโลจิสติกส์   

บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) (IVL) ไทย ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์   

The Commercial Bank (P.S.Q.C.) (CBQ) กาตาร์ ธนาคาร   

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) (BAY) ไทย ธนาคาร   

Emirates NBD (ENBD) สหรัฐ
อาหรับ 
เอมิเรตส์ 

ธนาคาร   

 

* ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สัดส่วนความเป็นเจา้ของร้อยละ 0.0000090  
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15. เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน (ต่อ) 
 

15.1 ขอ้มูลเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 (ร้อยละ) 

   2560 2559 

เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืนของบริษัทย่อย      

เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน      

กลุ่มบริษัท PTTEP     

บริษทั สานพลงั วสิาหกิจเพ่ือสังคม จ ากดั (PTTSE) ไทย ธุรกิจเพ่ือสังคม 15.00 - 

กลุ่มบริษัท PTTGL     

Petronas LNG 9 Sdn. Bhd. (PL9SB) มาเลเซีย แปรรูปก๊าซธรรมชาติ
เป็นก๊าซธรรมชาติเหลว 

10.00 - 

กลุ่มบริษัท GPSC     

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

วิจยัและพฒันา
แบตเตอร่ี 

18.00 19.00 

บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากดั (RPCL) ไทย ผลิตไฟฟ้า 15.00 15.00 

บริษทั สานพลงั วสิาหกิจเพ่ือสังคม จ ากดั (PTTSE) ไทย ธุรกิจเพ่ือสังคม 10.00 - 

กลุ่มบริษัท PTTOR     

บริษทั สานพลงั วสิาหกิจเพ่ือสังคม จ ากดั (PTTSE) ไทย ธุรกิจเพ่ือสังคม 10.00 - 

กลุ่มบริษัท 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 

กลุ่มบริษัท PTTGC     

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

สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 15.34 15.34 

Exeltium SAS (EXS) ฝร่ังเศส ธุรกิจไฟฟ้า 4.00 4.00 

บริษทั สานพลงั วิสาหกิจเพ่ือสังคม จ ากดั (PTTSE) ไทย ธุรกิจเพ่ือสังคม 15.00 - 
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15. เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน (ต่อ) 
 

15.1 ขอ้มูลเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 (ร้อยละ) 

   2560 2559 

เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืนของบริษัทย่อย (ต่อ)     

เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน (ต่อ)     

กลุ่มบริษัท TOP     

บริษทั สานพลงั วสิาหกิจเพ่ือสังคม จ ากดั (PTTSE) ไทย ธุรกิจเพ่ือสังคม 15.00 - 

กลุ่มบริษัท IRPC     

บริษทั ทีพีไอ อีโออีจี จ ากดั (TPIE) ไทย การใหสิ้นเช่ือ 36.31 36.31 

บริษทั ทีพีไอ โฮลด้ิง จ ากดั (TPIH) ไทย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 35.01 35.01 

บริษทั พรชยัวสิาหกิจ จ ากดั (PEC) ไทย ใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์ 23.65 23.65 

บริษทั อุตสาหกรรมเหลก็กลา้ไทย จ ากดั (มหาชน) 
(TSSI) 

ไทย ผลิตเหลก็ลวด 16.24 16.24 

บริษทั ระยอง อะเซททีลีน จ ากดั (RAC) ไทย ผลิตก๊าซอุตสาหกรรม 13.04 13.04 

บริษทั ไดอะ โพลีอะคริเลต จ ากดั (DIA) ไทย ผลิตเมด็พลาสติก 3.65 3.65 

บริษทั สานพลงั วสิาหกิจเพ่ือสังคม จ ากดั (PTTSE) ไทย ธุรกิจเพ่ือสังคม 15.00 - 
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15. เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน (ต่อ) 
 

15.2 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วน 
ความเป็นเจ้าของ 

(ร้อยละ) 

ราคาทุน/ ราคาทุนตดัจ าหน่าย เงนิปันผลรับ 

งบการเงินรวม งบการเงิน 
เฉพาะกจิการ 

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
เงินลงทุนระยะยาว 
ในตราสารทุน         

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.  PTTSE 100.00 - 2.49 - 0.50 - - - 
4.  IPS 16.67 16.67 0.02 0.02 0.02 0.02 - - 

5.  Corpus 0.48 0.48 0.60 0.60 0.60 0.60 - - 

6.  FPT* - - 0.02 0.02 0.02 0.02 - - 

7.   PL9SB 10.00 - 9,740.55 - - - - - 

8.  24M 18.00 19.00 715.62 715.62 - - - - 
9.   RPCL 15.00 15.00 888.75 888.75 - - 270.00 420.00 
10.  KOT 10.00 10.00 114.83 125.90 - - - - 
11.  KIF 10.00 10.00 47.59 52.17 - - - - 

12.  K I 10.00 10.00 239.19 262.24 - - - - 

13.  K II 10.00 10.00 63.93 70.10 - - - - 

14.  API 15.34 15.34 290.24 290.24 - - - 14.11 

15.  EXS 4.00 4.00 282.88 282.88 - - - - 
16.  TPIE 36.31 36.31 828.94 828.94 - - - - 
17.  TPIH 35.01 35.01 1,415.90 1,415.90 - - - - 

18.  PEC 23.65 23.65 1,118.95 1,118.95 - - - - 

19.  TSSI 16.24 16.24 673.35 673.35 - - - - 

20.  RAC 13.04 13.04 15.00 15.00 - - - - 
 

* ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สัดส่วนความเป็นเจา้ของร้อยละ 0.0000090 จ  านวน 66 หุน้ เป็นเงินจ านวน 22,220.00 บาท 
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15. เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน (ต่อ) 
 

15.2 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วน 
ความเป็นเจ้าของ 

(ร้อยละ) 

ราคาทุน/ ราคาทุนตดัจ าหน่าย เงนิปันผลรับ 
 งบการเงินรวม งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
เงินลงทุนระยะยาว 
ในตราสารทุน (ต่อ)         

21.  DIA 3.65 3.65 8.50 8.50 - - 1.91 2.55 

22.  อ่ืน - - 2.00 0.50 - - - - 

เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน 16,470.24 6,770.57 22.03 21.53   

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (3,957.81) (4,564.69) (14.14) (14.14)   

รวม 12,512.43 2,205.88 7.89 7.39 271.91 436.66 
เงินลงทุนระยะยาว 
ในตราสารหน้ี         

23.  BJC   2,500.00 - 2,500.00 - - - 

24.  BDMS   420.70 - 420.70 - - - 

25.  BTS   451.10 - 451.10 - - - 

26.  IVL   500.00 - 500.00 - - - 

27.  CBQ   6,502.92 - 6,502.92 - - - 

28.  BAY   2,505.49 - 2,505.49 - - - 

29.  ENBD   2,276.02 - 2,276.02 - - - 

รวม 15,156.23 - 15,156.23 - - - 

รวม 27,668.66 2,205.88 15,164.12 7.39 271.91 436.66 
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15. เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน (ต่อ) 
 

15.3 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน มีรายละเอียดดงัน้ี    
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  2,205.88 1,969.13 7.39 7.39 

 - เงินลงทุนเพ่ิม 9,883.54 236.75 0.50 - 

 - โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
      (หมายเหตุฯ 21) 562.00 - - - 

 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (138.99) - - - 

เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 12,512.43 2,205.88 7.89 7.39 

เงินลงทุนระยะยาวในตราสารหน้ี  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 15,156.23 - 15,156.23 - 

รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 27,668.66 2,205.88 15,164.12 7.39 

 

15.4  รายการส าคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
 

PTTSE 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2560  เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2560  ไดมี้มติอนุมติัให้จัดตั้ ง 
บริษทั สานพลงั วิสาหกิจเพ่ือสังคม จ ากดั (PTTSE) โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  
บริษทั ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน)  บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน)  บริษทั  
ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน)  บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน)  บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) 
และบริษทั ปตท. น ้ามนัและการคา้ปลีก จ ากดั เพ่ือสนบัสนุนการด าเนินกิจการดา้นวสิาหกิจเพ่ือสังคม  
 

PTTSE มีทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 10 ลา้นบาท บริษทัฯ ไดช้ าระค่าหุน้จ านวน 0.50 ลา้นบาทแลว้ เม่ือวนัท่ี  5 กนัยายน 2560 
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16. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 
ท่ีดิน อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 
งานระหวา่ง 
ก่อสร้าง 

รวม 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559     
ราคาทุน 5,204.67 2,308.50 - 7,513.17 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (871.20) - (871.20) 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (354.35) - - (354.35) 
มูลค่าตามบญัชี 4,850.32 1,437.30 - 6,287.62 
     

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559      
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 4,850.32 1,437.30 - 6,287.62 
 - เพิ่มข้ึน 7.85 26.64 - 34.49 
 - โอนเปล่ียนประเภท - 12.43 - 12.43 
 - ขายและจ าหน่าย - สุทธิ (0.50) (1.72) - (2.22) 
 - ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - (104.77) - (104.77) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 4,857.67 1,369.88 - 6,227.55 
     

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559      
ราคาทุน 5,212.02 2,343.68 - 7,555.70 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (973.80) - (973.80) 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (354.35) - - (354.35) 
มูลค่าตามบญัชี 4,857.67 1,369.88 - 6,227.55 
     

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560      
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 4,857.67 1,369.88 - 6,227.55 
 - เพิ่มข้ึน 1.29 13.24 6.16 20.69 
 - โอนเปล่ียนประเภท 4.82 27.02 (1.39) 30.45 
 - ขายและจ าหน่าย - สุทธิ (15.80) (1.98) - (17.78) 
 - ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - (114.88) - (114.88) 
 - โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่า (หมายเหตุฯ 21) 87.40 - - 87.40 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 4,935.38 1,293.28 4.77 6,233.43 

     

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560      
ราคาทุน 5,202.33 2,374.80 4.77 7,581.90 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (1,081.52) - (1,081.52) 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (266.95) - - (266.95) 
มูลค่าตามบญัชี 4,935.38 1,293.28 4.77 6,233.43 
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16. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (ต่อ) 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ท่ีดิน อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 
งานระหวา่ง 
ก่อสร้าง 

รวม 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559     
ราคาทุน 3,574.41 467.63 - 4,042.04 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (199.51) - (199.51) 
มูลค่าตามบญัชี 3,574.41 268.12 - 3,842.53 
     

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559      
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 3,574.41 268.12 - 3,842.53 
 - เพิ่มข้ึน - 3.23 - 3.23 
 - โอนเปล่ียนประเภท - 12.43 - 12.43 
 - ขายและจ าหน่าย - สุทธิ - (1.46) - (1.46) 
 - ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - (17.17) - (17.17) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 3,574.41 265.15 - 3,839.56 
     

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559      
ราคาทุน 3,574.41 480.29 - 4,054.70 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (215.14) - (215.14) 
มูลค่าตามบญัชี 3,574.41 265.15 - 3,839.56 
     

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560      
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 3,574.41 265.15 - 3,839.56 
 - เพิ่มข้ึน - 4.11 6.16 10.27 
 - โอนเปล่ียนประเภท (3.35) 27.03 (1.39) 22.29 
 - ขายและจ าหน่าย - สุทธิ - (1.98) - (1.98) 
 - ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - (19.01) - (19.01) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 3,571.06 275.30 4.77 3,851.13 
     

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560      
ราคาทุน 3,571.06 503.64 4.77 4,079.47 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (228.34) - (228.34) 
มูลค่าตามบญัชี 3,571.06 275.30 4.77 3,851.13 
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17. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดิน 
 
 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง 

อาคาร 

เคร่ืองจกัร 
และ 

อุปกรณ์ 

สินทรัพยเ์พื่อ 
การส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

สินทรัพย ์
เหมือง 

สินทรัพย ์
อ่ืน ๆ 

 

งานระหวา่ง 
ก่อสร้าง 

 

รวม 
 
 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559         
ราคาทุน 31,069.00 238,685.22 810,411.63 896,762.59 62,153.94 21,551.73 163,846.46 2,224,480.57 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (129,632.44) (342,744.96) (519,651.56) (28,395.30) (12,491.54) - (1,032,915.80) 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (214.38) (203.00) (2,426.68) (43,711.35) (14,606.29) (12.29) (2,535.45) (63,709.44) 
มูลค่าตามบญัชี 30,854.62 108,849.78 465,239.99 333,399.68 19,152.35 9,047.90 161,311.01 1,127,855.33 
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17. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดิน 
 
 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง 

อาคาร 

เคร่ืองจกัร 
และ 

อุปกรณ์ 

สินทรัพยเ์พื่อ 
การส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

สินทรัพย ์
เหมือง 

สินทรัพย ์
อ่ืน ๆ 

 

งานระหวา่ง 
ก่อสร้าง 

 

รวม 
 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559   
 

 
 

    
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 30,854.62 108,849.78 465,239.99 333,399.68 19,152.35 9,047.90 161,311.01 1,127,855.33 
 - เพิ่มข้ึน 2,058.92 763.75 4,017.41 39,757.66 574.98 1,084.59 61,340.46 109,597.77 
 - ตน้ทุนการกูย้มื - - - - - - 2,807.53 2,807.53 
 - โอนเปล่ียนประเภท 2,689.22 37,549.35 83,080.47  2,115.52  38.18 1,088.91 (122,730.80)  3,830.85  
 - ขายและจ าหน่าย - สุทธิ (12.07) (155.06)  (751.30)  (7,693.53) (22.53) (173.02) (43.46)  (8,850.97) 
 - ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - (10,968.21) (37,561.30) (71,071.46) (1,523.72) (2,169.00) - (123,293.69) 
 - ขาดทุนจากการดอ้ยค่า - (0.71) (0.55) (1,636.35) (126.56) - (42.89) (1,807.06) 
 - โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 4.70 5.80 33.56 - - - 109.07 153.13 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (14.25) (71.63) (239.25) (2,979.53) (153.10) (2.61) (129.86) (3,590.23) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 35,581.14 135,973.07 513,819.03 291,891.99 17,939.60 8,876.77 102,621.06 1,106,702.66 

         

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559          
ราคาทุน 35,790.82 276,184.68 890,494.80 915,475.02 62,309.54 23,030.01 104,973.41 2,308,258.28 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (140,015.22) (375,016.81) (579,593.92) (29,739.50) (14,153.24) - (1,138,518.69) 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (209.68) (196.39) (1,658.96) (43,989.11) (14,630.44) - (2,352.35) (63,036.93) 
มูลค่าตามบญัชี 35,581.14 135,973.07 513,819.03 291,891.99 17,939.60 8,876.77 102,621.06 1,106,702.66 
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17. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดิน 
 
 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เคร่ืองจกัร 
และ 

อุปกรณ์ 

สินทรัพยเ์พื่อ 
การส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

สินทรัพย ์
เหมือง 

สินทรัพย ์
อ่ืน ๆ 

 

งานระหวา่ง 
ก่อสร้าง 

 

รวม 
 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560          
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 35,581.14 135,973.07 513,819.03 291,891.99 17,939.60 8,876.77 102,621.06 1,106,702.66 
 - เพิ่มข้ึน 4,183.63 3,109.69 13,977.09 48,607.48 988.64 983.82 46,142.24 117,992.59 
 - ตน้ทุนการกูย้มื - - - - - - 1,907.56 1,907.56  
 - โอนเปล่ียนประเภท (40.64) 10,808.22 69,985.93 748.98 7.55 712.10  (82,934.42) (712.28) 
 - ขายและจ าหน่าย - สุทธิ (1,512.38) (130.94) (585.82) (2,857.05) (615.21) (61.88) (284.52) (6,047.80) 
 - ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - (11,400.46) (40,701.22) (54,131.68) (1,521.34) (2,191.35) - (109,946.05) 
 - ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (หมายเหตุฯ 21) - (409.35) (1,212.94) - (2,807.31) (546.36) (313.31) (5,289.27) 
 - โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่า (หมายเหตุฯ 21) 110.03 42.91 46.99 - - - - 199.93 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (52.25) (304.72) (144.52) (25,350.13) (1,431.33) (19.25) (599.24) (27,901.44) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 38,269.53 137,688.42 555,184.54 258,909.59 12,560.60 7,753.85 66,539.37 1,076,905.90 
         

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560          
ราคาทุน 38,369.18 288,813.65 966,165.37 879,673.52 53,209.26 23,852.24 68,250.88 2,318,334.10 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (150,417.72) (407,753.27) (580,556.01) (26,775.94) (15,552.03) - (1,181,054.97) 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (99.65) (707.51) (3,227.56) (40,207.92) (13,872.72) (546.36) (1,711.51) (60,373.23) 
มูลค่าตามบญัชี 38,269.53 137,688.42 555,184.54 258,909.59 12,560.60 7,753.85 66,539.37 1,076,905.90 

 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์อยูใ่นภาระค ้าประกนั เป็นเงินจ านวน 33,169.75 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 : 45,363.19 ลา้นบาท) 
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17. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ท่ีดิน 

 
 

อาคาร 
และส่วน 

ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองจกัร 
และ 

อุปกรณ์ 

สินทรัพย ์
อ่ืน ๆ 

 

งานระหวา่ง 
ก่อสร้าง 

 

รวม 
 
 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559       
ราคาทุน 8,595.14 39,071.27 329,012.29 13,277.50 46,271.34 436,227.54 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (16,010.44) (134,261.77) (8,744.57) - (159,016.78) 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (22.07) (4.70) (681.67) - - (708.44) 
มูลค่าตามบญัชี 8,573.07 23,056.13 194,068.85 4,532.93 46,271.34 276,502.32 
       

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559        
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 8,573.07 23,056.13 194,068.85 4,532.93 46,271.34 276,502.32 
 - เพิ่มข้ึน 187.58 289.51 2,451.70 560.40 18,894.81 22,384.00 
 - ตน้ทุนการกูย้มื - - - - 1,055.04 1,055.04 
 - โอนเปล่ียนประเภท 2,690.29 2,426.32 21,704.51 817.23 (25,210.55) 2,427.80 
 - ขายและจ าหน่าย - สุทธิ - (26.40) (149.73) (46.98) - (223.11) 
 - ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - (1,684.41) (14,058.43) (1,419.70) - (17,162.54) 
 - ขาดทุนจากการดอ้ยค่า - (0.16) - - - (0.16) 
 - โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 4.70 4.70 8.83 - - 18.23 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 11,455.64 24,065.69 204,025.73 4,443.88 41,010.64 285,001.58 
       

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559        
ราคาทุน 11,473.01 41,570.53 348,960.01 14,496.95 41,010.64 457,511.14 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (17,504.68) (144,926.69) (10,053.07) - (172,484.44) 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (17.37) (0.16) (7.59) - - (25.12) 
มูลค่าตามบญัชี 11,455.64 24,065.69 204,025.73 4,443.88 41,010.64 285,001.58 
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17. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ท่ีดิน 

 
 

อาคาร 
และส่วน 

ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองจกัร 
และ 

อุปกรณ์ 

สินทรัพย ์
อ่ืน ๆ 

 

งานระหวา่ง 
ก่อสร้าง 

 

รวม 
 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560        
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 11,455.64 24,065.69 204,025.73 4,443.88 41,010.64 285,001.58 
 - เพิ่มข้ึน 933.85 512.10 1,266.91 482.85 19,454.27 22,649.98 
 - ตน้ทุนการกูย้มื - - - - 843.85 843.85 
 - โอนเปล่ียนประเภท 369.24 5,298.92 34,058.18 334.21 (41,071.59) (1,011.04) 
 - ขายและจ าหน่าย - สุทธิ (1,745.72) (51.98) (23.49) (45.74) - (1,866.93) 
 - ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - (1,848.00) (14,546.11) (1,429.20) - (17,823.31) 
 - ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (หมายเหตุฯ 21) - (53.00) (36.32) - - (89.32) 
 - โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

(หมายเหตุฯ 21) 17.37 0.16 7.59 - - 25.12 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 11,030.38 27,923.89 224,752.49 3,786.00 20,237.17 287,729.93 
       

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560        
ราคาทุน 11,030.38 47,075.51 383,419.77 15,128.11 20,237.17 476,890.94 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (19,098.62) (158,630.96) (11,342.11) - (189,071.69) 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ - (53.00) (36.32) - - (89.32) 
มูลค่าตามบญัชี 11,030.38 27,923.89 224,752.49 3,786.00 20,237.17 287,729.93 

 

ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ส าหรับปี 2560 กลุ่มบริษทัใชอ้ตัรา
การตั้งข้ึนเป็นราคาทุนของสินทรัพยร้์อยละ 1.10 - 5.25 (2559 : ร้อยละ 1.50 - 5.75) 
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17. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงรวมอยู่ในเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และ
สินทรัพยอ่ื์น ๆ ไดแ้ก่ สินทรัพยป์ระเภทยานพาหนะ และท่อส่งก๊าซธรรมชาติ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ราคาทุน 10,782.04 10,780.35 10,038.70 10,007.25 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (4,655.80) (4,109.59) (4,273.61) (3,719.78) 

มูลค่าตามบญัชี 6,126.24 6,670.76 5,765.09 6,287.47 
 
 

18. ค่าความนิยม 
 

การเปล่ียนแปลงในค่าความนิยม มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 2560 2559 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม  50,778.17 51,408.13 
 - ซ้ือธุรกิจ  - (15.98) 
 - ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (หมายเหตุฯ 21) (795.61) (336.17) 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (3,294.30) (277.81) 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  46,688.26 50,778.17 
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19. สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 
คอมพิวเตอร์ 
ซอฟตแ์วร์ 

สิทธิการใช ้ สินทรัพย ์
ไม่มีตวัตนอ่ืน 

รวม 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559     
ราคาทุน  16,943.76   30,567.99   9,273.83   56,785.58  
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม  (7,645.38)  (11,456.61)  (4,048.09)  (23,150.08) 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  (11.82)  (122.02) -  (133.84) 
มูลค่าตามบญัชี  9,286.56   18,989.36   5,225.74   33,501.66  
     

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559      
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 9,286.56  18,989.36   5,225.74   33,501.66  
 - ซ้ือธุรกิจ  118.87  -  -  118.87  
 - เพ่ิมข้ึน 886.30  1,231.36   579.85   2,697.51  
 - โอนเปล่ียนประเภท 575.56   692.05   (430.86) 836.75 
 - ขายและจ าหน่าย - สุทธิ (17.69)  (32.63) (22.22)   (72.54) 
 - ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (1,729.62)  (1,110.11)  (389.58)  (3,229.31) 
 - ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  (319.36) -  (319.36) 
 - โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  32.63   -  32.63 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  (6.83)  (41.01)  (18.04)  (65.88) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี  9,113.15   19,442.29   4,944.89   33,500.33  
     

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559      
ราคาทุน  18,423.81   32,387.97   9,345.33   60,157.11  
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม  (9,310.66)  (12,535.85)  (4,400.44)  (26,246.95) 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  -  (409.83)  -  (409.83) 
มูลค่าตามบญัชี  9,113.15   19,442.29   4,944.89   33,500.33  
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19. สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (ต่อ) 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 
คอมพิวเตอร์ 
ซอฟตแ์วร์ 

สิทธิการใช ้ สินทรัพย ์
ไม่มีตวัตนอ่ืน 

รวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560      
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 9,113.15 19,442.29 4,944.89 33,500.33 
 - เพ่ิมข้ึน 889.65 270.51 731.62 1,891.78 
 - โอนเปล่ียนประเภท 1,293.48 71.97 (199.67) 1,165.78 
 - ขายและจ าหน่าย - สุทธิ (0.15) (3.21) (7.52) (10.88) 
 - ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (1,853.24) (1,088.12) (430.46) (3,371.82) 
 - ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (หมายเหตุฯ 21) - (470.42) (21.85) (492.27) 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (307.51) (18.27) (249.46) (575.24) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 9,135.38 18,204.75 4,767.55 32,107.68 
     

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560      
ราคาทุน 19,996.09 32,687.28 9,228.14 61,911.51 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (10,860.71) (13,645.30) (4,438.74) (28,944.75) 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ - (837.23) (21.85) (859.08) 
มูลค่าตามบญัชี 9,135.38 18,204.75 4,767.55 32,107.68 
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19. สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (ต่อ) 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
คอมพิวเตอร์ 
ซอฟตแ์วร์ 

สิทธิการใช ้ สินทรัพย ์
ไม่มีตวัตนอ่ืน 

รวม 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559     
ราคาทุน 4,665.38 19,732.16 52.50 24,450.04 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (2,522.91) (7,280.35) (2.66) (9,805.92) 
มูลค่าตามบญัชี 2,142.47 12,451.81 49.84 14,644.12 
     

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559      
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 2,142.47 12,451.81 49.84 14,644.12 
 - เพ่ิมข้ึน 240.94 0.07 15.00 256.01 
 - โอนเปล่ียนประเภท 422.13 219.79 - 641.92 
 - ขายและจ าหน่าย - สุทธิ (0.49) - - (0.49) 
 - ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (667.77) (522.87) (2.85) (1,193.49) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 2,137.28 12,148.80 61.99 14,348.07 
     

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559      
ราคาทุน 5,324.86 19,952.02 67.50 25,344.38 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (3,187.58) (7,803.22) (5.51) (10,996.31) 
มูลค่าตามบญัชี 2,137.28 12,148.80 61.99 14,348.07 
     

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560      
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 2,137.28 12,148.80 61.99 14,348.07 
 - เพ่ิมข้ึน 304.03 5.55 - 309.58 
 - โอนเปล่ียนประเภท 1,063.82 5.76 - 1,069.58 
 - ขายและจ าหน่าย - สุทธิ (0.16) - - (0.16) 
 - ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (796.06) (523.27) (4.12) (1,323.45) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 2,708.91 11,636.84 57.87 14,403.62 
     

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560      
ราคาทุน 6,691.53 19,963.08 67.50 26,722.11 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (3,982.62) (8,326.24) (9.63) (12,318.49) 
มูลค่าตามบญัชี 2,708.91 11,636.84 57.87 14,403.62 
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20. สินทรัพย์ทีเ่กดิจากการส ารวจและประเมนิค่า 
 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากการส ารวจและประเมินค่า มีรายละเอียดดงัน้ี 
 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 

สินทรัพยใ์นการส ารวจ
และประเมินค่า 
แหล่งปิโตรเลียม 

สินทรัพยเ์หมือง รวม 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559    
ราคาทุน 180,580.92 962.71 181,543.63 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (40,954.03) (180.11) (41,134.14) 
มูลค่าตามบญัชี 139,626.89 782.60 140,409.49 
    

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559     
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 139,626.89 782.60 140,409.49 
 - เพิ่มข้ึน 696.37 6.78 703.15 
 - โอนเปล่ียนประเภท (2,115.52) (38.11) (2,153.63) 
 - ขายและจ าหน่าย - สุทธิ (1,002.15) - (1,002.15) 
 - ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (50.85) - (50.85) 
 - ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงิน (444.08) (11.96) (456.04) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 136,710.66 739.31 137,449.97 

    

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559     
ราคาทุน 178,484.00 918.13 179,402.13 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (41,773.34) (178.82) (41,952.16) 
มูลค่าตามบญัชี 136,710.66 739.31 137,449.97 
    

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560     
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 136,710.66 739.31 137,449.97 
 - เพิ่มข้ึน 774.80 6.65 781.45 
 - โอนเปล่ียนประเภท (749.00) - (749.00) 
 - ขายและจ าหน่าย - สุทธิ (46.31) - (46.31) 
 - ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (หมายเหตุฯ 21) (18,504.89) - (18,504.89) 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (10,110.27) (61.23) (10,171.50) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 108,074.99 684.73 108,759.72 
    

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560     
ราคาทุน 166,614.27 847.84 167,462.11 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (58,539.28) (163.11) (58,702.39) 
มูลค่าตามบญัชี 108,074.99 684.73 108,759.72 
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21. การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

กลุ่มบริษทัท าการทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่า ราคาตามบญัชีอาจสูงกว่า 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ส าหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือยงัไม่พร้อมใชง้าน 
รวมถึงค่าความนิยมท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะท าการทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจ าทุกปีหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ี 
โดยผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยต์  ่ากวา่มูลตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ทั้งน้ี มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายหรือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใด
จะสูงกวา่  
 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่ค่าความนิยมอาจถูกกลบัรายการ หากประมาณการ และขอ้สมมติท่ีใช้
ในการก าหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนมีการเปล่ียนแปลงไป 
 

ในระหว่างปี 2560 มีขอ้บ่งช้ีท่ีส าคญัส าหรับกลุ่มบริษทัในการทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์อาทิ ความเส่ียงจาก
การลงทุนในโครงการท่ีหยดุด าเนินการหรือท่ีมีความล่าชา้ไม่เป็นไปตามแผน การเปล่ียนบทบาทการด าเนินธุรกิจตาม
กลยทุธ์การเติบโตของบริษทัยอ่ย การปรับโครงสร้างการถือหุน้และโครงสร้างทางการเงินของกลุ่มบริษทั รวมทั้งการ
เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัเก่ียวกบัลกัษณะการใชสิ้นทรัพยแ์ละสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชง้านของกลุ่มบริษทั เป็นตน้ 
 

ในการวดัมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริษทัได้ใช้ประมาณการ และขอ้สมมติท่ีส าคญั เช่น ปริมาณส ารอง
ปิโตรเลียมและถ่านหิน ราคาน ้ ามนัและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี ราคาถ่านหิน อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
อตัราคิดลด รายจ่ายฝ่ายทุนและรายจ่ายในการด าเนินงาน เป็นตน้ 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้(โอนกลบั)ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์น 
งบก าไรขาดทุนไดด้งัต่อไปน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุฯ 14.7.3) - 33,715.65 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (หมายเหตุฯ 15.3) (562.00) - 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (หมายเหตุฯ 16) (87.40) - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุฯ 17) 5,089.34 64.20 
ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 18) 795.61 - 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุฯ 19) 492.27 - 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากการส ารวจและประเมินค่า (หมายเหตุฯ 20) 18,504.89 - 
สินทรัพยอ่ื์น 614.93 1.51 

รวม 24,847.64 33,781.36 

   
. 
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22. ภาษีเงนิได้และภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 
 

กลุ่มบริษทัเสียภาษีเงินไดต้ามรายละเอียดดงัน้ี 
 

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

ภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากรของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  20 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในต่างประเทศ 5 - 50 

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

ภาษีเงินไดจ้ากการใชป้ระโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียมในประเทศออสเตรเลีย 40 
 

22.1 ภาษีเงินไดใ้นงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั     
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั 37,827.43 30,635.96 8,317.79 8,885.11 

ภาษีเงินไดข้องปีก่อนท่ีรับรู้ในปีปัจจุบนั (500.79) 1,146.50 (33.27) 898.99 

 37,326.64 31,782.46 8,284.52 9,784.10 

     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว (3,495.81) (3,442.61) 1,409.04 (711.33) 
ผลกระทบทางภาษีของผลต่างจาก  
การแปลงค่าฐานภาษี  (5,524.25) (1,746.78) - - 

 (9,020.06) (5,189.39) 1,409.04 (711.33) 

รวม 28,306.58 26,593.07 9,693.56 9,072.77 
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22. ภาษีเงนิได้และภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี (ต่อ) 
 

22.2 การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีรายละเอียดดงัน้ี 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

  ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 60 

 

ยอดสุทธิ  
ณ วนัท่ี  

1 ม.ค. 60 ก าไร(ขาดทุน) 
ก าไร(ขาดทุน) 
เบด็เสร็จอ่ืน 

ผลต่างจาก 
การแปลงค่า 
งบการเงิน อ่ืน ๆ ยอดสุทธิ 

สินทรัพย ์
ภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชี 

หน้ีสิน 
ภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชี 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (61,688.36) (1,219.95) - 4,938.73 - (57,969.58) 7,530.41 (65,499.99) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (137.23) 145.54 - 9.86 - 18.17 183.26 (165.09) 
เงินลงทุน 116.32 (60.57) - - - 55.75 55.75 - 
เงินลงทุนเผือ่ขาย (1,879.21) - 1,135.50 (0.12) - (743.83) 1.31 (745.14) 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (2,176.04) (971.71) - 10.62 - (3,137.13) 451.07 (3,588.20) 
สินคา้คงเหลือ 150.01 27.35 - 0.05 - 177.41 183.10 (5.69) 
เงินกูย้มื 224.60 (365.10) - - - (140.50) - (140.50) 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 5,566.50 492.69 177.69 (235.34) - 6,001.54 6,002.23 (0.69) 
ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอน 19,587.23 2,160.44 - (1,754.93) - 19,992.74 19,992.74 - 
ขาดทุนสะสมยกไป 3,434.21 3,929.02 33.31 (366.65) - 7,029.89 7,029.89 - 
ภาษีเงินไดจ้ากการใชป้ระโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียม
ในประเทศออสเตรเลีย 2,484.13 - - (218.37) - 2,265.76 2,265.76 - 

ผลกระทบทางภาษีจากการแปลงค่าฐานภาษี (3,528.80) 5,524.25 - 46.43 - 2,041.88 2,069.52 (27.64) 

อ่ืน ๆ 4,407.45 (641.90) (582.74) 505.24 25.35 3,713.40 4,505.71 (792.31) 

ยอดรวมก่อนหกักลบรายการของภาษี (33,439.19) 9,020.06 763.76 2,935.52 25.35 (20,694.50) 50,270.75 (70,965.25) 

การหกักลบรายการของภาษี      - (35,169.53) 35,169.53 

สินทรัพย(์หน้ีสิน)ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ      (20,694.50) 15,101.22 (35,795.72) 
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22. ภาษีเงนิได้และภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี (ต่อ) 
 

22.2 การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

  ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 59 

 

ยอดสุทธิ 
ณ วนัท่ี 

1 ม.ค. 59 ก าไร(ขาดทุน) 
ก าไร(ขาดทุน) 
เบด็เสร็จอ่ืน ซ้ือธุรกิจ 

ผลต่างจาก 
การแปลงค่า 
งบการเงิน ยอดสุทธิ 

สินทรัพย ์
ภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชี 

หน้ีสิน 
ภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชี 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (54,229.89) (7,423.02) - - (35.45) (61,688.36) 8,780.45 (70,468.81) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (9,721.23) 9,621.30 - (34.29) (3.01) (137.23) 230.76 (367.99) 
เงินลงทุน 61.46 54.86 - - - 116.32 116.32 - 
เงินลงทุนเผือ่ขาย (877.45) - (1,001.66) - (0.10) (1,879.21) 0.08 (1,879.29) 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (2,098.42) (76.46) - - (1.16) (2,176.04) 416.33 (2,592.37) 
สินคา้คงเหลือ 20.69 130.19 - - (0.87) 150.01 151.49 (1.48) 
เงินกูย้มื 268.72 (44.12) - - - 224.60 239.26 (14.66) 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 5,144.22 211.31 230.89 - (19.92) 5,566.50 5,567.20 (0.70) 
ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอน 15,818.31 3,294.16 - - 474.76 19,587.23 19,940.65 (353.42) 
ขาดทุนสะสมยกไป 5,754.54 (2,643.27) 407.88 - (84.94) 3,434.21 3,434.21 - 
ภาษีเงินไดจ้ากการใชป้ระโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียม

ในประเทศออสเตรเลีย 2,502.02 - - - (17.89) 2,484.13 2,484.13 - 
ผลกระทบทางภาษีจากการแปลงค่าฐานภาษี (5,345.55) 1,747.39 - - 69.36 (3,528.80) 253.28 (3,782.08) 

อ่ืน ๆ 2,356.96 317.05 1,806.09 - (72.65) 4,407.45 5,714.66 (1,307.21) 

ยอดรวมก่อนหกักลบรายการของภาษี (40,345.62) 5,189.39 1,443.20 (34.29) 308.13 (33,439.19) 47,328.82 (80,768.01) 

การหกักลบรายการของภาษี      - (36,747.62) 36,747.62 

สินทรัพย(์หน้ีสิน)ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ      (33,439.19) 10,581.20 (44,020.39) 
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22. ภาษีเงนิได้และภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี (ต่อ) 
 

22.2 การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 60 

 

ยอดสุทธิ 
ณ วนัท่ี 

1 ม.ค. 60 ก าไร(ขาดทุน) ก าไรเบด็เสร็จอ่ืน ยอดสุทธิ 

สินทรัพย ์
ภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชี 

หน้ีสิน 
ภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชี 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (560.33) 26.74 - (533.59) - (533.59) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 136.51 (3.92) - 132.59 132.59 - 
เงินลงทุน 115.35 (60.46) - 54.89 54.89 - 
เงินลงทุนเผื่อขาย (1,879.45) - 1,134.64 (744.81) - (744.81) 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (772.41) (1,141.67) - (1,914.08) 443.89 (2,357.97) 
สินคา้คงเหลือ 61.74 (0.03) - 61.71 61.71 - 
เงินกูย้มื 239.25 (363.77) - (124.52) - (124.52) 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,627.74 134.81 13.05 1,775.60 1,775.60 - 

อ่ืน ๆ 819.21 (0.74) - 818.47 1,031.79 (213.32) 

ยอดรวมก่อนหกักลบรายการของภาษี (212.39) (1,409.04) 1,147.69 (473.74) 3,500.47 (3,974.21) 

การหกักลบรายการของภาษี    - (3,500.47) 3,500.47 

สินทรัพย(์หน้ีสิน)ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ    (473.74) - (473.74) 
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22. ภาษีเงนิได้และภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี (ต่อ) 
 

22.2 การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 59 

 

ยอดสุทธิ 
ณ วนัท่ี 

1 ม.ค. 59 ก าไร(ขาดทุน) 
ก าไร(ขาดทุน)
เบด็เสร็จอ่ืน ยอดสุทธิ 

สินทรัพย ์
ภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชี 

หน้ีสิน 
ภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชี 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (346.59) (213.74) - (560.33) - (560.33) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 141.71 (5.20) - 136.51 136.51 - 
เงินลงทุน 60.48 54.87 - 115.35 115.35 - 
เงินลงทุนเผื่อขาย (877.96) - (1,001.49) (1,879.45) - (1,879.45) 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (682.04) (90.37) - (772.41) 410.98 (1,183.39) 
สินคา้คงเหลือ 60.26 1.48 - 61.74 61.74 - 
เงินกูย้มื 275.53 (36.28) - 239.25 239.25 - 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,352.12 103.02 172.60 1,627.74 1,627.74 - 

อ่ืน ๆ (78.34) 897.55 - 819.21 1,147.14 (327.93) 

ยอดรวมก่อนหกักลบรายการของภาษี (94.83) 711.33 (828.89) (212.39) 3,738.71 (3,951.10) 

การหกักลบรายการของภาษี    - (3,738.71) 3,738.71 

สินทรัพย(์หน้ีสิน)ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ    (212.39) - (212.39) 
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23. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559* 2560 2559* 

ลูกหน้ีอ่ืนระยะยาว 2,007.67 5,087.19 1,217.04 2,772.04 

เงินจ่ายล่วงหนา้และค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 23,112.41 29,943.86 4,690.90 5,993.48 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ 559.86 1,529.68 620.62 1,777.46 

เงินกองทุนค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต 4,292.84 4,151.82 - - 
อ่ืน ๆ 6,374.01 7,211.49 167.26 135.94 

รวม 36,346.79   47,924.04 6,695.82 10,678.92 
 

บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินค่าซ้ือก๊าซล่วงหน้าส าหรับปริมาณก๊าซท่ียงัไม่สามารถรับมอบไดต้ามปริมาณขั้นต ่าท่ีระบุใน
สัญญาซ้ือขายก๊าซ (Take-or-Pay) ซ่ึงบริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะรับก๊าซท่ีไดช้ าระเงินล่วงหนา้ไปแลว้ในปีสัญญาต่อ ๆ ไป 
(Make-up Right) โดยไม่มีก าหนดเวลา  
 

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซประกอบดว้ย เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซจากแหล่งยาดานา
ในประเทศเมียนมาร์ ซ่ึงเป็นยอดคงเหลือส าหรับปริมาณก๊าซท่ียงัไม่สามารถรับมอบไดข้องปี 2543 
 

* บริษทัฯ ไดจ้ดักลุ่มรายการใหม่ เพื่อใหส้ามารถเปรียบเทียบกนัไดก้บัการน าเสนองบการเงินงวดปัจจุบนั  
 

24. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.61 - 5.25
ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 : อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.00 - 5.25 ต่อปี) 

 

25. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 3,692.83 2,837.80 3,290.94 2,494.78 

ประมาณการหน้ีสินค่าตอบแทน 
 การต่อระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียม 2,072.75 1,965.01 - - 

อ่ืน ๆ 3,192.93 3,158.26 1,274.88 895.35 

รวม 8,958.51 7,961.07 4,565.82 3,390.13 
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26. เงนิกู้ยืมระยะยาว 
 

เงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

เงินกูย้มื - สกลุบาท 13,742.71 17,970.11 14.51 4,143.52 

เงินกูย้มื - สกลุต่างประเทศ 15,141.42 2,561.11 10,182.63 - 

หุน้กู ้- สกลุบาท 26,049.47 22,820.12 18,549.47 8,136.00 

หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ 10,562.90 19,775.03 - 11,208.06 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 937.43 929.32 693.33 652.23 

รวม 66,433.93 64,055.69 29,439.94 24,139.81 
 

 
เงินกูย้มืระยะยาว 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

เงินกูย้มื - สกลุบาท 76,554.42 78,668.68 1,000.00 7,014.51 

เงินกูย้มื - สกลุต่างประเทศ 36,598.69 51,583.34 6,753.49 18,321.48 

หุน้กู ้- สกลุบาท 194,970.13 206,065.19 109,715.20 128,297.47 

หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ 131,981.09 177,048.98 28,152.20 51,715.68 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 4,815.33 5,900.71 4,494.58 5,554.54 

รวม 444,919.66 519,266.90 150,115.47 210,903.68 
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26. เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี และเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 จ าแนก
ตามประเภทของอตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 129,584.07 137,231.35 10,182.63 21,260.77 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 381,769.52 446,091.24 169,372.78 213,782.72 

รวม 511,353.59 583,322.59 179,555.41 235,043.49 
 

อตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

เงินกูย้มื - สกลุบาท 0.50% - 7.83% 0.50% - 7.83% 0.50% - 7.83% 0.50% - 7.83% 
เงินกูย้มื - สกลุต่างประเทศ     
- ดอลลาร์สหรัฐ 2.07% - 17.00% 1.85% - 17.00% 2.15% 2.54% 
- ยโูร 2.50% 2.50% - 6.00% - - 
- เยนญ่ีปุ่น 1.50% - 4.45% 1.50% - 4.45% 4.45% 4.45% 

หุน้กู ้- สกลุบาท 2.21% - 6.80% 3.41% - 6.58% 3.50% - 6.80% 3.50% - 6.58% 
หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ     
- ดอลลาร์สหรัฐ 3.63% - 6.51% 3.38% - 6.51% 4.50% - 5.88% 3.38% - 5.88% 
- เยนญ่ีปุ่น - 2.71% - 2.71% 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 3.60% - 12.00% 3.76% - 12.00% 3.76% - 4.65% 3.76% - 4.65% 
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26. เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 

26.1 เงินกูย้มื 
 

การเปล่ียนแปลงในเงินกูย้มืสกลุบาท และสกลุต่างประเทศ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้น 

 งบการเงินรวม 

 สกลุเงิน  

 บาท 
ดอลลาร์ 
สหรัฐ ยโูร เยนญ่ีปุ่น 

รวมเทียบเท่า 
บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 96,638.79 1,149.51 126.32 26,160.94 150,783.24 
 - กูเ้พ่ิม 25,938.06 100.00 50.49 4,038.12 32,642.87 
 - ช าระคืน (32,122.78) (141.27) (10.48) - (37,413.55) 
 - ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน - - - - (2,113.46) 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - - - (1,862.25) 

 - อ่ืน ๆ (156.94) 2.56 0.96 9.35 0.39 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 90,297.13 1,110.80 167.29 30,208.41 142,037.24 

 - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (13,742.71) (444.67) (10.69) (419.99) (28,884.13) 

เงินกูย้มืระยะยาว 76,554.42 666.13 156.60 29,788.42 113,153.11 
 
 

 หน่วย : ลา้น 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สกลุเงิน  

 บาท 
ดอลลาร์ 
สหรัฐ เยนญ่ีปุ่น 

รวมเทียบเท่า 
บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 11,158.03 310.00 23,000.00 29,479.51 
 - กูเ้พ่ิม - 100.00 - 3,552.86 
 - ช าระคืน (10,143.52) (100.00) - (13,743.77) 

 - ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน - - - (1,337.97) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 1,014.51 310.00 23,000.00 17,950.63 

 - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (14.51) (310.00) - (10,197.14) 

เงินกูย้มืระยะยาว 1,000.00 - 23,000.00 7,753.49 
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26. เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 

26.1 เงินกูย้มื (ต่อ) 
 

เงนิกู้ยืม - สกลุบาท 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินกูย้มืระยะยาวสกลุบาทท่ีค ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงัของบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

สกลุเงิน 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้น) 
อตัราดอกเบ้ีย 
ร้อยละ (ต่อปี) ระยะเวลาช าระคืน 

    

บาท 1,000 คงท่ี ช าระคืนเงินตน้เตม็จ านวน ณ วนัส้ินสุดสัญญาในเดือนกรกฏาคม 2563 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินกูย้มืระยะยาวสกลุบาทจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ย มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

สกลุเงิน 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้น) 
อตัราดอกเบ้ีย 
ร้อยละ (ต่อปี) ระยะเวลาช าระคืน 

    

บาท 5,000 คงท่ี ช าระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน จ านวน 39 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2554 
บาท 10,000 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพ่ิม ช าระคืนเงินตน้ทุก 6 เดือน จ านวน 31 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 
บาท 169 คงท่ี ช าระคืนเงินตน้ทุก 6 เดือน จ านวน 30 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 
บาท 5,400 อตัราสูงสุดของเงินฝากประจ า 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพ่ิม ช าระคืนเงินตน้ทุก 6 เดือน จ านวน 10 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 
บาท 4,600 THBFIX 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพ่ิม ช าระคืนเงินตน้ทุก 6 เดือน จ านวน 10 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 
บาท 3,700 THBFIX 3 เดือน บวกอตัราส่วนเพ่ิม ช าระคืนเงินตน้ทุก 6 เดือน จ านวน 10 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 
บาท 10,000 อตัราสูงสุดของเงินฝากประจ า 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพ่ิม ช าระคืนเงินตน้ทุก 6 เดือน จ านวน 12 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 
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26. เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 

26.1 เงินกูย้มื (ต่อ) 
 

เงนิกู้ยืม - สกลุบาท (ต่อ) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินกูย้มืระยะยาวสกลุบาทจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ย มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

สกลุเงิน 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้น) 
อตัราดอกเบ้ีย 
ร้อยละ (ต่อปี) ระยะเวลาช าระคืน 

    

บาท 3,000 อตัราสูงสุดของเงินฝากประจ า 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพ่ิม ช าระคืนเงินตน้ทุก 6 เดือน จ านวน 10 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยายน 2560 
บาท 4,000 อตัราสูงสุดของเงินฝากประจ า 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพ่ิม ช าระคืนเงินตน้ทุก 6 เดือน จ านวน 12 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2561 
บาท 5,000 อตัราสูงสุดของเงินฝากประจ า 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพ่ิม ช าระคืนเงินตน้ทุก 6 เดือน จ านวน 10 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 
บาท 15,000 อตัราสูงสุดของเงินฝากประจ า 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพ่ิม ช าระคืนเงินตน้ทุก 6 เดือน จ านวน 10 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 
บาท 2,500 THBFIX 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพ่ิม ช าระคืนเงินตน้ทุก 12 เดือน จ านวน 3 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 
บาท 7,500 อตัราสูงสุดของเงินฝากประจ า 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพ่ิม ช าระคืนเงินตน้ทุก 6 เดือน จ านวน 15 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554 
บาท 7,000 อตัราสูงสุดของเงินฝากประจ า 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพ่ิม ช าระคืนเงินตน้ทุก 6 เดือน จ านวน 15 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยายน 2556 
บาท 3,000 อตัราสูงสุดของเงินฝากประจ า 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพ่ิม ช าระคืนเงินตน้ทุก 6 เดือน จ านวน 14 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 
บาท 3,000 THBFIX 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพ่ิม ช าระคืนเงินตน้เตม็จ านวน ณ วนัส้ินสุดสัญญาในเดือนมิถุนายน 2563 
บาท 6,000 อตัราสูงสุดของเงินฝากประจ า 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพ่ิม ช าระคืนเงินตน้ทุก 6 เดือน จ านวน 10 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559  
บาท 5,000 THBFIX 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพ่ิม ช าระคืนเงินตน้สองงวดในเดือนธนัวาคม 2563 และเดือนมิถุนายน 2566 
บาท 6,320 อตัราสูงสุดของเงินฝากประจ า 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพ่ิม ช าระคืนเงินตน้ทุก 6 เดือน จ านวน 11 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยายน 2556 
บาท 3,650 อตัราสูงสุดของเงินฝากประจ า 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพ่ิม ช าระคืนเงินตน้ทุก 6 เดือน จ านวน 17 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยายน 2556 
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26. เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 

26.1 เงินกูย้มื (ต่อ) 
 

เงนิกู้ยืม - สกลุบาท (ต่อ) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินกูย้มืระยะยาวสกลุบาทจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ย มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

สกลุเงิน 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้น) 
อตัราดอกเบ้ีย 
ร้อยละ (ต่อปี) ระยะเวลาช าระคืน 

    

บาท 7,000 อตัราสูงสุดของเงินฝากประจ า 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพ่ิม ช าระคืนเงินตน้ทุก 6 เดือน จ านวน 20 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 
บาท 700 BIBOR 3 เดือน บวกอตัราส่วนเพ่ิม ช าระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน จ านวน 16 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยายน 2557 
บาท 1,000 คงท่ี ช าระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน จ านวน 16 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยายน 2559 
บาท 700 BIBOR 3 เดือน บวกอตัราส่วนเพ่ิม ช าระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน จ านวน 20 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 
บาท 900 อตัราสูงสุดของเงินฝากประจ า 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพ่ิม ช าระคืนเงินตน้ทุก 6 เดือน จ านวน 14 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 
บาท 900 อตัราสูงสุดของเงินฝากประจ า 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพ่ิม ช าระคืนเงินตน้ทุก 6 เดือน จ านวน 14 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 
บาท 900 อตัราสูงสุดของเงินฝากประจ า 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพ่ิม ช าระคืนเงินตน้ทุก 6 เดือน จ านวน 12 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 
บาท 500 คงท่ี ช าระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน จ านวน 33 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 
บาท 14,357 THBFIX 3 เดือน บวกอตัราส่วนเพ่ิม ช าระคืนเงินตน้ทุก 6 เดือน จ านวน 24 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนกมุภาพนัธ์ 2564 
บาท 6,004 THBFIX 3 เดือน บวกอตัราส่วนเพ่ิม ช าระคืนเงินตน้ทุก 6 เดือน จ านวน 20 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนกมุภาพนัธ์ 2564 
บาท 500 THBFIX 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพ่ิม ช าระคืนเงินตน้เตม็จ านวน ณ วนัส้ินสุดสัญญาในเดือนพฤศจิกายน 2563 
บาท 1,500 MLR หกัอตัราส่วนลด ช าระคืนเงินตน้ทุก 6 เดือน จ านวน 12 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยายน 2555 
บาท 300 MLR หกัอตัราส่วนลด ช าระคืนเงินตน้ทุก 6 เดือน จ านวน 12 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยายน 2555 



 

133 

26. เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 

26.1 เงินกูย้มื (ต่อ) 
 

เงนิกู้ยืม - สกลุบาท (ต่อ) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินกูย้มืระยะยาวสกลุบาทจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ย มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

สกลุเงิน 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้น) 
อตัราดอกเบ้ีย 
ร้อยละ (ต่อปี) ระยะเวลาช าระคืน 

    

บาท 324 MLR หกัอตัราส่วนลด ช าระคืนเงินตน้ทุกเดือน จ านวน 60 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 
บาท 228 MLR หกัอตัราส่วนลด ช าระคืนเงินตน้ทุกเดือน จ านวน 60 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 
บาท 365 MLR หกัอตัราส่วนลด ช าระคืนเงินตน้ทุกเดือน จ านวน 80 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 
บาท 365 MLR หกัอตัราส่วนลด ช าระคืนเงินตน้ทุกเดือน จ านวน 80 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 
บาท 420 MLR หกัอตัราส่วนลด ช าระคืนเงินตน้ทุกเดือน จ านวน 77 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 
บาท 141 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพ่ิม ช าระคืนเงินตน้ทุก 6 เดือน จ านวน 8 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 
บาท 3,875 THBFIX บวกอตัราส่วนเพ่ิม ช าระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน จ านวน 31 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 
บาท 3,875 THBFIX บวกอตัราส่วนเพ่ิม ช าระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน จ านวน 31 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 
บาท 1,200 THBFIX 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพ่ิม ช าระคืนเงินตน้ทุก 6 เดือน จ านวน 12 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 
บาท 1,800 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพ่ิม ช าระคืนเงินตน้ทุก 6 เดือน จ านวน 10 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 
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26. เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 

26.1 เงินกูย้มื (ต่อ) 
 

เงนิกู้ยืม - สกลุต่างประเทศ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินกูย้มืระยะยาวสกลุต่างประเทศจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

สกลุเงิน 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้น) 
อตัราดอกเบ้ีย 
ร้อยละ (ต่อปี) ระยะเวลาช าระคืน 

    

เยนญ่ีปุ่น 23,000 คงท่ี ช าระคืนเงินตน้เตม็จ านวน ณ วนัส้ินสุดสัญญาในเดือนเมษายน 2579 
ดอลลาร์สหรัฐ 210 LIBOR 3 เดือน บวกอตัราส่วนเพ่ิม ช าระคืนเงินตน้เตม็จ านวน ณ วนัส้ินสุดสัญญาในเดือนมีนาคม 2561 
ดอลลาร์สหรัฐ 100 LIBOR 3 เดือน บวกอตัราส่วนเพ่ิม ช าระคืนเงินตน้เตม็จ านวน ณ วนัส้ินสุดสัญญาในเดือนมีนาคม 2561 
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26. เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 

26.1 เงินกูย้มื (ต่อ) 
 

เงนิกู้ยืม - สกลุต่างประเทศ (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินกูย้มืระยะยาวสกลุต่างประเทศจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ย มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

สกลุเงิน 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้น) 
อตัราดอกเบ้ีย 
ร้อยละ (ต่อปี) ระยะเวลาช าระคืน 

    

เยนญ่ีปุ่น 8,503 JPY-LIBOR บวกอตัราส่วนเพ่ิม ช าระคืนเงินตน้ทุก 6 เดือน จ านวน 37 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 
ดอลลาร์สหรัฐ 75 LIBOR บวกอตัราส่วนเพ่ิม ช าระคืนเงินตน้เตม็จ านวน ณ วนัส้ินสุดสัญญาในเดือนมกราคม 2561 
ดอลลาร์สหรัฐ 100 LIBOR บวกอตัราส่วนเพ่ิม ช าระคืนเงินตน้ทุก 6 เดือน จ านวน 10 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 
ดอลลาร์สหรัฐ 500 LIBOR บวกอตัราส่วนเพ่ิม ช าระคืนเงินตน้เตม็จ านวน ณ วนัส้ินสุดสัญญาในเดือนมีนาคม 2564 
ดอลลาร์สหรัฐ 75 LIBOR บวกอตัราส่วนเพ่ิม ช าระคืนเงินตน้เตม็จ านวน ณ วนัส้ินสุดสัญญาในเดือนมีนาคม 2564 
ดอลลาร์สหรัฐ 100 LIBOR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพ่ิม ช าระคืนเงินตน้ทุก 6 เดือน จ านวน 10 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 
ดอลลาร์สหรัฐ 600 LIBOR 1 เดือน บวกอตัราส่วนเพ่ิม ช าระคืนเงินตน้ทุกเดือน จ านวน 327 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนกมุภาพนัธ์ 2560 

ยโูร 190 EURIBOR 3 เดือน บวกอตัราส่วนเพ่ิม ช าระคืนเงินตน้ทุก 12 เดือน จ านวน 6 งวด เร่ิมตั้งแต่ปี 2560 
 

กลุ่มบริษทัไดใ้ชเ้คร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงในการบริหารความเส่ียงทางการเงินจากอตัราแลกเปล่ียนและอตัราดอกเบ้ียส าหรับเงินกูย้มืระยะยาว ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 39.2 ถึง 39.4
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26. เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 

 

26.2 หุน้กู ้
 

การเปล่ียนแปลงในหุน้กูส้กลุบาท และสกลุต่างประเทศ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้น 

 งบการเงินรวม 

 สกลุเงิน  

 บาท 
ดอลลาร์ 
สหรัฐ เยนญ่ีปุ่น 

รวมเทียบเท่า 
บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 228,885.35 5,162.18 36,000.00 425,709.32 
 - กูเ้พ่ิม 15,000.00 - - 15,000.00 
 - ช าระคืน (22,854.80) (819.15) (36,000.00) (61,898.91) 
 - ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน - - - (8,187.67) 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - - (7,238.96) 

 - อ่ืน ๆ (10.95) 3.98 - 179.81 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 221,019.60 4,347.01 - 363,563.59 

 - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (26,049.47) (323.21) - (36,612.37) 

หุน้กูร้ะยะยาว 194,970.13 4,023.80 - 326,951.22 
 

 หน่วย : ลา้น 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สกลุเงิน  

 บาท 
ดอลลาร์ 
สหรัฐ เยนญ่ีปุ่น 

รวมเทียบเท่า 
บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 136,433.47 1,436.45 36,000.00 199,357.21 
 - ช าระคืน (8,168.80) (581.15) (36,000.00) (38,950.03) 
 - ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน - - - (4,091.10) 

 - อ่ืน ๆ - 1.77 - 100.79 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 128,264.67 857.07 - 156,416.87 

 - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (18,549.47) - - (18,549.47) 

หุน้กูร้ะยะยาว 109,715.20 857.07 - 137,867.40 
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26. เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 

26.2 หุน้กู ้(ต่อ) 
 

หุ้นกู้ - สกลุบาท  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 หุน้กูส้กลุบาทประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ ของบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัน้ี 

สกลุเงิน 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้น) 
มูลค่าท่ีตราไว้

หุน้ละ ระยะเวลา (ปี) 
อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละ) ต่อปี ระยะเวลาช าระคืน 

บาท 500 1,000 11 5.91 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนธนัวาคม 2561 
บาท 18,049 1,000 6 ปี 

9 เดือน 19 วนั 
ปีท่ี 1 - 4 : 4.00 
ปีท่ี 5 - 6 : 4.40 
ปีท่ี 7      : 5.50 

ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนพฤศจิกายน 2561 

บาท 1,000 1,000 15 5.90 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนพฤษภาคม 2562 
บาท 15,000 1,000 6 ปี 11 เดือน 

 24 วนั 
ปีท่ี 1 - 4 : 4.10 
ปีท่ี 5 - 6 : 5.10 

ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนพฤษภาคม 2562 
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26. เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 

26.2 หุน้กู ้(ต่อ) 
 

หุ้นกู้ - สกลุบาท (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 หุน้กูส้กลุบาทประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ ของบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 

สกลุเงิน 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้น) 
มูลค่าท่ีตราไว้

หุน้ละ ระยะเวลา (ปี) 
อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละ) ต่อปี ระยะเวลาช าระคืน 

บาท 10,000 1,000 6 ปี 9 เดือน 
15 วนั 

ปีท่ี 1 - 4 : 4.10 
ปีท่ี 5 - 6 : 5.10 

ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนพฤษภาคม 2562 

บาท 22,000 1,000 6 ปี 11 เดือน 
19 วนั 

4.75 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนพฤศจิกายน 2563 

บาท 4,118 1,000 15 5.95 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนสิงหาคม 2563 
บาท 1,030 1,000 15 6.53 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนพฤษภาคม 2564 
บาท 10,000 1,000 6 ปี 11 เดือน 4.00 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนพฤศจิกายน 2564 
บาท 4,200 1,000 6 ปี 27 วนั 3.50 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนพฤศจิกายน 2564 
บาท 4,000 1,000 12 4.50 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนกมุภาพนัธ์ 2565 
บาท 10,000 1,000 10 6.58 ช าระดอกเบ้ียคร้ังเดียวในวนัครบก าหนดไถ่ถอน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือน

กนัยายน 2566 
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26. เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 

26.2 หุน้กู ้(ต่อ) 
 

หุ้นกู้ - สกลุบาท (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 หุน้กูส้กลุบาทประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ โดยผูถื้อหุน้กูส้ามารถใชสิ้ทธิไถ่ถอนก่อนก าหนดไดข้องบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัน้ี 

สกลุเงิน 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้น) 
มูลค่าท่ีตราไว้

หุน้ละ ระยะเวลา (ปี) 
อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละ) ต่อปี ระยะเวลาช าระคืน 

บาท 14,967 1,000 15 ปีท่ี 1 - 5    : 5.00 
ปีท่ี 6 - 8    : 6.20 
ปีท่ี 9 - 15  : 6.80 

ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนมีนาคม 2567 
 (ผูถื้อหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได ้ณ ส้ินปีท่ี 8) 

บาท 9,400 1,000 15 ปีท่ี 1 - 5    : 4.25 
ปีท่ี 6 - 10  : 5.50 
ปีท่ี 11 - 15 : 5.75 

ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนกรกฏาคม 2567 
 (ผูถื้อหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได ้ณ ส้ินปีท่ี 10) 

บาท 4,000 1,000 100 5.90 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนธนัวาคม 2653 
 (ผูถื้อหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได ้ณ ส้ินปีท่ี 50 และ 75 และกรณีอ่ืนท่ีระบุใน
ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู)้ 
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26. เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 

26.2 หุน้กู ้(ต่อ) 
 

หุ้นกู้ - สกลุบาท (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 หุน้กูส้กลุบาทประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ ของบริษทัยอ่ย มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

สกลุเงิน 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้น) 
มูลค่าท่ีตราไว้

หุน้ละ ระยะเวลา (ปี) 
อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละ) ต่อปี ระยะเวลาช าระคืน 

บาท 3,500 1,000 4 2.21 ช าระดอกเบ้ียคร้ังเดียวในวนัครบก าหนดไถ่ถอน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือน
กนัยายน 2564 

บาท 1,500 1,000 7 2.82 ช าระดอกเบ้ียคร้ังเดียวในวนัครบก าหนดไถ่ถอน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือน
กนัยายน 2567 

บาท 5,000 1,000 6 4.76 ช าระดอกเบ้ียคร้ังเดียวในวนัครบก าหนดไถ่ถอน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือน
สิงหาคม 2561 

บาท 3,364 1,000 5 4.50 ช าระดอกเบ้ียคร้ังเดียวในวนัครบก าหนดไถ่ถอน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือน
พฤษภาคม 2562 

บาท 6,890 1,000 7 4.96 ช าระดอกเบ้ียคร้ังเดียวในวนัครบก าหนดไถ่ถอน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือน
พฤษภาคม 2564 

บาท 2,500 1,000 15 4.625 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนมีนาคม 2561 
บาท 5,000 1,000 10 4.80 ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนพฤษภาคม 2562 
บาท 8,200 1,000 5 3.91 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนมิถุนายน 2562 
บาท 11,400 1,000 15 4.82 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนมิถุนายน 2572 
บาท 1,942 1,000 10 5.50 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนมิถุนายน 2562 
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26. เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 

26.2 หุน้กู ้(ต่อ) 
 

หุ้นกู้ - สกลุบาท (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 หุน้กูส้กลุบาทประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ ของบริษทัยอ่ย มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 

สกลุเงิน 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้น) 
มูลค่าท่ีตราไว้

หุน้ละ ระยะเวลา (ปี) 
อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละ) ต่อปี ระยะเวลาช าระคืน 

บาท 3,000 1,000 5 4.13 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนมีนาคม 2562 
บาท 3,000 1,000 7 4.61 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนมีนาคม 2564 
บาท 7,000 1,000 10 4.84 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนมีนาคม 2567 
บาท 10,000 1,000 7 4.50 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนสิงหาคม 2564 
บาท 3,000 1,000 12 4.80 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนเมษายน 2565 
บาท 7,500 1,000 15 5.05 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนมีนาคม 2570 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 หุน้กูส้กลุบาทประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ โดยผูถื้อหุน้กูส้ามารถใชสิ้ทธิไถ่ถอนก่อนก าหนดไดข้องบริษทัยอ่ย มีรายละเอียดดงัน้ี 

สกลุเงิน 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้น) 
มูลค่าท่ีตราไว้

หุน้ละ ระยะเวลา (ปี) 
อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละ) ต่อปี ระยะเวลาช าระคืน 

บาท 10,000 1,000 4 3.05 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนสิงหาคม 2564 
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26. เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 

26.2 หุน้กู ้(ต่อ) 
 

หุ้นกู้ - สกลุต่างประเทศ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 หุน้กูส้กลุต่างประเทศประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ ของบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัน้ี  

สกลุเงิน 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้น) 
มูลค่าท่ีตราไว้

หุน้ละ ระยะเวลา (ปี) 
อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละ) ต่อปี ระยะเวลาช าระคืน 

ดอลลาร์สหรัฐ 298 1,000 30 5.875 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนสิงหาคม 2578 
ดอลลาร์สหรัฐ 571 1,000 30 4.50 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนตุลาคม 2585 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 หุน้กูส้กลุต่างประเทศประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ ของบริษทัยอ่ย มีรายละเอียดดงัน้ี 

สกลุเงิน 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้น) 
มูลค่าท่ีตราไว้

หุน้ละ ระยะเวลา (ปี) 
อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละ) ต่อปี ระยะเวลาช าระคืน 

ดอลลาร์สหรัฐ 323 1,000 5 3.707 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนกนัยายน 2561 
ดอลลาร์สหรัฐ 700 1,000 10 5.692 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนเมษายน 2564 
ดอลลาร์สหรัฐ 490 1,000 30 6.35 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนมิถุนายน 2585 
ดอลลาร์สหรัฐ 1,000 1,000 10 4.25 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนกนัยายน 2565 
ดอลลาร์สหรัฐ 500 1,000 10 3.625 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนมกราคม 2566 
ดอลลาร์สหรัฐ 500 1,000 20 4.875 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนมกราคม 2566 

 

กลุ่มบริษทัไดใ้ชเ้คร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงในการบริหารความเส่ียงทางการเงินจากอตัราแลกเปล่ียนและอตัราดอกเบ้ียส าหรับหุน้กู ้ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 39.2 ถึง 39.4
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26. เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 

26.3 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน      

- ภายใน 1 ปี 1,028.09 1,030.98 766.97 735.85 

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,396.64 2,780.07 2,058.62 2,417.06 

- เกิน 5 ปี 2,743.15 3,507.32 2,743.15 3,507.31 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคต (415.12) (488.34) (380.83) (453.45) 

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 5,752.76 6,830.03 5,187.91 6,206.77 

     
มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน     

- หน้ีสินหมุนเวียน  937.43 929.32 693.33 652.23 

- หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 4,815.33 5,900.71 4,494.58 5,554.54 

รวม 5,752.76 6,830.03 5,187.91 6,206.77 
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26. เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 

26.4 ก าหนดช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2560 

 

เงินกูย้มื 
สกลุบาท 

เงินกูย้มื 
สกลุ 

ต่างประเทศ 
หุน้กู ้

สกลุบาท 

หุน้กู ้
สกลุ 

ต่างประเทศ 

หน้ีสินตาม
สัญญาเช่า
การเงิน รวม 

ภายใน 1 ปี 13,742.71 15,141.42 26,049.47 10,562.90 937.43 66,433.93 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 51,316.90 27,351.64 129,215.78 55,570.48 2,187.41 265,642.21 

เกิน 5 ปี 25,237.52 9,247.05 65,754.35 76,410.61 2,627.92 179,277.45 

รวม 90,297.13 51,740.11 221,019.60 142,543.99 5,752.76 511,353.59 
 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2559 

 

เงินกูย้มื 
สกลุบาท 

เงินกูย้มื 
สกลุ 

ต่างประเทศ 
หุน้กู ้

สกลุบาท 

หุน้กู ้
สกลุ 

ต่างประเทศ 

หน้ีสินตาม
สัญญาเช่า
การเงิน รวม 

ภายใน 1 ปี 17,970.11 2,561.11 22,820.12 19,775.03 929.32 64,055.69 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 59,834.93 41,376.95 134,777.01 36,617.82 2,546.45 275,153.16 

เกิน 5 ปี 18,833.75 10,206.39 71,288.18 140,431.16 3,354.26 244,113.74 

รวม 96,638.79 54,144.45 228,885.31 196,824.01 6,830.03 583,322.59 



 

145 

26. เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 

26.4 ก าหนดช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 

 

เงินกูย้มื 
สกลุบาท 

เงินกูย้มื 
สกลุ 

ต่างประเทศ 
หุน้กู ้

สกลุบาท 

หุน้กู ้
สกลุ 

ต่างประเทศ 

หน้ีสินตาม
สัญญาเช่า
การเงิน รวม 

ภายใน 1 ปี 14.51 10,182.63 18,549.47 - 693.33 29,439.94 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,000.00 - 71,348.00 - 1,866.66 74,214.66 

เกิน 5 ปี - 6,753.49 38,367.20 28,152.20 2,627.92 75,900.81 

รวม 1,014.51 16,936.12 128,264.67 28,152.20 5,187.91 179,555.41 
 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 

 

เงินกูย้มื 
สกลุบาท 

เงินกูย้มื 
สกลุ 

ต่างประเทศ 
หุน้กู ้

สกลุบาท 

หุน้กู ้
สกลุ 

ต่างประเทศ 

หน้ีสินตาม
สัญญาเช่า
การเงิน รวม 

ภายใน 1 ปี 4,143.52 - 8,136.00 11,208.06 652.23 24,139.81 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 7,014.51 11,160.77 85,897.47 - 2,200.29 106,273.04 

เกิน 5 ปี - 7,160.71 42,400.00 51,715.68 3,354.25 104,630.64 

รวม 11,158.03 18,321.48 136,433.47 62,923.74 6,206.77 235,043.49 
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27. ประมาณการหนีสิ้นส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  21,072.33 18,787.51 8,140.10 6,760.58 
ตน้ทุนบริการ 1,676.40 1,519.84 681.99 534.21 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 596.11 547.23 274.96 225.65 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัของประมาณการ
หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออก
จากงาน 1,023.08 1,136.39 65.27 863.03 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัของประมาณการ
หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 103.01 54.82 6.16 12.67 

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (1,152.90) (939.33) (290.50) (256.04) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (4.96) (34.13) - - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 23,313.07 21,072.33 8,877.98 8,140.10 
 

รายละเอียดผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัของประมาณการหน้ีสินตามโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน มีดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ขาดทุนจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง 170.81 817.50 - 789.21 
(ก าไร)ขาดทุนจากการเปล่ียนขอ้สมมติ 
ทางการเงิน 290.24 (4,703.06) (33.43) (4,792.10) 

ขาดทุนจากการเปล่ียนขอ้สมมติ 
ทางประชากรศาสตร์ 562.03 5,021.95 98.70 4,865.92 

รวม 1,023.08 1,136.39 65.27 863.03 
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27. ประมาณการหนีสิ้นส าหรับผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ตน้ทุนบริการ 1,676.40 1,519.84 681.99 534.21 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย  596.11 547.23 274.96 225.65 
ขาดทุนจากการประมาณการตาม 
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 1,126.09 1,191.21 71.43 875.70 

รวม 3,398.60 3,258.28 1,028.38 1,635.56 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 656.33 721.05 144.80 121.15 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 209.48 71.09 202.99 66.25 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,484.57 1,319.84 612.53 584.12 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 25.14 9.91 2.79 1.01 
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 1,023.08 1,136.39 65.27 863.03 

รวม 3,398.60 3,258.28 1,028.38 1,635.56 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชใ้นการก าหนดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการ
หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี 
 

 อตัราร้อยละต่อปี 

 2560 2559 

อตัราคิดลด 1.40 - 6.24 1.00 - 7.90 
อตัราเงินเฟ้อ 1.00 - 6.50 1.00 - 7.86 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 0.00 - 15.00 0.00 - 15.00 
อตัรามรณะ อา้งอิงตามประกาศของแต่ละประเทศ อา้งอิงตามประกาศของแต่ละประเทศ 
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27. ประมาณการหนีสิ้นส าหรับผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใช้ในการ
ก าหนดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

 2560 2559 

อตัราคิดลด   
อตัราเพ่ิมข้ึน 1% (3,237.50) (2,916.65) 
อตัราลดลง 1% 4,448.39 4,051.18 

 

ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของประมาณการหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของกลุ่มบริษทั  
ส าหรับปี 2560 คือ 18.90 ปี (ส าหรับปี 2559 : 16.55 ปี)    
 

28. ประมาณการหนีสิ้นค่าร้ือถอนระยะยาว 

 

การเปล่ียนแปลงประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคต มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2560 2559 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  72,751.56 75,746.67 
- ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 11,621.49 4,527.35 
- ใชไ้ประหวา่งปี (824.35) (528.09) 
- กลบัรายการประมาณการหน้ีสินท่ีไม่เกิดข้ึน (1,982.25) (6,418.12) 

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (6,701.01) (576.25) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  74,865.44 72,751.56 

- ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 

- ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 74,865.44 72,751.56 
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29. หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559* 2560 2559* 

เจา้หน้ีอ่ืนระยะยาว 4,155.12 4,700.34 4,045.35 4,585.13 
ประมาณการหน้ีสินค่าตอบแทน 
การต่อระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียม 6,373.27 9,099.33 - - 

หน้ีสินระยะยาว Make-up 10,495.80 10,089.42 10,495.80 10,089.42 

รายไดร้อรับรู้ 14,002.78 21,901.45 6,342.08 7,266.25 

อ่ืน ๆ 2,817.26 3,484.71 985.38 977.42 

รวม 37,844.23 49,275.25 21,868.61 22,918.22 
 

หน้ีสินระยะยาว Make-up เกิดจากผลต่างของราคาก๊าซธรรมชาติส าหรับปริมาณท่ีบริษทัฯ ไดช้ าระล่วงหนา้แลว้กบั
ราคาก๊าซธรรมชาติ ณ วนัท่ีรับก๊าซจริง ท่ีเกินกวา่ภาระดอกเบ้ียเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซส าหรับปริมาณก๊าซในส่วน
ท่ีไม่สามารถรับได ้(Take-or-Pay) ซ่ึงตอ้งจดัสรรใหห้น่วยงานต่าง ๆ ท่ีร่วมรับภาระดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจากการจ่ายเงิน
ล่วงหนา้ของค่าก๊าซแหล่งยาดานาและแหล่งเยตากนุ 
 

* บริษทัฯ ไดจ้ดักลุ่มรายการใหม่ เพื่อใหส้ามารถเปรียบเทียบกนัไดก้บัการน าเสนองบการเงินงวดปัจจุบนั  
 
 

30. ทุนเรือนหุ้น 
 

30.1 ทุนเรือนหุน้ - ทุนจดทะเบียน 
 

 มูลค่าหุน้ จ านวนหุน้สามญัท่ีจดทะเบียน มูลค่าหุน้สามญัท่ีจดทะเบียน 

 (บาทต่อหุน้) (หุน้) (บาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 10 2,857,245,725 28,572,457,250 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 10 2,857,245,725 28,572,457,250 
 

30.2 ทุนเรือนหุน้ - ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 
 

 จ านวนหุน้สามญัท่ี
ออกและช าระเตม็

มูลค่าแลว้ 

มูลค่าหุน้สามญัท่ี
ออกและช าระเตม็

มูลค่าแลว้ 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 
สามญั 

รวม 

 (หุน้) (บาท) (บาท) (บาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2,856,299,625 28,562,996,250 29,211,131,966 57,774,128,216 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 2,856,299,625 28,562,996,250 29,211,131,966 57,774,128,216 



 

150 

31. ทุนส ารอง 
 

31.1 ทุนส ารองตามกฎหมาย 
 

ตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 ก าหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็น
ทุนส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายน้ีไม่สามารถน าไปจดัสรรได ้ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย
ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ 
 

31.2 ทุนส ารองเพ่ือกองทุนประกนัวนิาศภยั 
 

การเปล่ียนแปลงในทุนส ารองเพ่ือกองทุนประกนัวนิาศภยั มีรายละเอียดดงัน้ี 
  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,174.39 1,145.11 1,174.39 1,145.11 
จดัสรรระหวา่งปี 25.60 29.28 25.60 29.28 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,199.99 1,174.39 1,199.99 1,174.39 
 

กองทุนประกนัวินาศภยัจดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือด าเนินการรับประกนัภยัเฉพาะในธุรกิจของบริษทัฯ โดย
บริษัทฯ จัดสรรก าไรสุทธิท่ีได้จากผลการด าเนินงานและผลตอบแทนของกองทุนฯ ในแต่ละปีสมทบเข้ากับ
เงินกองทุน 
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32. ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 
จากการด าเนินงานต่อเน่ือง  135,187,012,229 94,039,732,600 104,473,797,974 70,808,045,526 

ปรับปรุงก าไร  (1,670,431,798)   (1,251,699,863) - - 

ก าไรท่ีใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุน้ 
จากการด าเนินงานต่อเน่ือง   133,516,580,431 92,788,032,737 104,473,797,974 70,808,045,526 

ก าไร(ขาดทุน)ท่ีใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุน้ 
จากการด าเนินงานท่ียกเลิก   (7,409,577) 569,345,640 - - 

รวมก าไร   133,509,170,854 93,357,378,377 104,473,797,974 70,808,045,526 

     
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 2,856,299,625 2,856,299,625 2,856,299,625 2,856,299,625 
     

ก าไรต่อหุน้จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 
(บาท / หุน้) 46.74 32.48 36.58 24.79 

ก าไรต่อหุน้จากการด าเนินงานท่ียกเลิก 
(บาท / หุน้) - 0.20 - - 

ก าไรต่อหุน้ (บาท / หุน้) 46.74 32.68 36.58 24.79 
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33. รายได้จากการขายและการให้บริการ 
 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ผลิตภณัฑน์ ้ามนั 1,176,823.54 955,098.93 1,063,863.70 937,419.90 
ผลิตภณัฑก๊์าซ 376,321.57 385,481.40 457,687.73 462,005.12 
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 384,770.99 318,839.37 28,899.40 32,955.13 
ผลิตภณัฑเ์หมือง 19,250.09 15,994.85 - - 
รายไดจ้ากธุรกิจเสริม 13,639.54 11,773.68 8,564.63 6,825.20 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 6,898.56 11,643.10 49.50 50.26 

อ่ืน ๆ 18,017.78 20,014.71 315.47 137.88 

รวม 1,995,722.07 1,718,846.04 1,559,380.43 1,439,393.49 
  

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ไดร้วมรายไดจ้ากการขายให้
ส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจในงบการเงินรวมจ านวน 105,423.32 ลา้นบาท และ 117,298.97 ลา้นบาท ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการจ านวน  90,145.20  ลา้นบาท และ 106,279.70 ลา้นบาท ตามล าดบั  
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34. รายได้อ่ืน 
 

รายไดอ่ื้น ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

รายไดค่้าขนส่ง 4,994.49 5,033.33 7,391.26 7,749.19 
เงินปันผลรับ 5,008.55 797.96 34,730.34 24,937.11 
ดอกเบ้ียรับ 8,630.25 5,625.35 4,072.99 4,521.72 
เงินชดเชยดอกเบ้ียเงินกูข้อง 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ (2.09) (2.00) (2.09) (2.00) 

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 2,673.81 1,887.21 1,950.95 - 
ก าไร(ขาดทุน)จากตราสารอนุพนัธ์ 692.73 (8,981.50) 2,438.12 181.35 
อ่ืน ๆ  6,270.77 5,322.30 4,418.39 3,375.50 

รวม 28,268.51 9,682.65 54,999.96 40,762.87 
 

เงินชดเชยดอกเบ้ียเงินกูข้องเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ (Take-or-Pay) เป็นเงินชดเชยท่ีบริษทัฯ ไดรั้บจากการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกลุ่มลูกคา้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) เพ่ือลดภาระดอกเบ้ียเงินกูย้ืมท่ีบริษทัฯ ไดกู้ม้าเพ่ือ
จ่ายเงินล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ  
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35. ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามลกัษณะ 
 

ค่าใชจ่้ายจ าแนกตามลกัษณะท่ีส าคญั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป 
และงานระหวา่งท า (3,554.65) (3,957.87) (4,076.89) (5,809.65) 

ซ้ือสินคา้ และวตัถุดิบใชไ้ป 1,503,068.32 1,265,007.76 1,430,602.45 1,323,745.55 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  
(หมายเหตุฯ 9.10) 1,355.36 1,242.60 150.89 112.89 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 49,151.50 43,766.96 10,683.41 9,651.28 
ค่าจา้งบุคคลภายนอก 8,943.99 8,434.78 7,860.15 7,654.19 
ค่าขนส่ง 16,953.80 17,955.37 6,485.87 6,708.15 
ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย 116,289.18 128,733.80 19,507.03 18,674.80 
ค่าซ่อมแซม 14,238.46 15,179.11 3,328.61 3,566.93 
ค่าสาธารณูปโภค 12,607.66 12,439.22 11,045.99 11,703.90 
ค่าเช่าและค่าประกนัภยัทรัพยสิ์น 9,276.83 9,119.56 3,570.71 3,759.54 
ค่าใชจ่้ายในการส ารวจปิโตรเลียม 1,744.62 2,595.14 - - 
(โอนกลบั)หน้ีสงสัยจะสูญ (149.73) 276.28 (34,459.12) 5,153.80 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 24,847.64 7,203.00 33,781.36 793.45 
อ่ืน ๆ 34,287.45 31,395.09 9,504.92 6,657.40 

รวม 1,789,060.43 1,539,390.80 1,497,985.38 1,392,372.23 
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36. ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนส าหรับปิโตรเลยีม 
 

ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนส าหรับปิโตรเลียม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2560 2559 

ค่าภาคหลวง 13,877.33 13,266.05 
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ - 304.38 

รวม 13,877.33 13,570.43 
 
 

37. ต้นทุนทางการเงิน 
 

ตน้ทุนทางการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ดอกเบ้ียจ่าย      
 เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 10,897.35 8,949.88 856.10 1,040.92 
 หุน้กู ้ 13,625.10 15,082.98 8,006.47 9,155.62 
 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 109.52 124.01 86.47 95.96 
 อ่ืน ๆ 3,076.56 3,442.51 1.60 1.27 

ตน้ทุนทางการเงินอ่ืน 1,377.40 1,287.87 733.07 612.69 

รวม 29,085.93 28,887.25 9,683.71 10,906.46 
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38. ส่วนงานด าเนินงาน  
 

ส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัท่ีจดัท าใหก้บัผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นผูต้ดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงาน
ของส่วนงานด าเนินงาน 
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละ
บริการ กลุ่มบริษทัจ าแนกส่วนงานตามธุรกิจหลกัไดด้งัน้ี 
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ 

1. ธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
ด าเนินธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นผูด้  าเนินการ และร่วมลงทุนกบั
บริษทัส ารวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นน า ทั้งน้ี โครงการในประเทศส่วนใหญ่ตั้งอยูใ่นบริเวณอ่าวไทย โครงการใน
ต่างประเทศครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค อเมริกาเหนือ แอฟริกา และตะวนัออกกลาง 

2. ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการจดัหา ขนส่ง จดัจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ และด าเนินธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ โดยน า
ผลิตภณัฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติไปเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและใช้เป็นเช้ือเพลิงในภาค
ครัวเรือน ขนส่ง และอุตสาหกรรม 

3. ธุรกิจถ่านหิน 
ด าเนินธุรกิจเหมืองถ่านหิน โดยท าการส ารวจ ผลิตและจ าหน่ายถ่านหินในต่างประเทศ  

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย  
1. ธุรกิจน ้ามนั 

ด าเนินธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและน ้ามนัหล่อล่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใตก้ารจดัหา 
จดัส่ง และการปฏิบติัการของระบบ รับ เกบ็ จ่าย ท่ีมีประสิทธิภาพ และด าเนินธุรกิจคา้ปลีกในสถานีบริการ 

2. ธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 
ด าเนินธุรกิจน าเขา้ ส่งออก และการคา้ระหว่างประเทศ ในผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี รวมทั้ง 
ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการด าเนินการบริหารความเส่ียงราคา และการจดัหาการขนส่งระหวา่งประเทศ 

3. ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ 
ด าเนินธุรกิจกลัน่น ้ ามนั ผลิตและจ าหน่ายน ้ ามนัปิโตรเลียมส าเร็จรูปและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี ให้กบัตลาดใน
ประเทศและต่างประเทศ 

 

การด าเนินงานอ่ืนของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ส่วนงานอ่ืน ๆ ซ่ึงไม่มีส่วนงานใดเป็นส่วนงานท่ีตอ้ง
รายงานแยกต่างหาก 
 

กลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงการจดัประเภทส่วนงานด าเนินงาน ดงัน้ี  PTT TANK จากส่วนงานด าเนินงานธุรกิจ
น ้ ามนัเป็นส่วนงานด าเนินงานธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ และ PTTGM จากส่วนงานด าเนินงานธุรกิจปิโตรเคมี
และการกลัน่เป็นส่วนงานด าเนินงานธุรกิจถ่านหิน และไดน้ าส่วนงานด าเนินงานธุรกิจถ่านหินมาแสดงภายใตก้ลุ่ม
ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจและการรายงานภายในของกลุ่ม
บริษทั ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดจ้ดัประเภทส่วนงานด าเนินงานในปี 2559 ใหม่ เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบไดก้บัขอ้มูล
งวดปัจจุบนั 
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38. ส่วนงานด าเนินงาน (ต่อ) 
  

งบการเงินรวม 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 ปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขั้นปลาย อ่ืน ๆ 
 
 

ปรับปรุงบญัชี
ระหวา่งกนั 

 

รวม 
 
 

 ส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

ก๊าซธรรมชาติ 
 

ถ่านหิน 
 

น ้ามนั 
 

การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

ปิโตรเคมีและ 
การกลัน่ 

ขาย - นอกกิจการ 20,882.31 326,587.98 19,250.09 539,951.90 500,248.27 588,597.24 204.28 - 1,995,722.07 
- ระหว่างกนั 126,842.35 139,050.22 325.05 7,343.88 435,367.41 362,130.15 4,750.27 (1,075,809.33) - 

ขายสุทธิ 147,724.66 465,638.20 19,575.14 547,295.78 935,615.68 950,727.39 4,954.55 (1,075,809.33) 1,995,722.07 
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้* 125,450.52 100,450.00 7,998.46 34,723.87 3,079.59 144,131.22 (422.56) (1,806.08) 413,605.02 
ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานก่อนค่าเส่ือมราคา 
ตน้ทุนทางการเงิน และภาษีเงินได ้ 105,468.39 89,401.59 6,113.97 19,597.99 527.24 124,058.77 (314.40) 541.66 345,395.21 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (55,769.82) (18,887.94) (1,890.34) (4,143.70) (33.31) (34,519.22) (1,044.85) - (116,289.18) 
ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานตามส่วนงาน 49,698.57 70,513.65 4,223.63 15,454.29 493.93 89,539.55 (1,359.25) 541.66 229,106.03 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 92.71 1,205.41 - 875.08 - 5,137.22 - - 7,310.42 
โอนกลบั(ขาดทุน)จากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (18,504.89) (101.85) (4,229.09) 5.28 - (2,017.09) - - (24,847.64) 
อ่ืน ๆ - 126.36 1.07 67.29 (0.23) (281.09) 7,558.04 - 7,471.44 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน :          
ดอกเบ้ียรับ         8,630.25 
ก าไรจากตราสารอนุพนัธ์         692.73 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ         13,650.64 

ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้         242,013.87 

ก าไรส าหรับปี         184,610.02 
 
*ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายในตน้ทุนขาย 
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38. ส่วนงานด าเนินงาน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
 หน่วย : ลา้นบาท 

 ปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขั้นปลาย อ่ืน ๆ 
 
 

ปรับปรุงบญัชี
ระหวา่งกนั 

 

รวม 
 
 

 ส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

ก๊าซธรรมชาติ 
 

ถ่านหิน 
 

น ้ามนั 
 

การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

ปิโตรเคมีและ 
การกลัน่ 

สินทรัพยข์องส่วนงาน 584,407.86 442,302.28 26,218.20 114,904.93 93,781.17 748,140.88 147,540.85 - 2,157,296.17 
สินทรัพยร์ะหวา่งกนั 22,552.28 14,975.22 1,326.90 1,142.99 44,918.56 29,407.75 53,217.66 (167,541.36) - 
เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 841.80 15,254.85 - 5,013.67 - 38,806.45 - - 59,916.77 

รวมสินทรัพยต์ามส่วนงาน 607,801.94 472,532.35 27,545.10 121,061.59 138,699.73 816,355.08 200,758.51 (167,541.36) 2,217,212.94 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน         15,101.22 

สินทรัพยร์วม          2,232,314.16 
          
หน้ีสินของส่วนงาน 219,605.72 87,372.23 5,004.35 34,488.14 110,722.15 298,036.47 192,733.64 - 947,962.70 
หน้ีสินระหวา่งกนั 668.46 41,047.63 23,625.27 28,481.76 16,075.61 51,347.53 5,530.05 (166,776.31) - 

รวมหน้ีสินตามส่วนงาน 220,274.18 128,419.86 28,629.62 62,969.90 126,797.76 349,384.00 198,263.69 (166,776.31) 947,962.70 
หน้ีสินท่ีไม่ไดปั้นส่วน         35,795.72 

หน้ีสินรวม         983,758.42 
          
รายจ่ายฝ่ายทุน 49,911.49 24,094.42 1,941.52 9,685.63 193.90 34,977.64 865.00 - 121,669.60 
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38. ส่วนงานด าเนินงาน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 ปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขั้นปลาย อ่ืน ๆ 
 
 

ปรับปรุงบญัชี
ระหวา่งกนั 

 

รวม 
 
 

 ส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

ก๊าซธรรมชาติ 
 

ถ่านหิน 
 

น ้ามนั 
 

การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

ปิโตรเคมีและ 
การกลัน่ 

ขาย - นอกกิจการ 21,358.25 328,078.96 15,994.85 478,544.83 379,143.87 495,540.31 184.97 - 1,718,846.04 
 - ระหว่างกนั 128,858.80 129,906.64 311.98 5,884.48 369,285.10 289,822.13 4,312.43 (928,381.56) - 

ขายสุทธิ 150,217.05 457,985.60 16,306.83 484,429.31 748,428.97 785,362.44 4,497.40 (928,381.56) 1,718,846.04 
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้* 128,259.29 84,231.54 5,450.02 35,896.04 3,861.69 118,750.25 (412.44) (1,872.98) 374,163.41 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเส่ือมราคา 
ตน้ทุนทางการเงิน และภาษีเงินได ้ 107,464.39 72,082.29 4,177.81 22,917.63 2,865.25 102,622.92 669.73 (273.98) 312,526.04 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (73,518.95) (18,116.02) (1,934.45) (3,440.64) (32.73) (30,672.64) (1,018.37) - (128,733.80) 
ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานตามส่วนงาน 33,945.44 53,966.27 2,243.36 19,476.99 2,832.52 71,950.28 (348.64) (273.98) 183,792.24 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 73.71 1,203.99 (0.27) 896.87 - 1,969.21 (0.30) - 4,143.21 
โอนกลบั(ขาดทุน)จากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (1,688.29) (4,086.04) (310.65) 35.78 - (655.53) (498.27) - (7,203.00) 
อ่ืน ๆ 872.10 418.19 1,171.37 16.42 6.27 59.61 (209.60) - 2,334.36 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน :          
ดอกเบ้ียรับ         5,625.35 
ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์         (8,981.50) 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ         4,472.68 

ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้         184,183.34 

ก าไรส าหรับปี         129,575.09 
 
     *ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายในตน้ทุนขาย 
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38. ส่วนงานด าเนินงาน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  
 หน่วย : ลา้นบาท 

 ปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขั้นปลาย อ่ืน ๆ 
 
 

ปรับปรุงบญัชี
ระหวา่งกนั 

 

รวม 
 
 

 ส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

ก๊าซธรรมชาติ 
 

ถ่านหิน 
 

น ้ามนั 
 

การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

ปิโตรเคมีและ 
การกลัน่ 

สินทรัพยข์องส่วนงาน 653,353.23 411,369.32 32,336.26 96,666.99 96,337.48 714,989.76 160,423.45 - 2,165,476.49 
สินทรัพยร์ะหวา่งกนั 14,085.07 12,230.93 434.91 1,293.28 38,582.19 24,366.16 89,648.96 (180,641.50) - 
เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 967.35 13,623.46 - 4,988.34 - 36,694.24 - - 56,273.39 

รวมสินทรัพยต์ามส่วนงาน 668,405.65 437,223.71 32,771.17 102,948.61 134,919.67 776,050.16 250,072.41 (180,641.50) 2,221,749.88 
สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน         10,581.20 

สินทรัพยร์วม          2,232,331.08 

          
หน้ีสินของส่วนงาน 229,580.96 88,524.87 4,596.39 31,301.25 117,536.15 295,155.49 250,018.57 - 1,016,713.68 
หน้ีสินระหวา่งกนั 677.52 35,040.08 62,395.62 24,273.66 8,757.47 44,595.54 3,912.94 (179,652.83) - 

รวมหน้ีสินตามส่วนงาน 230,258.48 123,564.95 66,992.01 55,574.91 126,293.62 339,751.03 253,931.51 (179,652.83) 1,016,713.68 
หน้ีสินท่ีไม่ไดปั้นส่วน         44,020.39 

หน้ีสินรวม         1,060,734.07 

          
รายจ่ายฝ่ายทุน 41,067.07 25,958.73 1,039.34 7,673.76 152.86 36,317.66 823.50 - 113,032.92 

 

ราคาระหวา่งกลุ่มธุรกิจใชร้าคาตลาดตามปกติ ยกเวน้ ราคาระหวา่งกลุ่มธุรกิจภายในบริษทัฯ ใชร้าคาตลาดสุทธิจากค่าบริหารคลงัปิโตรเลียมและค่าด าเนินการ 
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39. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงทางการเงินท่ีส าคญัไดแ้ก่ ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน อตัรา
ดอกเบ้ีย ราคาน ้ ามนัในตลาดโลก กลุ่มบริษทัมีรายการซ้ือขาย และกูย้ืมเงินบางส่วนท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
รวมทั้งการกูย้มืเงินเพ่ือใชใ้นการด าเนินงานซ่ึงตอ้งจ่ายอตัราดอกเบ้ียทั้งแบบคงท่ีและแบบลอยตวั ดงันั้น ฝ่ายบริหาร
จึงท ารายการตราสารอนุพนัธ์ เพื่อป้องกนัความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึน เคร่ืองมือทางการเงินท่ีใช้ในการป้องกัน 
ความเส่ียง เช่น การท าสัญญาซ้ือและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย สัญญา
แลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย และสัญญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ เป็นตน้ ส่วนความเส่ียงจากราคา
น ้ามนัในตลาดโลกไดมี้การป้องกนัโดยการท าสัญญาซ้ือขายราคาน ้ามนัล่วงหนา้  

 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ราคาน ้ ามนัในตลาดโลกตอ้งรายงานต่อผูบ้ริหาร
เก่ียวกบัรายละเอียดของตน้ทุน ราคาตลาดของเคร่ืองมือทางการเงินทุกประเภทรวมถึงสัญญาซ้ือและขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ และสัญญาซ้ือขายราคาน ้ามนัล่วงหนา้ท่ียงัคงคา้งอยู ่โดยครอบคลุมถึงในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 

- ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
- ความเส่ียงจากสกลุเงิน 
- ความเส่ียงจากสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย 
- ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
- ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาน ้ามนั 
- ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
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39. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

39.1 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 

กลุ่มบริษทัไดมี้การท าสัญญาซ้ือและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ โดยมีราคาตามสัญญาและอตัราแลกเปล่ียน
ตามสัญญาซ้ือและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ดงัน้ี 
 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 2560 2559 

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้   
อตัรา 0.3088 - 0.3224 บาท = 1 JPY 513.92 - 
อตัรา 32.3700 - 36.1775 บาท = 1 USD 70,122.18 - 
อตัรา 34.6210 - 36.6700 บาท = 1 USD - 56,544.13 
อตัรา 36.9500 - 40.3900 บาท = 1 EUR - 182.38 
อตัรา 38.5400 - 40.3900 บาท = 1 EUR 27.72 - 
อตัรา 105.8000 - 106.8000 JPY = 1 USD - 18.10 
   

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้   
อตัรา 32.2340 - 38.3101 บาท = 1 USD 51,918.08 - 
อตัรา 34.6670 - 36.0880 บาท = 1 USD - 60,115.62 
อตัรา 37.9516 - 37.9769 บาท = 1 EUR - 0.18 
อตัรา 38.4370 - 38.6057 บาท = 1 EUR 20.81 - 

 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้   
อตัรา 32.4747 - 33.1884 บาท = 1 USD 21,116.03 - 
อตัรา 34.9507 - 36.0642 บาท = 1 USD - 18,206.61 
   

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้   
อตัรา 32.2340 - 38.3101 บาท = 1 USD 41,036.11 - 
อตัรา 34.6670 - 36.0200 บาท = 1 USD - 42,378.86 
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39. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

39.2 ความเส่ียงจากสกลุเงิน 
 

กลุ่มบริษทัไดมี้การท าสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินของเงินกูย้ืมระยะยาวในรูปแบบของสัญญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตรา
ต่างประเทศ (Participating SWAP) ซ่ึงตามเง่ือนไขในสัญญาสิทธิดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มี
รายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

23,000 ลา้นเยน ต่อ 196.94 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 6,753.49 7,160.71 6,753.49 7,160.71 
 

ทั้งน้ี สัญญาสิทธิดงักล่าวมีอายคุรบก าหนดช าระเกิน 5 ปี ทั้งจ านวน 
 

39.3 ความเส่ียงจากสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย 
 

กลุ่มบริษทัไดมี้การท าสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน เงินกูย้ืมระยะยาวและ
หุน้กู ้โดยมีเง่ือนไขตามสัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ดงัต่อไปน้ี 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

2,636 ลา้นบาท ต่อ 79.45 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ - 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 
9,000 ลา้นบาท ต่อ 285.42 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 
2,500 ลา้นบาท ต่อ 81.43 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ - 2,500.00 - - 
2,640 ลา้นบาท ต่อ 85.59 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ - 3,081.50 - - 
5,000 ลา้นบาท ต่อ 162.60 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 5,000.00 5,854.07 - - 
2,234.32 ลา้นบาท ต่อ 64.10 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ - 2,234.32 - - 
2,113.43 ลา้นบาท ต่อ 61.75 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ - 2,113.43 - - 
3,372.70 ลา้นบาท ต่อ 100.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 3,372.70 - - - 
6,777.40 ลา้นบาท ต่อ 200.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 6,777.40 - - - 
27,100 ลา้นบาท ต่อ 844.85 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 27,100.00 27,100.00 - - 
70 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ต่อ 2,331 ลา้นบาท 2,276.02 - 2,276.02 - 
200 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ต่อ 6,880 ลา้นบาท 6,502.92 - 6,502.92 - 

36,000 ลา้นเยน ต่อ 290.51 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ - 11,208.06 - 11,208.06 

รวม 64,029.04 72,727.38 21,778.94 29,844.06 
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39. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

39.3 ความเส่ียงจากสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย (ต่อ) 
 

ซ่ึงสามารถวเิคราะห์อายขุองสัญญาไดด้งัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี 16,500.00 23,006.81 9,000.00 16,844.06 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 36,129.04 33,020.89 12,778.94 9,000.00 

เกิน 5 ปี 11,400.00 16,699.68 - 4,000.00 

รวม 64,029.04 72,727.38 21,778.94 29,844.06 
 

39.4 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
 

กลุ่มบริษทัไดม้ีการท าสัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมระยะยาวและหุ้นกู ้โดยมีเงื่อนไขตามสัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ดงัต่อไปน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็น
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ - 10.00 - - 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเป็น
อตัราดอกเบ้ียลอยตวัในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ 16,592.98 35,795.55 16,266.17 35,795.55 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็น
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีในสกลุเงินบาท 2,500.00 10,020.00 - 4,000.00 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเป็น
อตัราดอกเบ้ียลอยตวัในสกลุเงินบาท 8,000.00 4,000.00 8,000.00 4,000.00 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็น
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีในสกลุเงินเยน 7,372.62 7,900.22 - - 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็น
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีในสกลุเงินยโูร 500.00 - - - 

รวม 34,965.60 57,725.77 24,266.17 43,795.55 
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39. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

39.4 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย (ต่อ) 
 

ซ่ึงสามารถวเิคราะห์อายขุองสัญญาไดด้งัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี 3,426.61 4,520.00 - 1,500.00 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 24,299.42 47,012.00 22,266.17 42,295.55 

เกิน 5 ปี 7,239.57 6,193.77 2,000.00 - 

รวม 34,965.60 57,725.77 24,266.17 43,795.55 
 

39.5 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาน ้ามนั 
 

กลุ่มบริษทัไดท้ าอนุพนัธ์ประกนัความเส่ียงราคาน ้ ามนั โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีปริมาณน ้ ามนัตามสัญญา
ดงักล่าว ซ่ึงจะครบก าหนดภายในเดือนมกราคม - ธันวาคม 2561 ในงบการเงินรวม มีจ านวน 16.41 ลา้นบาร์เรล  
(ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 : 19.26 ลา้นบาร์เรล) และงบการเงินเฉพาะกิจการ มีจ านวน 0.91 ลา้นบาร์เรล (ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2559 : 3.12 ลา้นบาร์เรล) 

 

39.6 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
 

ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีลูกคา้ไม่ปฏิบติัตามสัญญาหรือขอ้ก าหนดในการใหสิ้นเช่ือ
ซ่ึงจะท าให้เกิดความเสียหายทางการเงินแก่บริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดมี้การบริหารความเส่ียงโดยปรับนโยบายการให้
สินเช่ือแก่ลูกคา้ให้สอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั โดยพฒันาเคร่ืองมือบริหารสินเช่ือต่าง ๆ ร่วมกบัธนาคาร
เพ่ือให้การสนับสนุนวงเงินสินเช่ือกบัลูกคา้ส าหรับซ้ือผลิตภณัฑ์จากบริษทัฯ อาทิ โครงการสินเช่ือผ่านธนาคาร 
(Dealer Financing and Supply Chain Credit Project) การจดัท าประกนัภยัลูกหน้ีการคา้ (Trade Credit Insurance) และ
การให้บริการเติมน ้ ามนัดว้ยบตัร (Payment card and Fleet card) เพื่อลดความเส่ียงจากการให้สินเช่ือของบริษทัฯ 
พร้อมทั้งก าหนดแนวทางการป้องกนัและลดความเส่ียง รวมถึงก าหนดใหมี้การจดัระดบัประเมินความน่าเช่ือถือส าหรับ
คู่คา้ทั้งหมดของบริษทัฯ 
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40. การวดัมูลค่ายุตธิรรม  

 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนท่ีหมุนเวียนมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชี เน่ืองจาก
เคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

 

มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กูย้ืมระยะยาวและเงินกูย้ืมระยะยาว ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงจากอตัราตามทอ้งตลาดมี
มูลค่าใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชี 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง
ตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนเผื่อขาย     
ตราสารทุน 4,243.93 - - 4,243.93 
กองทุนรวม 1,113.97 - 170.86 1,284.83 
ตราสารหน้ี - 12,073.65 - 12,073.65 

ตราสารอนุพนัธ์     
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 2,445.39 - 2,445.39 
สัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย - 1,749.74 - 1,749.74 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 28.06 - 28.06 
สัญญาแลกเปล่ียนราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ 645.98 35.77 - 681.75 
สัญญาอนุพนัธ์อ่ืน ๆ - 826.97 - 826.97 

 -    หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
ตราสารอนุพนัธ์     
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 0.64 3,043.35 - 3,043.99 
สัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย - 801.56 - 801.56 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 70.38 - 70.38 
สัญญาแลกเปล่ียนราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ 2,293.09 836.80 - 3,129.89 
สัญญาอนุพนัธ์อ่ืน ๆ - 13.37 - 13.37 

 
 

 



 

167 

40. การวดัมูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง
ตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  

หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนเผื่อขาย     
ตราสารทุน 6,709.86 - - 6,709.86 
กองทุนรวม 11,719.17 - - 11,719.17 
ตราสารหน้ี - 5,410.51 - 5,410.51 

ตราสารอนุพนัธ์     
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 957.36 - 957.36 
สัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย - 618.97 - 618.97 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 200.16 - 200.16 
สัญญาแลกเปล่ียนราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ 254.61 116.14 - 370.75 
สัญญาอนุพนัธ์อ่ืน ๆ - 378.56 - 378.56 

 -  -  หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
ตราสารอนุพนัธ์     
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 139.95 - 139.95 
สัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย - 6,330.63 - 6,330.63 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 312.77 - 312.77 
สัญญาแลกเปล่ียนราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ 1,742.39 4,109.89 - 5,852.28 
สัญญาอนุพนัธ์อ่ืน ๆ - 45.26 - 45.26 
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40. การวดัมูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง
ตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนเผื่อขาย     
ตราสารทุน 3,983.75 - - 3,983.75 
กองทุนรวม 378.49 - 170.86 549.35 

ตราสารอนุพนัธ์     
สัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย - 751.08 - 751.08 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 3.43 - 3.43 

     หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
ตราสารอนุพนัธ์     
สัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย - 86.70 - 86.70 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 45.19 - 45.19 

 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  
หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนเผื่อขาย     
ตราสารทุน 6,549.82 - - 6,549.82 
กองทุนรวม 11,566.43 - - 11,566.43 

ตราสารอนุพนัธ์     
สัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย - 618.97 - 618.97 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 99.67 - 99.67 

     หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
ตราสารอนุพนัธ์     
สัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย - 1,702.63 - 1,702.63 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 212.29 - 212.29 
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40. การวดัมูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง
ตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในตราสารหน้ีระยะยาว - 15,195.46 - 15,195.46 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 12,591.15 9,829.62 22,420.77 
ตราสารอนุพนัธ์     
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 826.40 - 826.40 
สัญญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ - 803.06 - 803.06 
สัญญาแลกเปล่ียนราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ - 38.01 - 38.01 

     หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
หุน้กู ้- สกลุบาท - 212,309.87 - 212,309.87 
หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ - 131,466.36 - 131,466.36 
ตราสารอนุพนัธ์     
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 428.58 - 428.58 
สัญญาแลกเปล่ียนราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ - 43.25 - 43.25 

 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม     
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 12,859.24 10,126.40 22,985.64 
ตราสารอนุพนัธ์     
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 53.90 - 53.90 
สัญญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ - 648.61 - 648.61 
สัญญาแลกเปล่ียนราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ - 136.21 - 136.21 

     หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
หุน้กู ้- สกลุบาท - 250,494.92 - 250,494.92 
หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ - 212,803.71 - 212,803.71 
ตราสารอนุพนัธ์     
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 46.53 - 46.53 
สัญญาแลกเปล่ียนราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ - 974.78 - 974.78 
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40. การวดัมูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง
ตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี (ต่อ) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในตราสารหน้ีระยะยาว - 15,195.46 - 15,195.46 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 10,964.62 619.10 11,583.72 
ตราสารอนุพนัธ์     
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 817.24 - 817.24 
สัญญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ - 803.06 - 803.06 
สัญญาแลกเปล่ียนราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ - 38.01 - 38.01 

   -  หนีสิ้นที่เปิดเผยด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
หุน้กู ้- สกลุบาท - 144,110.09 - 144,110.09 
หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ - 34,228.14 - 34,228.14 
ตราสารอนุพนัธ์     
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 428.42 - 428.42 
สัญญาแลกเปล่ียนราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ - 43.25 - 43.25 

 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  
หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม     
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 11,227.50 719.49 11,946.99 
ตราสารอนุพนัธ์     
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 53.90 - 53.90 
สัญญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ - 648.61 - 648.61 
สัญญาแลกเปล่ียนราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ - 136.21 - 136.21 

     หนีสิ้นที่เปิดเผยด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
หุน้กู ้- สกลุบาท - 151,921.49 - 151,921.49 
หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ - 63,394.46 - 63,394.46 
ตราสารอนุพนัธ์     
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 46.53 - 46.53 
สัญญาแลกเปล่ียนราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ - 60.28 - 60.28 
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40. การวดัมูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 
 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2  
 

มูลค่ายติุธรรมของตราสารหน้ีและตราสารอนุพนัธ์ค านวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดใน
อนาคตและแบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่าโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีปรับดว้ยความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเพียงพอ 
ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการประเมินมูลค่ายุติธรรมส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้นตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
อตัราแลกเปล่ียนทนัที อตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ของเงินตราต่างประเทศ อตัราดอกเบ้ีย เส้นอตัราผลตอบแทนของ
ตราสารหน้ี และเส้นราคาล่วงหนา้ของสินคา้โภคภณัฑ ์เป็นตน้ 

 

มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนประเภทท่ีดินประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชว้ิธีราคาตลาด 
(Market Approach)  
 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 3  
 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายประเภทเงินลงทุนในกองทุนรวม ประเมินโดยใชข้อ้มูลมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 
(Net Asset Value) ตามรายงานยืนย ันสถานะการลงทุน (Capital Call Statement) และแปลงค่าโดยใช้อัตรา
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินงวด 
 

มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนประเภทท่ีดินและอาคารใหเ้ช่า ประเมินโดยใชว้ิธีรายได ้(Income 
Approach) ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมดงักล่าว ประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทน และตน้ทุน
ทางการเงิน 

 

ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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41. หุ้นกู้ด้อยสิทธิทีม่ลีกัษณะคล้ายทุน 
 

ในเดือนกรกฎาคม 2560 กลุ่มบริษทัได้มีการปรับโครงสร้างเงินทุนส าหรับหุ้นกู ้ด ้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ย
ทุนท่ีเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 หน่วย : ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  หน่วย : ลา้นบาท  

 

ก่อนปรับ
โครงสร้าง 

(ไถ่ถอน)/ 
ออกใหม่ 

หลงัปรับ
โครงสร้าง 

ก่อนปรับ
โครงสร้าง 

(ไถ่ถอน)/
ออกใหม่ 

หลงัปรับ
โครงสร้าง 

PTTEP       
มูลค่าท่ีออกและเสนอขาย 1,000.00 (854.69) 145.31    
มูลค่าสุทธิจากตน้ทุนทางการเงิน 995.53 (850.88)* 144.65 32,206.55 (27,526.73)* 4,679.82 
PTTEP TC       
มูลค่าท่ีออกและเสนอขาย - 854.69** 854.69    
มูลค่าสุทธิจากตน้ทุนทางการเงิน - 853.59 853.59 - 28,572.58 28,572.58 

รวม       
มูลค่าท่ีออกและเสนอขาย 1,000.00 - 1,000.00    
มูลค่าสุทธิจากตน้ทุนทางการเงิน 995.53 2.71 998.24 32,206.55 1,045.85 33,252.40 

 

* PTTEP ไดจ่้ายเงินเพื่อไถ่ถอนหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนจ านวน 874.31 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (28,310.98 ลา้นบาท)  

**  บริษทั ปตท.สผ.ศูนยบ์ริหารเงิน จ ากดั (PTTEP TC) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ PTTEP ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนใน
จ านวนเท่ากบัท่ี PTTEP ท าการซ้ือคืน โดยมี PTTEP เป็นผูค้  ้าประกนัทั้งจ  านวน ซ่ึงหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนน้ี จะมีการจ่ายคืนเงินตน้
เพียงคร้ังเดียวเมื่อบริษทัผูอ้อกหุ้นกูจ้ดทะเบียนเลิกกิจการ (Perpetual) หรือเมื่อบริษทัผูอ้อกหุ้นกูใ้ชสิ้ทธิในการไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนก าหนด
ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว ้ทั้งน้ี หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนดงักล่าว แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ไดแ้ก่ 

• รุ่นที่ 1 : ออกและเสนอขายในวนัที่ 17 กรกฎาคม 2560 จ  านวน 500 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ที่อตัราดอกเบ้ียคงที่ร้อยละ 4.6 ต่อปี 
ส าหรับช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนัออกหุน้กู ้จนถึงวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2565 และมีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูท้ ั้งจ  านวนคร้ังแรกในวนัท่ี 17 กรกฎาคม 
2565 ส าหรับอตัราดอกเบ้ียในช่วงถดัไปและสิทธิในการไถ่ถอนหุน้กูก่้อนก าหนดถูกก าหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน  

• รุ่นท่ี 2 : ออกและเสนอขายในวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2560 จ  านวน 354.69 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ท่ีอตัราดอกเบ้ียคงที่ร้อยละ 4.875 ต่อปี 
ส าหรับช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนัออกหุ้นกู ้จนถึงวนัท่ี 18 มิถุนายน 2562 และมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกูท้ ั้งจ  านวนคร้ังแรกในวนัท่ี 18 มิถุนายน 
2562  ส าหรับอตัราดอกเบ้ียในช่วงถดัไปและสิทธิในการไถ่ถอนหุน้กูก่้อนก าหนดถูกก าหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน 
 

หุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนน้ี มีก าหนดจ่ายผลตอบแทนทุก 6 เดือน อย่างไรก็ตาม PTTEP TC สามารถเล่ือนการจ่ายผลตอบแทนได้
ตามดุลยพินิจของ PTTEP TC โดยไม่จ  ากัดจ านวนคร้ัง ซ่ึงผลตอบแทนท่ีค้างช าระดังกล่าวจะถูกสะสมไวโ้ดยไม่มีการคิดดอกเบ้ีย 
อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนที่ถูกเลื่อนช าระเกินกว่า 12 เดือน นบัจากวนัที่เลื่อนช าระในคร้ังแรกจะถูกน ามารวมเป็นเงินตน้เพื่อค านวณ
ผลตอบแทนต่อไป ทั้งน้ี หาก PTTEP TC เล่ือนการจ่ายผลตอบแทนหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนทั้ง 2 รุ่นดงักล่าว PTTEP ในฐานะ 
ผูค้  ้าประกนั และ PTTEP TC จะไม่สามารถประกาศจ่ายเงินปันผล รวมทั้งไม่สามารถจ่ายดอกเบ้ีย หรือแจกจ่ายสินทรัพยใ์ด ๆ ให้แก่ผูถ้ือ
หลกัทรัพยท่ี์มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกบั หรือดอ้ยกว่าหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนน้ี และจะไม่สามารถท าการไถ่ถอน ลด ยกเลิก 
ซ้ือ หรือซ้ือคืนซ่ึงหลกัทรัพย ์ท่ีมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกบัหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน ทั้งน้ี หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนน้ี 
มีสถานะทางกฎหมายดอ้ยกวา่หลกัทรัพยอ่ื์นท่ีออกโดย PTTEP TC เวน้แต่หุน้สามญั  
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42. เงนิปันผลจ่าย 
 

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับ
ผลประกอบการปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 16.00 บาท คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 45,698.58 ลา้นบาท โดยเม่ือวนัท่ี  
16 กนัยายน 2559 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ในอตัรา
หุน้ละ 6.00 บาท จ านวน 2,855,946,746 หุน้ คิดเป็นเงินจ านวน 17,135.68 ลา้นบาท คงเหลือเงินปันผลท่ีจ่ายเพ่ิมดงัน้ี 
 

เงินปันผล ส าหรับงวดผลการด าเนินงาน อตัราการจ่าย จ านวนหุน้ จ านวนเงินรวม วนัท่ีจ่าย 
  เงินปันผล (หุน้) (ลา้นบาท)  
  (บาท/หุน้)    

ประจ าปี 2559 1 ก.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 10.00 2,856,290,445 28,562.90 15 พ.ค. 2560 
 

เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 8/2560 ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล
ส าหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 ดงัน้ี 
 

เงินปันผล ส าหรับงวดผลการด าเนินงาน อตัราการจ่าย จ านวนหุน้ จ านวนเงินรวม วนัท่ีจ่าย 
  เงินปันผล (หุน้) (ลา้นบาท)  
  (บาท/หุน้)    

ระหวา่งกาล 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 8.00 2,856,261,256 22,850.09 15 ก.ย. 2560 
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43. สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 
 

บริษทัฯ ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใตพ้ระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน 
พ.ศ. 2520 ส าหรับกิจการดงัน้ี 

โรงแยกก๊าซอีเทน 
โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 6 
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 4 ระยอง-แก่งคอย 
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกชายแดนไทย-สหภาพเมียนมาร์ 
ท่อส่งก๊าซธรรมชาตินครสวรรค ์
ท่อส่งก๊าซธรรมชาตินครราชสีมา 
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นท่ี 5 
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดนัก๊าซฯราชบุรี-วงันอ้ย ท่ี 6 ไปยงั จ.ราชบุรี 
โครงการขยายอายกุารใชง้านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นท่ี 1 ส่วนท่ีมีการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ใหม่ในพ้ืนท่ีจงัหวดัระยอง ชลบุรี และสระบุรี 
 

ซ่ึงไดรั้บสิทธิประโยชน์โดยสังเขปดงัน้ี  
ไดรั้บยกเวน้ภาษีอากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมติั 
ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมบางกิจการ เป็นระยะเวลา 8 ปี  
นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 

 

ในระหวา่งปี 2560 บริษทัฯ ไดใ้ชสิ้ทธิประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับโรงแยกก๊าซอีเทน และโรงแยก
ก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 6 
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43. สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ต่อ) 
 

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการของบริษทัฯ แยกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 126,171.57 120,922.78 

กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 1,433,208.86 1,318,470.71 

รวม 1,559,380.43 1,439,393.49 
 
 

บริษทัยอ่ยบางบริษทั ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริม
การลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสังเขป ดงัต่อไปน้ี 

 

TOP ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตน ้ามนัเช้ือเพลิงส าเร็จรูป ผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน ้า การผลิตผลิตภณัฑ์
จากปิโตรเคมี การผลิตผลิตภณัฑเ์คมี การผลิตเอทานอล การใหบ้ริการขนส่งทางเรือ การใหบ้ริการทุ่นรับน ้ามนัดิบกลาง
ทะเล และเขตอุตสาหกรรม โดยไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีส าหรับเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมติั รวมทั้งไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ มีก าหนดเวลา 7 ปี 
ถึง 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ หรือระยะเวลา 8 ปี นบัจากวนัท่ีมีรายไดภ้ายหลงัจากการไดรั้บ
การส่งเสริม และไดร้ับลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 
ของอตัราปกติ มีก าหนดเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

 

PTTGC ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการการผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นตน้ ขั้นกลาง และขั้นปลาย กิจการ
ผลิตสาธารณูปการ กิจการให้บริการท่าเทียบเรือส าหรับขนถ่ายสินคา้เหลวและคลงัเก็บสินคา้เหลว กิจการบริการ
ขนส่งสินคา้ส าหรับเดินทะเล กิจการผลิตผลิตภณัฑเ์คมีจากปิโตรเลียม กิจการวิจยัและพฒันาเคมีภณัฑโ์พลีเมอร์
และสูตรเคมี กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ และกิจการโรงกลัน่น ้ ามนั โดยไดร้ับยกเวน้อากรขาเขา้และ
ภาษีส าหรับเคร่ืองจักรตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมัติ รวมทั้ งได้รับการยกเวน้ภาษี
เงินได้นิติบุคคลไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน มีก าหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ี
เร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น และไดร้ับลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ไดร้ับจาก
การลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ มีก  าหนดเวลา 5 ปี นบัจากวนัที่พน้ก าหนดระยะเวลาที่ไดร้ับการ
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
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43. สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ต่อ) 
 

บริษทัยอ่ยบางบริษทั ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริม
การลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสังเขป ดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 

GPSC ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้า ไอน ้ า น ้ า และน ้ าเยน็ โดยไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับ
เคร่ืองจกัรท่ีน าเขา้จากต่างประเทศตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมติั รวมทั้งไดรั้บการยกเวน้
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ มีก าหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ และไดรั้บ
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ 
มีก าหนดเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 

IRPC ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการการผลิต Acetylene Black และ Compounded Plastic โครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานร่วมและไอน ้ า (CHP) โครงการ Propylene (PRP) โครงการ Blown Film โครงการ Recovery from Purge 
Gas at PP Plant โครงการ EBSM Upgrading for ABS Specialties (EBSM) โครงการ Multi Product Pipeline (MPPL) 
โครงการ Polypropylene Resin (“PPE”) โครงการ High Pressure HDPE Compound และโครงการลงทุนในเขต
อุตสาหกรรม โดยได้รับยกเวน้อากรขาเข้าและภาษีส าหรับวตัถุดิบและวสัดุจ าเป็นรวมถึงเคร่ืองจักรตามท่ี
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมติั รวมทั้งไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ 
มีก าหนดเวลา 5 ปี ถึง 8 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ ไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ มีก าหนดเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้ก าหนด
ระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และไดรั้บอนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาเป็นสอง
เท่าของค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได ้
 

PTTLNG ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ประเภท 7.1 กิจการสาธารณูปโภคและ
บริการพ้ืนฐาน โดยไดรั้บยกเวน้ภาษีอากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณา
อนุมติั รวมทั้งไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ มีก าหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้าก
การประกอบกิจการ และไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 
50 ของอตัราปกติ มีก าหนดเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 

PTT TANK ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการขนถ่ายสินค้าส าหรับเรือเดินทะเลประเภท 7.1 กิจการ
สาธารณูปโภคและบริการพ้ืนฐาน โดยไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจักรตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุนพิจารณาอนุมติั รวมทั้งการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการ 
ท่ีได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน มีก าหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จาก 
การประกอบกิจการนั้น และไดรั้บอนุญาตให้น าผลขาดทุนนั้นไปหักออกจากก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลงัไดรั้บ 
การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีก าหนด 5 ปีนบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  
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43. สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ต่อ) 
 

บริษทัยอ่ยบางบริษทั ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริม
การลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสังเขป ดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

PTTGM ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิต Polymethyl Methacrylate (PMMA) ประเภท 6.11 กิจการผลิต
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี โดยไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมติั 
รวมทั้งไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม
รวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน มีก าหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิม 
มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น และไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
ลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ มีก าหนดเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคล 

 

ในฐานะท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน กลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดต่าง ๆ ตามท่ี
ระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
 



 

178 

44. การด าเนินการกรณีศาลปกครองกลางมคี าส่ังคุ้มครองช่ัวคราวโครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 

วนัท่ี 19 มิถุนายน 2552 สมาคมต่อตา้นสภาวะโลกร้อนกบัพวกรวม 43 ราย (ผูฟ้้องคดี) ไดย้ื่นฟ้องหน่วยงานรัฐ  
8 หน่วยงานต่อศาลปกครองกลาง (ศาลฯ) เป็นคดีหมายเลขด าท่ี 908/2552 พร้อมกบัยื่นค าร้องขอให้ศาลฯ มีค  าสั่ง
ก าหนดมาตรการหรือวธีิการเพ่ือบรรเทาทุกขช์ัว่คราวก่อนการพิพากษา โดยขอใหร้ะงบัโครงการลงทุน 76 โครงการ
ในพ้ืนท่ีมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง 
 

วนัท่ี 29 กนัยายน 2552 ศาลฯ มีค  าสั่งเพ่ือบรรเทาทุกขช์ัว่คราวก่อนการพิพากษา โดยใหผู้ถู้กฟ้องคดีทั้งแปดสั่งระงบั
โครงการ 76 โครงการทา้ยค าฟ้องไวเ้ป็นการชัว่คราวจนกวา่ศาลฯ จะมีค าพิพากษาหรือค าสั่งเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 
ยกเวน้ โครงการท่ีได้รับใบอนุญาตก่อนวนัประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
(รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550) หรือโครงการท่ีไม่ไดก้  าหนดให้เป็นประเภทโครงการท่ีตอ้งจดัท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (รายงาน EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ลงวนัท่ี 
16 มิถุนายน 2552 โดยโครงการท่ีอยูภ่ายใตค้  าสั่งระงบัดงักล่าวขา้งตน้ เป็นโครงการของกลุ่มบริษทัจ านวน 25 โครงการ 
ซ่ึงในจ านวนน้ีเป็นโครงการของบริษทัฯ จ านวน 3 โครงการ  
 

วนัท่ี 16 ตุลาคม 2552 กลุ่มบริษทัในฐานะผูมี้ส่วนไดเ้สียไดย้ื่นค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งศาลฯ ต่อศาลปกครองสูงสุด 
 

วนัท่ี 2 ธันวาคม 2552 ศาลปกครองสูงสุดไดมี้ค าสั่งค  าร้องท่ี 592/2552 แกค้  าสั่งศาลฯ โดยให้ผูถู้กฟ้องคดีทั้งแปด 
สั่งระงบัโครงการหรือกิจกรรมทา้ยค าฟ้องไวเ้ป็นการชัว่คราว ยกเวน้ 11 โครงการท่ีศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าเป็น
โครงการหรือกิจกรรมท่ีไม่น่าจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงอย่างชดัเจน แต่เป็นโครงการหรือกิจกรรมท่ี 
มุ่งควบคุมหรือบ าบดัมลพิษหรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม ซ่ึงในจ านวนน้ีเป็นโครงการของกลุ่มบริษทั 7 โครงการ  
โดยแบ่งเป็นโครงการของบริษทัฯ 1 โครงการและโครงการของบริษทัอ่ืนในกลุ่ม 6 โครงการ คงเหลือโครงการของ
บริษทัฯ ท่ียงัอยูภ่ายใตค้  าสั่งระงบัโครงการของศาลฯ 2 โครงการ 
 

วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2552 พนกังานอยัการยืน่ค  าใหก้ารปฏิเสธขอ้กล่าวหาตามค าฟ้องทั้งหมด 
 

วนัท่ี 2 กนัยายน 2553 ศาลฯ มีค าพิพากษาคดี สรุปไดว้า่ ใหเ้พิกถอนใบอนุญาตของโครงการตามเอกสารทา้ยค าฟ้อง
ท่ีถูกก าหนดให้เป็นโครงการประเภทท่ีอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ซ่ึงยงัด าเนินการไม่ครบถว้นตาม
มาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 โดยใหมี้ผลนบัแต่วนัท่ีมีค  าพิพากษาน้ี ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีโครงการท่ี
เขา้ข่ายลกัษณะดงักล่าว 1 โครงการ 
 

วนัท่ี 1 ตุลาคม 2553 ผูฟ้้องคดีทั้ ง 43 ราย ยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลฯ ต่อศาลปกครองสูงสุด และต่อมา 
ผูถู้กฟ้องคดีทั้งแปดโดยพนกังานอยัการเจา้ของส านวนไดย้ื่นค าแกอุ้ทธรณ์แลว้เม่ือวนัท่ี 7 ธันวาคม 2553 ปัจจุบนั 
คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 
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45. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
 

การเปล่ียนแปลงภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีมีสาระส าคญั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

45.1 ภาระผกูพนัต่อบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

45.1.1 บริษทัฯ ไดใ้ห้การสนบัสนุนเงินกูแ้ก่บริษทัยอ่ย และการร่วมคา้หลายแห่งในวงเงิน 139,119.64 ลา้นบาท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินกูใ้หแ้ก่บริษทัยอ่ย และการร่วมคา้ดงักล่าวไปแลว้ รวมทั้งส้ิน 
49,952.83 ลา้นบาท คงเหลือวงเงินจ านวน 89,166.81 ลา้นบาท 

 

45.1.2 บริษทัฯ ไดท้ าสัญญาให้ความสนับสนุนทางการเงิน (Sponsor Support Agreement) กบับริษทัย่อย และ 
การร่วมคา้หลายแห่ง เป็นจ านวนเงินเท่ากบัภาระเงินกูท่ี้บริษทัย่อย และการร่วมคา้ดงักล่าวมีกบัเจา้หน้ี
เงินกูส้ถาบนัการเงิน ทั้งน้ี ภายใตส้ัญญาดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัเป็น
จ านวนเงิน 56.91 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,908.33 ลา้นบาท 

 

45.1.3 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัตามสัญญาระหว่างผูถื้อหุ้น (Shareholder Agreement) ท่ีจะตอ้งจ่ายช าระค่าหุ้นตาม
สัดส่วนการถือหุน้จ านวนหลายฉบบัโดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัตามสัญญาดงักล่าว 
คงเหลือเป็นจ านวนเงิน 4,292.76 ลา้นบาท 

 

45.2 ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน - กรณีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญา
เช่าด าเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

- ไม่เกิน 1 ปี 2,210.19 2,195.82 84.07 66.39 

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 5,831.53 5,046.53 398.81 315.60 

- เกินกวา่ 5 ปี 7,038.09 5,681.37 1,419.47 1,131.64 

รวม 15,079.81 12,923.72 1,902.35 1,513.63 
 

45.3 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุนในงบการเงินรวมจ านวน 40,624.65 ลา้นบาท 
 

45.4 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัซ่ึงเป็นเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีธนาคารออกให้ในงบการเงินรวม 
จ านวน 26,442.68 ลา้นบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 4,796.20 ลา้นบาท 

 

45.5 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเป็นหนงัสือค ้าประกนั (Letter of Guarantee) 
ในงบการเงินรวมจ านวน 28,097.69 ลา้นบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 318.30 ลา้นบาท 
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45. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ (ต่อ) 
 

การเปล่ียนแปลงภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีมีสาระส าคญั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

45.6 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีสัญญาขายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัทฯ เพ่ือน าไปขายต่อให้แก่บริษัทจดทะเบียนแห่งหน่ึง  
โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลา 15 ปี ซ่ึงครบก าหนดสัญญาในวนัท่ี 31 มกราคม 2555 ก่อนครบก าหนดสัญญา บริษทั
ย่อยดงักล่าวไดแ้จง้ไม่ต่ออายสุัญญากบับริษทัฯ บริษทัฯ จึงมีความจ าเป็นตอ้งแจง้ไม่ต่ออายสุัญญากบับริษทั 
จดทะเบียนดงักล่าวซ่ึงเป็นการแจง้ล่วงหน้าตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดในสัญญา โดยเม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 2552 
บริษทัจดทะเบียนดงักล่าวไดย้ืน่ค  าเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเรียกร้องใหบ้ริษทัฯ และบริษทัยอ่ยใน
ฐานะผูข้ายและผูผ้ลิตให้ปฏิบติัตามสัญญาโดยขายผลิตภณัฑ์ให้แก่บริษทัจดทะเบียนดงักล่าว หรือให้ร่วมกนั
ชดใชค้่าสินไหมทดแทน 
 

เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2553 บริษทัยอ่ยไดย้ื่นค าร้องต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ขอให้จ าหน่ายขอ้พิพาทในส่วน
ของบริษทัยอ่ยออก ซ่ึงสถาบนัอนุญาโตตุลาการไดมี้ค าสั่งใหจ้ าหน่ายขอ้พิพาทในส่วนของบริษทัยอ่ยออก 
 

บริษทัฯ ไดม้อบคดีให้ส านักงานอยัการสูงสุดยื่นค าคดัคา้นแกค้ดี ซ่ึงพนักงานอยัการไดย้ื่นค าคดัคา้นต่อสถาบนั
อนุญาโตตุลาการให้แก่บริษทัฯ แลว้เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2553 โดยคณะอนุญาโตตุลาการไดด้ าเนินการสืบพยาน
คู่พิพาทเสร็จส้ิน และปรากฏต่อมาวา่ เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2559 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้ค าช้ีขาดใหบ้ริษทัฯ ช าระ
ค่าเสียหายบางส่วนให้แก่บริษทัจดทะเบียนดงักล่าว แต่เน่ืองจากบริษทัฯ เห็นวา่ค  าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
ดงักล่าวอาจมีความคลาดเคล่ือนในขอ้เทจ็จริงและขอ้กฎหมาย ซ่ึงบริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะคดัคา้นค าช้ีขาดต่อศาลท่ีมีเขต
อ านาจเพ่ือขอให้ศาลมีค าสั่งเพิกถอนค าช้ีขาดดงักล่าวได ้และเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัฯ โดยพนักงาน
อยัการ ไดย้ื่นค าร้องต่อศาลแพ่งขอให้เพิกถอนค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการแลว้ ซ่ึงคดีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลแพ่ง ต่อมาเมื่อวนัที่ 16 ธนัวาคม 2559 บริษทัจดทะเบียนไดย้ื่นค าร้องต่อศาลแพ่งขอให้บงัคบั
ตามค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และบริษทัฯ โดยพนักงานอยัการ ไดย้ื่นค าร้องคดัคา้นต่อศาลแพ่งแลว้ 
ปัจจุบนั คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลแพง่  
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45. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ (ต่อ) 
 

การเปล่ียนแปลงภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีมีสาระส าคญั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

45.7 เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2553 บริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้างโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกรายหน่ึง ไดย้ื่นค าเสนอ
ขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องค่าจา้งคา้งช าระและค่าเสียหายจากการด าเนินงานในโครงการ
ดงักล่าวจากบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ เห็นวา่ การใชสิ้ทธิเรียกร้องดงักล่าวไม่เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนท่ีตกลง
กนัไวใ้นสัญญาอนุญาโตตุลาการ บริษทัฯ จึงไดค้ดัคา้นการยื่นค าเสนอขอ้พิพาทของบริษทัผูรั้บเหมา รวมทั้งไดต้ั้ง
ขอ้สงวนสิทธิในการคดัคา้นประเด็นท่ีบริษทัผูรั้บเหมาไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญาอนุญาโตตุลาการ
ไวแ้ลว้ ต่อมาหลงัจากยื่นค าเสนอขอ้พิพาทน้ี บริษทัผูร้ับเหมาไดถู้กศาลลม้ละลายกลางมีค  าสั ่งพิทกัษท์รัพย์
เด็ดขาด เป็นผลให้เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยแ์ต่ผูเ้ดียวมีอ  านาจในการด าเนินคดีเกี่ยวกบัทรัพยสิ์นของบริษทั
ผูร้ับเหมา โดยเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยไ์ดเ้ขา้ด าเนินการขอ้พิพาทอนุญาโตตุลาการแทนบริษทัผูร้ับเหมาแลว้  
ซ่ึงในคดีลม้ละลายดงักล่าว บริษทัฯ ไดย้ื ่นค าขอรับช าระหน้ีเป็นเจา้หน้ีรายหน่ึงดว้ย ส่วนในขอ้พิพาท
อนุญาโตตุลาการนั้น บริษทัฯไดย้ื ่นค าคดัคา้นปฏิเสธขอ้เรียกร้องของบริษทัผูร้ับเหมาทั้งส้ิน พร้อมทั้งยืน่ขอ้
เรียกร้องแยง้ เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัผูรั้บเหมาดว้ย ต่อมาปรากฏวา่ คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้ค าช้ีขาดให้
บริษทัฯ ช าระหน้ีบางส่วนแก่บริษทัผูร้ับเหมา แต่เน่ืองจากบริษทัฯ เห็นวา่ ค  าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 
มีการวินิจฉัยคลาดเคล่ือนในสาระส าคญัทั้ งในขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมาย บริษทัฯ จึงไดย้ื่นค าร้องขอเพิกถอน 
ค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ส่วนบริษทัผูรั้บเหมาไดย้ื่นค าร้องขอบงัคบัตามค าช้ีขาดดงักล่าวต่อศาลแพ่ง  
และเม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2560 ศาลแพง่ไดมี้ค าพิพากษาใหบ้งัคบัตามค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยปรับลด
จ านวนเงินลงบางส่วน ปัจจุบนับริษทัฯ อยูร่ะหวา่งเตรียมการยืน่อุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลแพง่ต่อศาลฎีกา 
 

เมื่อวนัที่ 8 กนัยายน 2553 บริษทัผูร้ับเหมาโดยเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์ไดย้ื ่นค าเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนั
อนุญาโตตุลาการเป็นอีกขอ้พิพาทหน่ึง เรียกร้องค่าวา่จา้ง และค่าเสียหายจากการด าเนินงานก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติอีกโครงการหน่ึง ซ่ึงบริษทัฯ เห็นวา่ การใชสิ้ทธิเรียกร้องดงักล่าวไม่เป็นไปตามกระบวนการ และ
ขั้นตอนที่ตกลงกนัไวใ้นสัญญาอนุญาโตตุลาการ จึงไดค้ดัคา้นและตั้งขอ้สงวนสิทธิในการคดัคา้นไวอ้ีกเช่นกนั 
โดยบริษทัฯ ไดย้ื ่นค าคดัคา้นปฏิเสธขอ้เรียกร้องของบริษทัผูร้ับเหมา พร้อมทั้งยื ่นขอ้เรียกร้องแยง้ เรียกร้อง
ค่าเสียหายจากบริษทัผูรั้บเหมาดว้ย และไดมี้การแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการเพื่อช้ีขาดขอ้พิพาทแลว้ ปัจจุบนัอยู่
ระหวา่งการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ 
 

45.8 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2557 บริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้างโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกรายหน่ึง เป็นโจทกย์ืน่ฟ้อง
บริษทัฯ เป็นจ าเลยต่อศาลแพง่ กล่าวหาวา่ บริษทัฯ บอกเลิกสัญญาโดยไม่มีสิทธิและปฏิบติัผิดสัญญา และเรียกร้องให้
บริษทัฯ จ่ายค่าจา้งคา้งช าระและค่าเสียหาย ซ่ึงบริษทัฯ เห็นวา่ การด าเนินการของบริษทัฯ เป็นไปโดยชอบดว้ยสัญญา
ทั้งส้ิน จึงไดส่้งเร่ืองใหส้ านกังานอยัการสูงสุดพิจารณาแกต่้างคดีใหแ้ก่บริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ โดยพนกังานอยัการไดย้ื่น
ค าใหก้ารต่อศาลแลว้ ต่อมา ศาลแพง่ไดมี้ค าสั่งให้โอนคดีไปพิจารณาพิพากษาท่ีศาลปกครองกลาง เน่ืองจากศาลแพ่ง 
และศาลปกครองกลางเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ คดีน้ีเป็นคดีปกครอง ซ่ึงศาลแพง่ไดด้  าเนินการโอนคดีไปยงัศาลปกครองกลาง 
ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 
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45. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ (ต่อ) 
 

การเปล่ียนแปลงภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีมีสาระส าคญั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

45.9 เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2553 PTTEP Australasia (PTTEP AA) ไดรั้บเอกสารจากรัฐบาลอินโดนีเซีย เรียกร้องค่าเสียหาย
จากเหตุการณ์น ้ ามนัดิบร่ัวไหลจากแหล่งมอนทาราในทะเลติมอร์เม่ือปี 2552 ซ่ึง PTTEP AA ไดป้ฏิเสธขอ้เรียกร้องน้ี 
เน่ืองจากการเรียกร้องดงักล่าวไม่มีหลกัฐานชดัเจนทางวทิยาศาสตร์ท่ีพิสูจน์ใหเ้ห็นถึงความเสียหาย  
 

เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2559 PTTEP AA ไดรั้บหนังสือจากบริษทัท่ีปรึกษากฎหมายในประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงเป็น
ตวัแทนของกลุ่มผูเ้ล้ียงสาหร่ายในติมอร์ตะวนัตก แจง้วา่จะเร่ิมด าเนินการตามกฎหมายเพ่ือเรียกร้องค่าเสียหายจาก
เหตุการณ์ดงักล่าว ต่อมาเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2559 PTTEP AA ไดรั้บค าฟ้องอยา่งเป็นทางการจากตวัแทนของ
กลุ่มผูเ้ล้ียงสาหร่ายท่ีไดย้ืน่ฟ้องร้องคดีแบบกลุ่ม (Class action) ต่อศาลออสเตรเลียกลาง ผา่นทางส านกัทะเบียนของ
เมืองซิดนีย ์เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงค าฟ้องดังกล่าวไม่ปรากฏว่ามีพยานหลกัฐานท่ีจะสนับสนุน 
ขอ้เรียกร้องแต่อยา่งใด ทั้งน้ี PTTEP AA ไดมี้การแต่งตั้งทนายความเพ่ือด าเนินการต่อสู้คดีความในศาลแลว้ 
 

เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2560 บริษทัฯ และ PTTEP ไดรั้บค าฟ้องอยา่งเป็นทางการ ตามท่ีรัฐบาลอินโดนีเซียโดยกระทรวง
ส่ิงแวดลอ้มและป่าไมเ้ป็นโจทกย์ืน่ฟ้องบริษทัฯ และกลุ่มบริษทั PTTEP 2 บริษทั ต่อศาลในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
เพ่ือเรียกร้องค่าเสียหายจากเหตุการณ์ดงักล่าว เป็นจ านวนเงินประมาณ 2.1 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงบริษทัฯ มิได้
เป็นผูด้  าเนินการแหล่งมอนทาราโดยตรงแต่อยา่งใด  ทั้งน้ี บริษทัฯ และกลุ่มบริษทั PTTEP 2 บริษทั จะด าเนินการ
ต่อสู้ในประเดน็ขอ้เทจ็จริงและขอ้กฎหมายต่อไป 
 

ทั้งน้ี PTTEP เห็นวา่การฟ้องร้องจากตวัแทนของกลุ่มผูเ้ล้ียงสาหร่ายและจากรัฐบาลอินโดนีเซียเร่ืองความเสียหายจาก
เหตุการณ์น ้ ามนัดิบร่ัวไหลในแหล่งมอนทารา ยงัไม่มีหลกัฐานเพียงพอท่ีจะพิสูจน์ไดห้รือสนับสนุนขอ้เรียกร้อง
ดงักล่าว 
 

45.10 ในระหว่างไตรมาสท่ี 3 ปี 2557 กลุ่มบุคคลจ านวนหน่ึงในจงัหวดัระยอง ไดย้ื่นฟ้องต่อศาลแพ่งและศาลจังหวดั
ระยองจ านวนหลายคดี เพื่อขอให้ PTTGC ชดใช้ค่าเสียหายเพ่ิมและขอให้ PTTGC เข้าไปด าเนินการฟ้ืนฟู
สภาพแวดลอ้มทางทะเลและธรรมชาติ จากกรณีท่อรับน ้ ามนัดิบของ PTTGC ร่ัว ซ่ึงคดีฟ้องร้องบางส่วนไดย้ติุแลว้ 
และคดีฟ้องร้องบางส่วนศาลแพ่งไดมี้ค  าพิพากษาเม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2559 โดยให้ PTTGC ชดใชค้่าเสียหาย
พร้อมดอกเบ้ียและค่าฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มเป็นจ านวนเงินประมาณ 11.26 ลา้นบาท ซ่ึง PTTGC ไดย้ื่นอุทธรณ์
ต่อศาลเมื่อวนัที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2560 ทั้งน้ี ยงัเหลือคดีฟ้องร้องบางส่วนอยูใ่นระหว่างการพิจารณาของศาล
จงัหวดัระยอง โดย PTTGC เช่ือว่าผลการพิจารณาของศาลจะไม่เกิดความเสียหายและไม่ส่งผลกระทบทางดา้น
การเงินท่ีเป็นสาระส าคญัแก่ PTTGC ดงันั้น PTTGC จึงไม่ไดบ้นัทึกค่าเผื่อผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากเร่ืองดงักล่าว
ไวใ้นงบการเงิน 
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46. เหตุการณ์อ่ืน 

 

46.1 เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2559 ผูต้รวจการแผ่นดินไดฟ้้องร้องกระทรวงการคลงั กระทรวงพลงังาน บริษทัฯ กบัพวก
ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขด าท่ี 510/2559 โดยมีค าขอทา้ยฟ้อง ดงัน้ี  
1) ใหเ้พิกถอนมติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2550 และมติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี 10 สิงหาคม 2553 
2) ให้กระทรวงการคลงั กระทรวงพลงังาน และบริษทัฯ ด าเนินการแบ่งแยกและโอนทรัพยสิ์นสุทธิตามท่ีผูฟ้้อง

คดีกล่าวอา้ง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2544 จ านวน 68,569.69 ลา้นบาท  รวมทั้งค่าตอบแทน ผลประโยชน์อ่ืนใด 
3) เพิกถอนการแบ่งแยกทรัพยสิ์นในส่วนท่ีเป็นสาธารณสมบติัของแผ่นดิน สิทธิการใชท่ี้ดินเพ่ือวางระบบการ

ขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ ตามท่ีผูฟ้้องคดีกล่าวอา้ง  
 

อน่ึง เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2559 ศาลปกครองกลางมีค าสั่งเรียกบริษทัฯ ให้ท าค  าให้การแกค้  าฟ้อง โดยให้ช้ีแจง
เฉพาะในประเดน็เก่ียวกบักรณีการแบ่งแยกทรัพยสิ์นของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ผูถู้กฟ้องคดีท่ี 10) ในส่วน
ท่ีเป็นสาธารณสมบติัของแผ่นดินให้กบัผูถู้กฟ้องคดีท่ี 1 (กระทรวงการคลงั) ว่า ไดด้  าเนินการครบถว้นตามมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2550 แลว้ หรือไม่ เพียงใด ทั้งน้ี บริษทัฯไดใ้หพ้นกังานอยัการจดัท าค  าใหก้ารและ
ค าใหก้ารเพ่ิมเติมยืน่ต่อศาลปกครองกลางแลว้ ปัจจุบนั คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 
 

 อยา่งไรก็ดี ศาลปกครองสูงสุดมีค าพิพากษาเม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม 2550 เป็นคดีหมายเลขแดงท่ี ฟ. 35/2550 ว่าให้
ผูถู้กฟ้องคดีร่วมกนักระท าการแบ่งแยกทรัพยสิ์นฯ ตามค าพิพากษาใหแ้ก่กระทรวงการคลงั และเม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2550 
คณะรัฐมนตรีไดมี้มติรับทราบค าพิพากษาและมอบหมายใหก้ระทรวงการคลงัและกระทรวงพลงังานร่วมกนักระท า
การแบ่งแยกทรัพยสิ์นตามค าพิพากษา จนเม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2551 ศาลปกครองสูงสุดไดมี้ค าสั่งว่า ผูถู้กฟ้องคดี
ไดด้  าเนินการแบ่งแยกทรัพยสิ์นตามค าพิพากษาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ นอกจากน้ี ผูฟ้้องคดีกบัพวกไดย้ื่นฟ้องหรือ
ยื่นค าร้องเก่ียวกบัการแบ่งแยกทรัพยสิ์นฯ ต่อศาลฯ อีก 4 คร้ัง ซ่ึงศาลฯ ไดมี้ค าสั่งยกฟ้องหรือยกค าร้อง และยืนยนั
ตามค าสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงท่ี ฟ. 35/2550 เช่นเดิม ต่อมาเม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2553 
คณะรัฐมนตรีไดมี้มติรับทราบเร่ืองการด าเนินการตามค าวินิจฉัยค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตามท่ีกระทรวง
พลงังานและกระทรวงการคลงัเสนอแลว้ 
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46. เหตุการณ์อ่ืน  (ต่อ) 
 

46.2 วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 11/2559 ไดมี้มติเห็นชอบให้โอนกิจการ
ของหน่วยธุรกิจน ้ ามนั รวมถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยธุรกิจดงักล่าว ตลอดจนหุ้นของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง
ให้แก่ บริษทั ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก จ ากดั และเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ปตท. น ้ ามนัและการคา้ปลีก จ ากดั (PTTOR) 
ตามแผนการปรับโครงสร้างหน่วยธุรกิจน ้ ามนั และการให้ PTTOR เป็นบริษทัแกน (Flagship Company) ของ
กลุ่มบริษทัฯ ในการด าเนินธุรกิจน ้ ามนัและคา้ปลีก และแผนการเสนอขายหุ้นสามญัเบ้ืองตน้ของ PTTOR ต่อ
ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก และการน า PTTOR เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลกัทรัพยฯ์”)โดยบริษทัฯ และหน่วยงานของรัฐจะถือหุ้นใน PTTOR ต ่ากว่าร้อยละ 50 และ ปตท. จะถือหุ้นใน 
PTTOR ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 45 (“การปรับโครงสร้าง ปตท.”) และเห็นชอบให้บริษทัฯ น าเสนอการปรับโครงสร้าง
บริษทัฯ ดงักล่าวต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง เช่น กระทรวงพลงังาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(“คนร.”) คณะรัฐมนตรี และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติัตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

 

 เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2560 คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (“กพช.”) ไดมี้มติในการประชุมคร้ังท่ี 1/2560 
(คร้ังท่ี 11) “(1) รับทราบขอ้เสนอการปรับโครงสร้างธุรกิจของ ปตท. และให้ ปตท. ด าเนินการตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้ง โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป  
(2) เห็นชอบประเดน็ดา้นความมัน่คงทางพลงังานของประเทศตามความเห็นของฝ่ายเลขานุการฯ ท่ีเสนอวา่การปรับ
โครงสร้างธุรกิจของ ปตท. คร้ังน้ี จะไม่มีผลกระทบต่อระดบัความมัน่คงทางพลงังาน” โดยต่อมากระทรวงพลงังาน
ไดด้ าเนินการแจง้มติ กพช. ดงักล่าวต่อคณะรัฐมนตรีใหไ้ดรั้บทราบแลว้ 

 

 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประจ าปี 2560 ไดมี้มติอนุมติัการปรับโครงสร้าง 
ปตท. ซ่ึงประกอบดว้ยการโอนกิจการของหน่วยธุรกิจน ้ ามนั รวมถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยธุรกิจดงักล่าว 
ตลอดจนหุ้นของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งให้แก่ PTTOR (“การปรับโครงสร้าง ปตท.”) โดยท่ีการโอนกิจการจะเกิดข้ึน 
กต่็อเม่ือบริษทัฯ ไดรั้บการอนุมติัและ/หรือความเห็นชอบท่ีจ าเป็นส าหรับการปรับโครงสร้าง ปตท. จากส่วนราชการ
และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งแลว้ และมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ หรือ บุคคลท่ี
คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย มีอ  านาจในการเจรจาและพิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการตามการปรับโครงสร้าง ปตท. และให้มีอ  านาจในการลงนามในสัญญาโอนกิจการ สัญญา
และเอกสารประกอบสัญญาอ่ืน ๆ รวมถึงการกระท าการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและจ าเป็นกบักิจการขา้งตน้ เพ่ือให้การ
ด าเนินการตามการปรับโครงสร้าง ปตท. เสร็จส้ิน และรับทราบความเป็นไปไดข้องแผนการเสนอขายหุน้สามญัของ 
PTTOR ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) ซ่ึงรวมถึงการเสนอขายหุ้นสามญัของ PTTOR ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม
ของบริษทัฯ ท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น แต่จะไม่เสนอขายให้ผูถื้อหุ้นท่ีท าให้ PTTOR มีหน้าท่ีตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (Preferential Share Offering) และการน า PTTOR เขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ ในอนาคต  
ทั้งน้ี บริษทัฯ และหน่วยงานของรัฐมีนโยบายจะถือหุน้ใน PTTOR ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้
ภายหลงัจากท่ีมีการเสนอขายหุ้นของ PTTOR และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมทั้ง บริษทัฯ จะก าหนด
สัดส่วนการถือหุน้ขั้นต ่าใน PTTOR ท่ีอยา่งนอ้ยร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ โดยบริษทัฯ จะด าเนินการ
รับฟังความเห็นของส านกังาน ก.ล.ต. เก่ียวกบัประเด็นการน า PTTOR เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมถึง
ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ก่อนไปด าเนินการต่อไปดว้ย 
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47. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  
 

47.1 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 ไดมี้มติเห็นชอบให้เสนอท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 20.00 บาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผล
ระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 8.00 บาท เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2560 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 42 ดงันั้น คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายอีกในอตัราหุน้ละ 12.00 บาท คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 34,276
ลา้นบาท ทั้งน้ี การอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไดน้ าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ของ
บริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป  

 

47.2 ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 ของ PTTGM เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2561 มีมติพิเศษใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียน
ของ PTTGM จ านวน 213.97 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจ านวนเงิน 21,397.08 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้
ช าระค่าหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2561 

 

47.3 คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัใหอ้อกงบการเงินในวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2561 
 

________________________ 


