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รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชี 

 
 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นของบริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 

ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดินไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 งบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำร งบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเฉพำะกิจกำร ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 
กนัยำยน 2561 งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
เฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยำยน 2561 และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
และของเฉพำะบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ตำมล ำดบั ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำ
และน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงกำล ส่วนส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดินเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำง
กำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดิน 

ขอบเขตกำรสอบทำน 

ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหัส 2410 
“กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร” กำรสอบทำนดงักล่ำว
ประกอบด้วย กำรใช้วิธีกำรสอบถำมบุคลำกรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้ำนกำรเงินและบญัชีและ
กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักว่ำกำรตรวจสอบตำม
มำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำให้ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินไม่สำมำรถไดค้วำมเช่ือมัน่ว่ำจะพบเร่ืองท่ีมี
นยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้น ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดินจึงไม่แสดงควำมเห็น
ต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

 

 

 

 
 
 
 
 



ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
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ข้อสรุป 

ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดินไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดงักล่ำว
ไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำก
กำรสอบทำนของส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดิน 

ข้อมูลและเหตุกำรณ์ทีเ่น้น 

ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดินขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 35.1 ซ่ึงอธิบำยถึง
เหตุกำรณ์ท่ีผูต้รวจกำรแผน่ดินไดฟ้้องร้องบริษทัต่อศำลปกครองกลำงเป็นคดีหมำยเลขด ำท่ี 510/2559 โดยมี
ค ำขอทำ้ยฟ้อง ดงัน้ี (1) ให้เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี 18 ธนัวำคม 2550 และมติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี 10
สิงหำคม 2553 (2) ใหก้ระทรวงกำรคลงั กระทรวงพลงังำน และบริษทัด ำเนินกำรแบ่งแยกและโอนทรัพยสิ์นสุทธิ
ตำมท่ีผู ้ฟ้องคดีกล่ำวอ้ำง ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2544 จ  ำนวน 68,569.69 ล้ำนบำท รวมทั้ งค่ำตอบแทน
ผลประโยชน์อ่ืนใด และ (3) เพิกถอนกำรแบ่งแยกทรัพยสิ์นในส่วนท่ีเป็นสำธำรณสมบติัของแผน่ดิน สิทธิกำรใช้
ที่ดินเพื่อวำงระบบกำรขนส่งปิโตรเลียมทำงท่อ ตำมที่ผูฟ้้องคดีกล่ำวอำ้ง เมื่อวนัที่ 26 พฤษภำคม 2559 
ศำลปกครองกลำงมีค ำสั่งเรียกบริษทัใหท้ ำค  ำใหก้ำรแกค้  ำฟ้อง ซ่ึงบริษทัไดใ้ห้พนกังำนอยักำรจดัท ำค ำใหก้ำร
และค ำใหก้ำรเพิ่มเติมยืน่ต่อศำลปกครองกลำงแลว้ และเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภำคม 2561 ศำลปกครองกลำงไดมี้ค ำสัง่
ส้ินสุดแสวงหำขอ้เทจ็จริง ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำง 

ทั้งน้ี ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดินมิไดใ้หข้อ้สรุปอยำ่งมีเง่ือนไขในเร่ืองดงักล่ำว 
 

 
 

(นำงสำวพศุตมณิ์ชำ  จ ำปำเทศ) 
ผูต้รวจเงินแผน่ดิน  รักษำกำรในต ำแหน่ง 

รองผูว้ำ่กำรตรวจเงินแผน่ดิน 
 
 
 

(นำงสำวมะยรีุย ์ จนัทะมำตย)์ 
ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัตรวจสอบกำรเงินและบริหำรพสัดุท่ี 14 

 
 
  



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 277,517,911,165 166,189,023,655 104,645,800,211 38,691,660,939
เงินลงทุนชัว่คราว 126,916,582,830 229,651,255,278 28,551,982,514 68,056,258,825
ลูกหน้ีการคา้ 5 194,258,322,078 174,916,243,685 154,875,546,970 144,265,155,266
ลูกหน้ีอ่ืน 6 67,435,652,300 50,602,704,855 17,423,347,498 16,923,203,980
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น 7.1 1,187,971,967 1,231,329,558 7,084,113,965 4,648,737,018
สินคา้คงเหลือ 9 150,360,013,971 121,871,798,713 6,044,850,840 27,103,531,169
พสัดุคงเหลือ 28,763,569,648 28,942,454,106 5,593,343,089 5,749,466,246
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์หมุนเวียน 2,900,650,130 1,997,546,512 -  -  
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6,736,164,302 6,768,006,749 3,827,960,814 3,956,768,710

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 856,076,838,391 782,170,363,111 328,046,945,901 309,394,782,153

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนเผื่อขาย 11.2 13,647,593,833 17,602,408,397 2,739,668,927 4,533,102,500

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12.5 -  -  315,778,581,665 218,929,325,063

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 12.3, 12.5 41,247,142,323 37,937,145,910 5,927,614,973 5,927,614,973

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12.4, 12.5 23,111,699,855 21,979,621,626 -  3,173,227,030
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 13.2 25,901,986,758 27,668,655,084 13,253,017,187 15,164,124,801
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว 7.2 16,850,216,239 19,078,604,450 40,057,124,273 22,754,737,237
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 14 5,852,027,633 6,233,426,284 2,047,388,239 3,851,133,751
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 1,102,215,406,604 1,076,905,903,235 270,187,666,861 287,729,934,813
ค่าความนิยม 16 50,107,533,046 46,688,256,108 -  -  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 32,798,209,222 32,107,682,512 13,441,957,135 14,403,623,166
สินทรัพยท่ี์เกิดจากการสาํรวจและประเมินค่า 18 108,551,024,852 108,759,721,484 -  -  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25,094,561,677 15,101,219,955 63,656,489 -  
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ไม่หมุนเวียน 2,934,002,573 3,734,359,338 736,506,316 754,506,988
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 19 41,280,863,676 36,346,789,502 7,250,704,718 6,695,815,983

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,489,592,268,291 1,450,143,793,885 671,483,886,783 583,917,146,305
รวมสินทรัพย์ 2,345,669,106,682 2,232,314,156,996 999,530,832,684 893,311,928,458

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี ้

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที ่30 กันยายน 2561

สินทรัพย์

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 36,313,312,267 18,126,630,943 -  -  
เจา้หน้ีการคา้ 180,568,629,930 160,301,286,194 132,904,413,689 139,418,539,503
เจา้หน้ีอ่ืน 104,076,036,236 71,526,778,845 48,896,398,433 23,624,425,464
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 20 79,837,239,340 66,433,929,171 45,022,050,197 29,439,944,692
เงินกูย้ืมระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8.5 -  -  3,857,315,383 2,803,042,683
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 39,280,798,434 24,094,727,080 19,955,592,058 3,592,947,307
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์หมุนเวียน 4,845,644,008 4,954,839,016 211,650,626 86,699,923
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 9,796,997,364 8,958,513,286 4,181,549,793 4,565,821,904

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 454,718,657,579 354,396,704,535 255,028,970,179 203,531,421,476
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว 20 415,932,713,830 444,919,659,683 123,318,098,597 150,115,471,277
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 29,840,060,431 35,795,720,701 -  473,743,077
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 21 24,702,178,008 23,313,066,000 7,675,922,625 8,877,981,146
ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนระยะยาว 22 78,178,744,900 74,865,436,241 -  -  
เงินมดัจาํถงัก๊าซ 10,860,419,678 10,519,247,338 -  10,519,247,338
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ไม่หมุนเวียน 1,273,766,861 2,104,348,790 658,120,051 45,185,175
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 23 36,108,168,876 37,844,233,080 20,463,239,870 21,868,611,384

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 596,896,052,584 629,361,711,833 152,115,381,143 191,900,239,397
รวมหนีสิ้น 1,051,614,710,163    983,758,416,368 407,144,351,322 395,431,660,873

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี ้

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที ่30 กันยายน 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 28,562,996,250 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท
(31 ธนัวาคม 2560 : หุน้สามญั 2,857,245,725 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท) 24 28,562,996,250 28,572,457,250 28,562,996,250       28,572,457,250

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
หุน้สามญั 28,562,996,250 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท
(31 ธนัวาคม 2560 : หุน้สามญั 2,856,299,625 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท) 24 28,562,996,250 28,562,996,250 28,562,996,250       28,562,996,250

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 29,211,131,966 29,211,131,966 29,211,131,966       29,211,131,966
ส่วนขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย (28,431,670,487) (24,311,625,093) -  -  
กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 2,857,245,725 2,857,245,725 2,857,245,725         2,857,245,725
ทุนสาํรองเพ่ือกองทุนประกนัวินาศภยั 1,199,991,563 1,199,991,563 1,199,991,563         1,199,991,563

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 818,154,508,563 775,959,276,682 529,108,277,979     433,069,636,210
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 3,520,212,164 5,192,734,029 1,446,837,879         2,979,265,871

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 855,074,415,744 818,671,751,122 592,386,481,362     497,880,267,585
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 438,979,980,775 429,883,989,506 -  -  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,294,054,396,519 1,248,555,740,628 592,386,481,362     497,880,267,585
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,345,669,106,682 2,232,314,156,996 999,530,832,684 893,311,928,458

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

(นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร)
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 กันยายน 2561

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กลุ)

หมายเหตุ
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 606,979,950,344 475,178,056,596 403,926,843,076 262,613,696,948
ตน้ทุนขายและการให้บริการ 27 521,695,272,355 398,238,612,492 382,216,482,897 245,834,514,793

กําไรขั้นต้น 85,284,677,989 76,939,444,104 21,710,360,179 16,779,182,155
รายไดอ่ื้น 26 3,467,279,698 4,903,184,523 17,578,192,608 12,717,761,655
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 2,451,445,595 2,879,896,915 2,428,645,700 1,471,292,255

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 91,203,403,282 84,722,525,542 41,717,198,487 30,968,236,065
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 27 6,168,442,841 6,812,487,078 1,735,829,712 1,490,843,481
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 27 13,821,797,813 30,192,887,369 7,080,447,942 3,438,360,963
ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาํหรับปิโตรเลียม 4,288,914,379 3,357,402,400 -  -  

กําไรจากการดําเนินงาน 66,924,248,249 44,359,748,695 32,900,920,833 26,039,031,621
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 1,986,338,685 821,720,737 -  -  
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 512,530,233 400,932,613 -  -  

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 69,423,117,167 45,582,402,045 32,900,920,833 26,039,031,621
ตน้ทุนทางการเงิน 6,820,403,350 7,230,762,656 2,064,850,909 2,381,367,831

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 62,602,713,817 38,351,639,389 30,836,069,924 23,657,663,790
ภาษีเงินได้ 17,494,554,261 7,740,351,802 4,023,896,622 2,028,907,059

  กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 45,108,159,556 30,611,287,587 26,812,173,302 21,628,756,731
  กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี 10 -  -  64,418,036,396 2,838,980,614
กําไรสําหรับงวด 45,108,159,556 30,611,287,587 91,230,209,698 24,467,737,345

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่
  จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 30,328,914,272 22,331,655,204 26,812,173,302 21,628,756,731
  จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี -  -  64,418,036,396 2,838,980,614

30,328,914,272 22,331,655,204 91,230,209,698 24,467,737,345

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

  จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 14,779,245,284 8,279,632,383 -  -  

  จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี -  -  -  -  

14,779,245,284 8,279,632,383 -  -  

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 25 1.05                           0.77                           0.93                           0.75                           

จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 25 -  -  2.26                           0.10                           
1.05                           0.77                           3.19                           0.85                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว
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หน่วย : บาท

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 45,108,159,556 30,611,287,587 26,812,173,302 21,628,756,731
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน
   รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (9,879,857,080) (7,056,825,595) -  -  
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 419,033,746 1,111,551,296 274,354,984 864,328,602
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 197,959,049 (188,289,753) (54,870,997) (172,693,937)
ผลขาดทุนจากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด (261,145,959) (280,022,558) -  -  
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด (23,316,536) (7,923,067) -  -  
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม (6,196,137) 285,189,669 -  -  

   รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชนพ์นกังาน
  ท่ีกาํหนดไว้ 488,787 (941,886) -  -  
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชนพ์นกังาน
  ท่ีกาํหนดไว้ (232,095) -  -  -  
ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม (996) -  -  -  

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี (9,553,267,221) (6,137,261,894) 219,483,987 691,634,665
กาํไรเบด็เสร็จสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 35,554,892,335 24,474,025,693 27,031,657,289 22,320,391,396
กาํไรเบด็เสร็จสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี -  -  63,303,236,396 2,901,980,614
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 35,554,892,335 24,474,025,693 90,334,893,685 25,222,372,010

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่
  จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 24,031,959,224 18,678,046,006 27,031,657,289 22,320,391,396
  จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี -  -  63,303,236,396 2,901,980,614

24,031,959,224 18,678,046,006 90,334,893,685 25,222,372,010

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
  จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 11,522,933,111 5,795,979,687 -  -  
  จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี -  -  -  -  

11,522,933,111 5,795,979,687 -  -  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 1,718,738,450,695 1,463,762,831,554 1,034,604,066,697 800,989,567,630
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 27 1,462,583,404,912 1,246,385,177,182 970,877,397,155 748,138,636,033

กําไรขั้นต้น 256,155,045,783 217,377,654,372 63,726,669,542 52,850,931,597
รายไดอ่ื้น 26 8,739,967,761 22,349,686,568 48,608,281,539 42,584,763,626
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 4,727,792,554 10,702,308,616 4,858,739,878 5,887,531,240

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 269,622,806,098 250,429,649,556 117,193,690,959 101,323,226,463
คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 27 19,069,260,010 17,783,820,208 5,007,305,341 5,014,789,108
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 27 38,031,772,639 51,697,933,303 13,699,132,131 9,425,140,470
คา่ภาคหลวงและคา่ตอบแทนสาํหรับปิโตรเลียม 11,770,879,009 10,070,414,819 -  -  

กําไรจากการดาํเนินงาน 200,750,894,440 170,877,481,226 98,487,253,487 86,883,296,885
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 5,207,708,701 3,842,561,653 -  -  
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,581,258,978 1,366,279,769 -  -  

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 207,539,862,119 176,086,322,648 98,487,253,487 86,883,296,885
ตน้ทุนทางการเงิน 20,446,505,489 22,388,818,513 6,104,451,145 7,538,556,201

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 187,093,356,630 153,697,504,135 92,382,802,342 79,344,740,684
ภาษีเงินได้ 44,095,831,076 19,691,128,505 9,998,019,413 4,705,937,140

  กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานตอ่เน่ือง 142,997,525,554 134,006,375,630 82,384,782,929 74,638,803,544
  กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี 10 -  -  70,761,721,267 9,129,232,417
กําไรสําหรับงวด 142,997,525,554 134,006,375,630 153,146,504,196 83,768,035,961

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่
  จากการดาํเนินงานตอ่เน่ือง 100,145,698,994 99,816,392,479 82,384,782,929 74,638,803,544
  จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี -  -  70,761,721,267 9,129,232,417

100,145,698,994 99,816,392,479 153,146,504,196 83,768,035,961

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

  จากการดาํเนินงานตอ่เน่ือง 42,851,826,560 34,189,983,151 -  -  

  จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี -  -  -  -  

42,851,826,560 34,189,983,151 -  -  

กาํไรตอ่หุน้ขั้นพ้ืนฐาน

จากการดาํเนินงานตอ่เน่ือง 25 3.48                              3.45                           2.88                           2.61                           

จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 25 -  -  2.48                           0.32                           
3.48                              3.45                           5.36                           2.93                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว
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หน่วย : บาท

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 142,997,525,554 134,006,375,630 82,384,782,929 74,638,803,544
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน
   รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน (2,938,739,955) (26,453,852,019) -  -  
ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผื่อขาย (512,329,922) (2,884,586,889) 164,215,010 (3,682,306,046)
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผื่อขาย 359,341,301 628,067,590 (32,843,002) 736,461,209
ผลกาํไร(ขาดทุน)จากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด 856,285,442 (446,822,942) -  -  
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด (50,524,592) (204,901) -  -  
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม (247,613,264) 199,043,237 -  -  

   รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนจากการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชนพ์นกังาน
  ท่ีกาํหนดไว้ (86,222) (257,133) -  -  
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชนพ์นกังาน
  ท่ีกาํหนดไว้ 788,533                     -  -  -  
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 1,680,419 (849,385) -  -  

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี (2,531,198,260) (28,959,462,442) 131,372,008 (2,945,844,837)
กาํไรเบด็เสร็จสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 140,466,327,294 105,046,913,188 82,516,154,937 71,692,958,707
กาํไรเบด็เสร็จสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี -  -  69,097,921,267 9,561,232,417
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 140,466,327,294 105,046,913,188 151,614,076,204 81,254,191,124

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่
  จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 98,474,700,377 80,672,168,953 82,516,154,937 71,692,958,707
  จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี -  -  69,097,921,267 9,561,232,417

98,474,700,377 80,672,168,953 151,614,076,204 81,254,191,124

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
  จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 41,991,626,917 24,374,744,235 -  -  
  จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี -  -  -  -  

41,991,626,917 24,374,744,235 -  -  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2561

ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว
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หน่วย : บาท

ส่วนขาดทุน ส่วนแบ่งกําไรขาดทุน

จากการเปลี่ยนแปลง การป้องกัน เบ็ดเสร็จอื่น รวมองค์ประกอบอื่น

ทุนที่ออก ส่วนเกิน สัดส่วนการถือหุ้น ทุนสํารอง ทุนสํารองเพื่อกองทุน การแปลงค่า เงนิลงทุน ความเสี่ยง ในการร่วมค้า ของส่วนของ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย รวม

หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ในบริษทัย่อย ตามกฎหมาย ประกันวนิาศภัย ยังไม่ได้จดัสรร งบการเงนิ เผื่อขาย กระแสเงนิสด และบริษทัร่วม ผู้ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นบริษทัใหญ่ ที่ไม่มีอํานาจควบคุม ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 28,562,996,250 29,211,131,966 (24,327,311,399) 2,857,245,725 1,174,389,774 694,362,564,563 23,709,724,816 7,310,780,172 242,305,681 (156,178,358) 31,106,632,311 762,947,649,190 408,649,360,167 1,171,597,009,357
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด
ดอกเบี้ยจ่ายสําหรับหุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุน - - - - - (878,132,910) - - - - - (878,132,910) (466,914,312) (1,345,047,222)
การไถ่ถอนหุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุน - - - - - (538,111,571) - - - - - (538,111,571) (27,812,853,934) (28,350,965,505)
การออกหุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุน - - - - - - - - - - - - 28,607,722,540 28,607,722,540
ค่าใชจ้่ายภาษีสําหรับหุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุน - - - - - (407,653) - - - - - (407,653) (216,754) (624,407)
เงินปันผลจ่าย - - - - - (51,412,994,498) - - - - - (51,412,994,498) - (51,412,994,498)
เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - - - (22,072,348,917) (22,072,348,917)
การเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย - - (29,548,329) - - - - - - - - (29,548,329) 1,389,054,831 1,359,506,502
การเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - - - 3,055,733,910 3,055,733,910
กาํไรสําหรับงวด - - - - - 99,816,392,479 - - - - - 99,816,392,479 34,189,983,151 134,006,375,630
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่นสําหรับงวด - - - - - (471,843) (16,537,001,003) (2,377,813,770) (221,214,189) 56,893,684 (19,079,135,278) (19,079,607,121) (9,815,238,916) (28,894,846,037)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2560 28,562,996,250 29,211,131,966 (24,356,859,728) 2,857,245,725 1,174,389,774 741,348,838,567 7,172,723,813 4,932,966,402 21,091,492 (99,284,674) 12,027,497,033 790,825,239,587 415,724,281,766 1,206,549,521,353     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 28,562,996,250 29,211,131,966 (24,311,625,093) 2,857,245,725 1,199,991,563 775,959,276,682 1,971,688,038 3,259,236,757 74,024,494 (112,215,260) 5,192,734,029 818,671,751,122 429,883,989,506 1,248,555,740,628
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด
ดอกเบี้ยจ่ายสําหรับหุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุน - - - - - (904,185,998) - - - - - (904,185,998) (480,767,067) (1,384,953,065)
ค่าใชจ้่ายภาษีสําหรับหุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุน - - - - - 60,058,064 - - - - - 60,058,064 31,933,628 91,991,692
ตน้ทุนทางการเงินในการออกหุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุน - - - - - - - - - - - - (2,600,765) (2,600,765)
เงินปันผลจ่าย 30 - - - - - (57,107,862,427) - - - - - (57,107,862,427) - (57,107,862,427)
เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - - - (27,335,437,702) (27,335,437,702)
การเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย - - (4,120,045,394) - - - - - - - - (4,120,045,394) (5,108,763,742) (9,228,809,136)
กาํไรสําหรับงวด - - - - - 100,145,698,994 - - - - - 100,145,698,994 42,851,826,560 142,997,525,554
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่นสําหรับงวด - - - - - 1,523,248 (1,747,695,753) (140,923,763) 425,734,521 (209,636,870) (1,672,521,865) (1,670,998,617) (860,199,643) (2,531,198,260)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 28,562,996,250 29,211,131,966 (28,431,670,487) 2,857,245,725 1,199,991,563 818,154,508,563 223,992,285 3,118,312,994 499,759,015 (321,852,130) 3,520,212,164 855,074,415,744 438,979,980,775 1,294,054,396,519

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กําไรสะสม กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

บริษทั ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561

งบการเงนิรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่

ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว
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หน่วย : บาท

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ทุนที่ออก ส่วนเกิน ทุนสํารอง ทุนสํารองเพื่อกองทุน รวม

หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ประกันวินาศภัย ยังไม่ได้จดัสรร เงนิลงทุนเผื่อขาย ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,174,389,774 380,086,648,201 7,517,806,054 449,410,217,970
การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด
เงินปันผลจ่าย -  -  -  -  (51,412,994,498) -  (51,412,994,498)
กาํไรเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานที่ยกเลิก -  -  -  -  -  432,000,000 432,000,000
กาํไรสาํหรับงวด -  -  -  -  83,768,035,961 -  83,768,035,961
ขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -  -  -  -  -  (2,945,844,837) (2,945,844,837)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,174,389,774 412,441,689,664 5,003,961,217 479,251,414,596

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,199,991,563 433,069,636,210 2,979,265,871 497,880,267,585
การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด
เงินปันผลจ่าย 30 -  -  -  -  (57,107,862,427) -  (57,107,862,427)
ขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานที่ยกเลิก -  -  -  -  -  (1,663,800,000) (1,663,800,000)
กาํไรสาํหรับงวด -  -  -  -  153,146,504,196 -  153,146,504,196

กาํไรเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -  -  -  -  -  131,372,008 131,372,008
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,199,991,563 529,108,277,979 1,446,837,879 592,386,481,362

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

บริษทั ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว
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หน่วย : บาท

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 100,145,698,994 99,816,392,479 153,146,504,196 83,768,035,961

รายการปรับปรุงกระทบยอดกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)
 จากกิจกรรมดาํเนินงาน 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 90,874,470,166 86,884,252,773 15,204,304,763 14,762,189,388
(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 1,241,776,443 38,971,086 (4,712,710,977) (81,533,208)
(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน (3,030,105) (848,058,779) (3,673,261,974) 131,962,530
กาํไรจากการขายการดาํเนินงานท่ียกเลิก -  -  (80,659,172,274) -  
(โอนกลบั)ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (33,926,202) 18,458,090,029 (33,926,202) (46,799,089)
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน -  -  22,092,783,997 32,949,779,676
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (5,207,708,701) (3,842,561,653) -  -  
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (1,581,258,978) (1,366,279,769) -  -  
กาํไรส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 42,851,826,560 34,189,983,151 -  -  
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 1,908,794,970 1,758,096,396 682,418,805 717,714,594
(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (303,671,750) (5,427,268,681) 1,371,466,639 290,256,230
(กาํไร)ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 1,294,137,058 (2,913,341,920) 755,886,253 (1,100,018,154)
(โอนกลบั)ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 1,481,918,423 15,195,045 (22,742,543,732) (34,385,414,094)
ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจตดัจาํหน่าย 17,172,869 300,262,931 -  -  
(โอนกลบั)ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (77,608,408) 183,517,602 (20,363,152) 54,376,412
(โอนกลบั)สาํรองพสัดุส้ินเปลืองเส่ือมสภาพ 51,073,302 61,636,728 (4,266,534) (7,701,009)
เงินปันผลรับ (346,216,826) (5,007,365,224) (33,524,747,722) (32,697,938,384)
ภาษีเงินได้ 44,095,831,076 19,691,128,505 28,206,407,012 6,886,582,069
ดอกเบ้ียรับ (6,846,649,926) (6,354,104,214) (2,167,482,864) (3,155,024,415)
ตน้ทุนทางการเงิน 20,446,505,489 22,388,818,513 6,108,272,497 7,545,642,681
อ่ืน ๆ 953,960 51,126,043 165,395,245 133,647,349

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 290,010,088,414 258,078,491,041 80,194,963,976 75,765,758,537

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว
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หน่วย : บาท

2561 2560 2561 2560

สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง 
ลูกหน้ีการคา้ (19,424,604,252) (7,843,950,473) (32,072,214,237) (1,453,886,590)
ลูกหน้ีอ่ืน (18,125,837,923) 1,658,112,844 (12,943,389,355) 491,837,800
สินคา้คงเหลือ (28,489,443,893) 5,667,471,955 (4,889,098,687) (571,695,118)
พสัดุคงเหลือ (110,194,650) 1,039,992,091 (157,544,586) (62,784,539)
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (33,449,631) 130,216,980 1,408,429,637 11,704,765
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (6,470,113,402) 7,203,183,790 (3,825,372,866) 1,326,815,551

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง) 
เจา้หน้ีการคา้ 20,887,113,203 (8,419,149,185) 22,065,959,639 (11,521,050,967)
เจา้หน้ีอ่ืน (12,127,804,075) (5,695,366,771) 8,580,450,444 (622,935,070)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 775,238,541 238,395,564 482,219,848 961,001,482
เงินมดัจาํถงัก๊าซ 341,172,340 441,835,380 177,938,200 441,835,380
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (7,487,483,151) (14,002,862,793) (382,537,592) (925,198,124)

(70,265,406,893) (19,582,120,618) (21,555,159,555) (11,924,355,430)
เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 219,744,681,521 238,496,370,423 58,639,804,421 63,841,403,107
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (43,607,781,393) (32,545,367,744) (11,999,933,885) (9,239,503,048)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 176,136,900,128 205,951,002,679 46,639,870,536 54,601,900,059

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว
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หน่วย : บาท

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 
เงินจ่ายสาํหรับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (78,293,735,502) (76,792,314,167) (17,102,350,426) (17,853,850,976)
เงินจ่ายสาํหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,478,409,934) (1,521,380,257) (281,582,950) (205,822,000)
เงินจ่ายสาํหรับการสาํรวจและประเมินค่า (1,563,151,249) (284,796,677) -  -  
เงินจ่ายสาํหรับค่าเช่าท่ีดินและอาคารตามสญัญาระยะยาว (105,000,000) (432,438,227) (105,000,000) (305,809,896)
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนเผื่อขาย (394,660,065) (4,263,803,872) (171,826,726) (152,604,786)
เงินจ่ายเพื่อซ้ือธุรกิจ (18,624,885,981) -  -  -  
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  (120,145,797,946) (42,584,392,600)
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในการร่วมคา้ (142,220,798) -  -  -  
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม (689,086,960) (1,473,690,965) -  -  
เงินจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น (368,966,576) (76,953,921) (2,500,000,000) (74,488,218)
เงินจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ย้ืมระยะยาว (104,233,635) (9,249,075,271) (25,300,000,000) (8,591,228,875)
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (3,936,558,421) (25,828,766,638) (3,429,829,007) (15,494,319,967)
เงินรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,609,767,309 1,962,158,931 7,234,144,417 1,881,673,444
เงินรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย 2,311,898,083 7,596,821,923 24,501,220 7,446,246,232
เงินรับจากการขายการดาํเนินงานท่ียกเลิก -  -  117,203,264,773 -  
เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  4,618,593,100 1,187,720,000
เงินรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมคา้ 33,694,653 13,470,839 -  15,372,927,810
เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -  50,625,000 -  -  
รับคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น 45,000,000 -  409,068,377 -  
รับคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะยาว 2,092,910,815 15,208,591 28,758,534,122 37,687,266,619
เงินรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 202,794,947 -  -  -  
เงินรับจากการยกเลิกสญัญาเช่าในสถานีบริการนํ้ามนั 4,712,511 -  1,400,000 -  
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง(เพิ่มข้ึน) 109,632,375,314 (5,185,384,751) 45,554,325,987 (20,618,465,113)
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 6,490,315,470 5,700,344,131 2,627,168,228 7,214,343,389
เงินปันผลรับ 3,541,087,956 6,933,911,644 33,746,753,619 32,697,938,384

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน 23,263,647,937 (102,836,063,687) 71,141,366,788 (2,392,866,553)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย 51,865,250 3,055,733,910 -  -  
เงินสดรับจากการขายหุน้ทุนซ้ือคืนของบริษทัยอ่ย -  1,775,847,434 -  -  
เงินสดรับจากการกูย้ืมระยะสั้น -  -  1,054,272,700 2,516,776,070
เงินสดรับจากการกูย้ืมระยะยาว 95,134,895,161 42,254,329,499 -  -  
เงินสดรับจากการเปล่ียนสดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4,670,961,898 515,145,458 -  -  
เงินสดรับจากจาํหน่ายหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน -  29,273,129,564 -  -  
จ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสั้น (6,393,281) -  -  (74,358,658)
จ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (110,868,629,586) (60,621,145,155) (11,028,373,732) (18,038,037,385)
เงินจ่ายค่างวดตามสญัญาเช่าการเงิน (636,720,556) (629,524,199) (403,120,973) (407,513,670)
เงินสดจ่ายจากการเปล่ียนสดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (13,872,690,000) (1,168,629,054) -  -  
เงินสดจ่ายชาํระคืนหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน -  (29,888,403,903) -  -  
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน(ลดลง) 18,186,681,324 (778,722,423) -  -  
เงินสดจ่ายตน้ทุนทางการเงิน (20,191,366,276) (23,237,333,499) (6,924,102,533) (8,578,597,916)
เงินปันผลจ่าย (61,353,865,873) (73,319,836,814) (34,257,789,060) (51,412,994,498)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (88,885,261,939) (112,769,409,182) (51,559,113,598) (75,994,726,057)

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 159,384,101 (494,912,025) (267,984,454) 110,864,399

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 654,217,283 (9,963,916,181) -  -  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ 111,328,887,510 (20,113,298,396) 65,954,139,272 (23,674,828,152)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 166,189,023,655 215,566,411,132 38,691,660,939 62,648,286,060
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด 4 277,517,911,165 195,453,112,736 104,645,800,211 38,973,457,908

รายการทีม่ใิช่เงนิสด

เจา้หน้ีจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 38,908,931,633 44,446,716,342 5,716,908,093 7,378,464,845

เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 239,773,150 361,939,353 11,331,056 6,491,850

เจา้หน้ีจากการซ้ือหลกัทรัพย์ -  32,122,558 -  -  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว
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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

โดยผู้สอบบัญชีและงบการเงนิ 
 

บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
 

ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 
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บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
 

หมายเหตุ หัวข้อเร่ือง 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3 นโยบายการบญัชี 
4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
5 ลูกหน้ีการคา้ 
6 ลูกหน้ีอ่ืน 
7 เงินใหกู้ย้มื 
8 รายการระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
9 สินคา้คงเหลือ 
10 การปรับโครงสร้างหน่วยธุรกิจน ้ามนั 
11 เงินลงทุนเผื่อขาย 
12 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม 
13 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
14 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
15 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
16 ค่าความนิยม 
17 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
18 สินทรัพยท่ี์เกิดจากการส ารวจและประเมินค่า 
19 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 
20 เงินกูย้มืระยะยาว 
21 ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
22 ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนระยะยาว 
23 หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
24 ทุนเรือนหุน้ 
25 ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
26 รายไดอ่ื้น 
27 ค่าใชจ่้ายจ าแนกตามลกัษณะ 
28 ส่วนงานด าเนินงาน 
29 การวดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
30 เงินปันผลจ่าย 
31 การซ้ือธุรกิจ 
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บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
 

หมายเหตุ หัวข้อเร่ือง 
32 การขายสินทรัพยใ์นแหล่งมอนทารา 
33 การด าเนินการกรณีศาลปกครองกลางมีค าสั่งคุม้ครองชัว่คราวโครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
34 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
35 เหตุการณ์อ่ืน 
36 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

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 ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 28 ส่วนงานด าเนินงาน 
 

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 
 

2.1 จุดมุ่งหมายของงบการเงินระหวา่งกาล 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีที่ไดน้ าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น 
งบการเงินระหว่างกาลจึงมุ่งเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบั
งบการเงินประจ าปีท่ีไดน้ าเสนอคร้ังล่าสุด 
 

2.2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ี
ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์
เก่ียวขอ้งภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และน าเสนองบการเงินระหว่างกาล ซ่ึง
ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
และงบกระแสเงินสด ในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินแสดงแบบยอ่  
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท และมีการปัดเศษ 
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือให้แสดงเป็นหลกัลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความ
ในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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3. นโยบายการบัญชี 
 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ 
 

มีผลบังคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวันที ่1 มกราคม 2562  
 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ใชแ้ทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ต่อไปน้ี 
 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13  
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15  
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18  
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 
 

มีผลบังคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวันที ่1 มกราคม 2563  
 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงานต่างประเทศ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19 เร่ือง การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ (ต่อ) 
 

มีผลบังคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวันที ่1 มกราคม 2563 (ต่อ) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว ใชแ้ทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ต่อไปน้ี 
 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 101 เร่ือง หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 103  เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของธนาคารและ
สถาบนัการเงินท่ีคลา้ยคลึงกนั 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีส าหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและ 
ตราสารทุน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้น
การลงทุน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับ
เคร่ืองมือทางการเงิน 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี เร่ืองท่ี 9 เร่ือง สินทรัพยท่ี์ลูกหน้ีโอนใหเ้พ่ือช าระหน้ี 
 

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก 
ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่มีแผนท่ีจะน ามาตรฐานดงักล่าวมาใชก่้อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
 
 

3.2 นโยบายการบญัชี 
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล กลุ่มบริษทัไดใ้ช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน
งบการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 เวน้แต่กรณีที่กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่ เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบตัิ 
ทั้งน้ี การถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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4. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 

เงินสด  108.63 1,260.21 18.05 169.52 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 133,426.20 93,005.38 53,994.81 30,846.73 
เงินฝากประจ า 86,440.27 44,885.89 11,726.18 1,509.76 
ตัว๋เงินคลงั 14,659.03 14,566.49 - - 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน - 354.01 - - 
พนัธบตัร 33,445.70 - 33,445.70 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้
   ไม่เกิน 3 เดือน 1,282.92 286.42 - - 
เงินลงทุนอ่ืน 8,155.16 11,830.62 5,461.06 6,165.65 

รวม 277,517.91 166,189.02 104,645.80 38,691.66 
 

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม เงินฝากประจ า ตัว๋เงินคลงั ตัว๋สัญญาใชเ้งิน พนัธบตัร เงินฝากธนาคารท่ีมี
ขอ้จ ากัดในการใช้ไม่เกิน 3 เดือน และเงินลงทุนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 มีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ                       
0.00 - 6.08 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 : อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.00 - 12.09  ต่อปี)   
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5. ลูกหนีก้ารค้า  
 

ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 190,136.15 170,901.53 73,676.55 82,123.38 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (3,094.18) (3,188.82) (1,977.82) (2,040.57) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน - สุทธิ 187,041.97 167,712.71 71,698.73 80,082.81 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 
(หมายเหตุฯ 8.1) 7,216.35 7,203.53 83,176.82 64,182.35 

รวม 194,258.32 174,916.24 154,875.55 144,265.16 
 

โดยแยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 

 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 190,649.15 169,972.04 153,565.61 139,396.74 
ครบก าหนดช าระ     
  -  ไม่เกิน 3 เดือน 2,710.51 4,700.53 1,074.48 4,761.12 
  -  เกิน 3 - 6 เดือน 127.16 133.98 92.94 110.76 
  -  เกิน 6 - 12 เดือน 729.27 74.80 198.51 - 
  -  เกิน 12 เดือน 3,205.65 3,300.02 1,921.83 2,113.42 

 197,421.74 178,181.37 156,853.37 146,382.04 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (3,163.42) (3,265.13) (1,977.82) (2,116.88) 

รวม 194,258.32 174,916.24 154,875.55 144,265.16 
 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561  ไดร้วมลูกหน้ีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในงบการเงินรวม
จ านวน 18,560.74 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 : 15,471.99 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 
14,927.54 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 : 13,560.72 ลา้นบาท) 
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6. ลูกหนีอ่ื้น 
 

ลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 

ลูกหน้ีอ่ืน 18,716.28 13,919.21 2,278.06 2,751.44 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (433.00) (412.11) (232.74) (255.28) 

ลูกหน้ีอ่ืน 18,283.28 13,507.10 2,045.32 2,496.16 

เงินจ่ายล่วงหนา้ 22,935.53 16,168.09 420.75 281.60 

เงินชดเชยกองทุนน ้ามนัเช้ือเพลิงคา้งรับ 16,633.80 13,578.39 12,612.94 11,797.59 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 8,825.81 5,483.09 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน - สุทธิ 66,678.42 48,736.67 15,079.01 14,575.35 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 
(หมายเหตุฯ 8.2) 738.67 1,412.97 2,303.61 1,974.49 

เงินจ่ายล่วงหนา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หมายเหตุฯ 8.2) 18.56 453.06 40.73 373.36 

รวม 67,435.65 50,602.70 17,423.35 16,923.20 
 

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

7.1 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี - กิจการอ่ืน 676.01 605.19 - - 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หมายเหตุฯ 8.2) 3.91 3.80 - - 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - กิจการอ่ืน 266.28 622.34 - - 
     

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 842.66 469.64 7,084.11 5,077.58 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (600.89) (469.64) - (428.84) 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - กิจการท่ี 
 เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ (หมายเหตุฯ 8.2) 241.77 - 7,084.11 4,648.74 

รวม 1,187.97 1,231.33 7,084.11 4,648.74 
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7. เงนิให้กู้ยืม (ต่อ) 

7.2 เงินใหกู้ย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว - 
กิจการอ่ืน 4,837.53 5,354.19 - - 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ 8.3) 53.72 56.66 - - 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการอ่ืน 4,175.66 4,385.44 - - 
     

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,783.31 9,282.31 40,057.12 44,875.26 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - - (22,120.52) 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการท่ี 
 เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ (หมายเหตุฯ 8.3) 7,783.31 9,282.31 40,057.12 22,754.74 

รวม 16,850.22 19,078.60 40,057.12 22,754.74 
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

รายการระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัของงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงยอดก่อนหกัการด าเนินงานท่ียกเลิก 
 

รายการระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญั มีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี  
 

8.1 ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 

บริษทัยอ่ย - - 79,094.71 59,744.47 
การร่วมคา้ 3,230.68 3,077.27 1,694.49 1,505.27 
บริษทัร่วม 1,994.56 1,764.15 328.11 574.17 
บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,060.35 2,438.42 2,059.51 2,434.75 

 7,285.59 7,279.84 83,176.82 64,258.66 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (69.24) (76.31) - (76.31) 

รวม (หมายเหตุฯ 5) 7,216.35 7,203.53 83,176.82 64,182.35 
 

โดยแยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 7,183.35 7,119.37 83,103.74 62,809.97 
ครบก าหนดช าระ     
  -  ไม่เกิน 3 เดือน 20.69 45.86 64.28 1,344.48 
  -  เกิน 3 - 6 เดือน 9.63 - 8.80 - 
  -  เกิน 6 - 12 เดือน 0.36 10.39 - - 
  -  เกิน 12 เดือน 71.56 104.22 - 104.21 

 7,285.59 7,279.84 83,176.82 64,258.66 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (69.24) (76.31) - (76.31) 

รวม (หมายเหตุฯ 5) 7,216.35 7,203.53 83,176.82 64,182.35 
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

8.2 ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี และเงินให้กูย้ืมระยะสั้น - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 

ลูกหน้ีอ่ืน     
 บริษทัยอ่ย - - 2,159.72 1,765.63 
 การร่วมคา้ 504.08 604.99 140.48 403.97 
 บริษทัร่วม 283.21 263.92 2.02 2.74 
 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26.73 596.47 1.39 0.69 

 814.02 1,465.38 2,303.61 2,173.03 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (75.35) (52.41) - (198.54) 

รวม (หมายเหตุฯ 6) 738.67 1,412.97 2,303.61 1,974.49 

     
เงินจ่ายล่วงหนา้     
 บริษทัยอ่ย - - 40.73 62.24 
 การร่วมคา้ 4.02 5.32 - - 
 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14.54 447.74 - 311.12 

รวม (หมายเหตุฯ 6) 18.56 453.06 40.73 373.36 
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

8.2 ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี และเงินให้กูย้ืมระยะสั้น - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (ต่อ) 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี     

 การร่วมคา้ (หมายเหตุฯ 7.1) 3.91 3.80 - - 
     

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น     
 บริษทัยอ่ย  - - 7,084.11 5,077.58 
 การร่วมคา้ 842.66 469.64 - - 

 842.66 469.64 7,084.11 5,077.58 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (600.89) (469.64) - (428.84) 

รวม (หมายเหตุฯ 7.1) 241.77 - 7,084.11 4,648.74 
 

การเปล่ียนแปลงเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี  
  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม - 90.00 - 941.84 
 - ใหเ้งินกู ้ 368.97 76.95 2,990.02 327.28 
 - รับคืนเงินใหกู้ ้ - - (899.08) (252.79) 
 - ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน 6.95 - (19.78) (32.38) 
 - จดัประเภทรายการใหม่ - (90.00) - - 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (0.27) - - 

 - โอนกลบั(รับรู้)ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (134.15) (66.50) 428.84 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 241.77 10.18 2,500.00 983.95 
บวก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

(หมายเหตุฯ 8.3) - - 4,584.11 6,501.13 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน - สุทธิ 241.77 10.18 7,084.11 7,485.08 
 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้ น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีอตัราดอกเบ้ียระหว่าง
ร้อยละ 3.21 - 3.29 ต่อปี และงบการเงินเฉพาะกิจการ มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.81 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 : 
อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 2.53 - 3.40 ต่อปี)  
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

8.3 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว และเงินให้กูย้ืมระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว     
 การร่วมคา้ (หมายเหตุฯ 7.2) 53.72 56.66 - - 
     

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว     
 บริษทัยอ่ย - - 40,057.12 44,875.26 
 การร่วมคา้ 5,258.10 6,766.64 - - 
 บริษทัร่วม 2,525.21 2,515.67 - - 

 7,783.31 9,282.31 40,057.12 44,875.26 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ* - - - (22,120.52) 

รวม (หมายเหตุฯ 7.2) 7,783.31 9,282.31 40,057.12 22,754.74 
 

*บริษทัฯ ไดรั้บช าระคืนเงินให้กูย้ืมระยะยาวจากบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในระหวา่งงวด บริษทัฯ จึงกลบัรายการค่าเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญท่ีเคยรับรู้ จ านวน 22,120.52 ลา้นบาท  
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ)  
 

8.3 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว และเงินให้กูย้ืมระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (ต่อ) 
 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน      
 - ภายใน 1 ปี  6.00 6.00 - - 
 - เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 24.00 24.00 - - 
 - เกิน 5 ปี 41.50 46.00 - - 
รายไดท้างการเงินในอนาคต (13.87) (15.54) - - 

รวม 57.63 60.46 - - 
 

การเปล่ียนแปลงเงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 9,282.31 8,263.29 27,403.48 34,801.10 
 - ใหเ้งินกู ้ 9.90 2,875.77 25,300.00 8,591.23 
 - รับคืนเงินใหกู้ ้ (1,521.65) - (29,024.24) (37,399.64) 
 - ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน 13.98 (615.83) (1,158.53) (6,175.64) 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1.23) 174.01 - - 

 - โอนกลบั(รับรู้)ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - (177.47) 22,120.52 30,822.68 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 7,783.31 10,519.77 44,641.23 30,639.73 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

(หมายเหตุฯ 8.2) - - (4,584.11) (6,501.13) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน - สุทธิ 7,783.31 10,519.77 40,057.12 24,138.60 
 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ในงบการเงินรวม มีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 
4.47 - 6.81 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 : อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 3.66 - 6.56 ต่อปี) และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 2.88 - 4.68 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 : อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 2.63 - 4.68 ต่อปี) 
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

8.4 เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 

บริษทัยอ่ย - - 38,746.31 51,583.58 
การร่วมคา้ 1,065.78 863.80 260.55 269.00 
บริษทัร่วม 239.49 317.81 - 254.07 
บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.40 2.59 - - 

รวม 1,311.67 1,184.20 39,006.86 52,106.65 
 

8.5 เจา้หน้ีอ่ืน หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี และเงินกูย้มืระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 

เจา้หน้ีอ่ืน     
 บริษทัยอ่ย - - 12,716.93 3,440.80 
 การร่วมคา้ 27.11 22.84 21.94 4.03 
 บริษทัร่วม 11.68 12.16 9.08 3.74 
 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 35.70 135.21 31.81 105.96 

รวม 74.49 170.21 12,779.76 3,554.53 

     
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
 ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี     
 การร่วมคา้ 398.64 398.68 398.64 398.68 
     
เงินกูย้มืระยะสั้น*     
 บริษทัยอ่ย - - 3,857.32 2,803.04 
 

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

8.6 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 

การร่วมคา้ 3,937.53 4,274.28 3,937.53 4,274.28 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน      

- ภายใน 1 ปี  453.02 456.77 453.02 456.77 

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,813.29 1,828.35 1,813.29 1,828.35 

- เกิน 5 ปี 2,381.73 2,743.15 2,381.73 2,743.15 
ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคต (311.87) (355.31) (311.87) (355.31) 

รวม 4,336.17 4,672.96 4,336.17 4,672.96 
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

8.7 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

รายได ้     
 ค่าขายสินคา้และบริการ     
  บริษทัยอ่ย - - 213,643.44 134,901.78 
  การร่วมคา้ 6,169.98 5,786.88 3,204.23 2,689.14 
  บริษทัร่วม 4,308.24 3,711.75 907.92 780.00 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,817.11 4,194.03 2,813.26 4,192.90 
     
 ดอกเบ้ียรับ     
  บริษทัยอ่ย - - 328.70 488.09 
  การร่วมคา้ 70.86 77.91 - 1.51 
  บริษทัร่วม 40.36 40.36 - - 
     
 เงินปันผลรับ     
  บริษทัยอ่ย - - 11,035.92 9,501.59 
  การร่วมคา้ - - 129.10 - 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 167.00 180.00 32.00 30.00 
     
 รายไดอ่ื้น     
  บริษทัยอ่ย - - 82,118.42 192.17 
  การร่วมคา้ 94.95 38.80 15.23 22.16 
  บริษทัร่วม 10.06 7.31 4.72 4.11 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11.29 61.73 10.83 1.05 
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

8.7 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ค่าใชจ่้าย     
 ค่าซ้ือสินคา้และบริการ     
  บริษทัยอ่ย - - 83,097.14 122,873.29 
  การร่วมคา้ 2,344.43 2,294.12 373.93 393.21 
  บริษทัร่วม 849.94 784.57 - 581.50 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 322.71 386.70 67.42 68.51 
     
 ดอกเบ้ียจ่าย     
  บริษทัยอ่ย - - 11.63 30.40 
  การร่วมคา้ 14.64 15.88 14.64 15.88 
     
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน     
  บริษทัยอ่ย - - 989.78 1,695.43 
  การร่วมคา้ 8.02 33.88 0.09 0.03 
  บริษทัร่วม 11.29 14.02 - 2.12 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 77.92 80.83 45.42 50.46 
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

8.7 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

รายได ้     
 ค่าขายสินคา้และบริการ     
  บริษทัยอ่ย - - 581,211.06 403,664.56 
  การร่วมคา้ 19,699.82 18,511.89 10,689.56 9,577.57 
  บริษทัร่วม 11,796.74 10,092.87 2,572.09 1,796.52 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,742.79 11,232.52 9,733.10 11,225.54 
     
 ดอกเบ้ียรับ     
  บริษทัยอ่ย - - 818.96 1,642.72 
  การร่วมคา้ 211.23 182.84 - 92.32 
  บริษทัร่วม 119.75 120.39 - - 
     
 เงินปันผลรับ     
  บริษทัยอ่ย - - 32,234.57 26,828.75 
  การร่วมคา้ - - 444.66 435.70 
  บริษทัร่วม - - 684.21 699.28 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 247.00 380.00 112.00 110.00 
     
 รายไดอ่ื้น     
  บริษทัยอ่ย - - 88,902.41 2,784.60 
  การร่วมคา้ 178.49 122.85 48.76 73.40 
  บริษทัร่วม 38.45 24.55 26.08 14.80 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 37.81 280.52 37.10 10.76 
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

8.7 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)  
 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ค่าใชจ่้าย     
 ค่าซ้ือสินคา้และบริการ     
  บริษทัยอ่ย - - 394,292.50 379,106.97 
  การร่วมคา้ 7,098.49 6,923.33 1,158.33 1,216.61 
  บริษทัร่วม 2,561.38 2,622.38 1,126.98 2,095.64 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 976.21 1,139.71 240.74 203.90 
     
 ดอกเบ้ียจ่าย     
  บริษทัยอ่ย - - 26.40 50.50 
  การร่วมคา้ 43.45 47.13 43.45 47.13 
     
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน     
  บริษทัยอ่ย - - 2,181.24 1,243.73 
  การร่วมคา้ 157.44 93.18 0.09 6.85 
  บริษทัร่วม 38.10 62.38 0.61 4.59 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 276.75 217.55 152.51 118.42 

 

รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวขา้งตน้ มิไดร้วมถึงส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  
 

การก าหนดราคาระหวา่งบริษทัฯ กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นไปตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ีก าหนดกบับุคคล
หรือกิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั ส าหรับราคาสินคา้ท่ีซ้ือจากบริษทัยอ่ยเป็นไปตามราคาขายตามปกติของบริษทัยอ่ยท่ี
อา้งอิงจากราคาตลาดโลก  
 

8.8 ภาระผกูพนัต่อบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ มีรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 34.1 
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

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

รายละเอียดของรายการดงักล่าว ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ค่าขาย     

 บริษทัยอ่ย - - - 3,073.31 

     

ค่าซ้ือ     

 บริษทัยอ่ย - - - 3,215.23 
 

รายละเอียดของรายการดงักล่าว ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ค่าขาย     

 บริษทัยอ่ย - - 637.83 4,109.32 

     

ค่าซ้ือ     

 บริษทัยอ่ย - - 657.20 4,292.97 
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

8.10 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
 

รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ค่าตอบแทนกรรมการ     
 ค่าเบ้ียประชุมและโบนสั 75.04 55.52 15.72 16.41 
     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร     
 เงินเดือน โบนสั และผลประโยชน์อ่ืน ๆ 250.35 134.46 21.56 18.93 
 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2.05 1.43 0.62 0.69 

รวม (หมายเหตุฯ 27) 327.44 191.41 37.90 36.03 
 

รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ค่าตอบแทนกรรมการ     
 ค่าเบ้ียประชุมและโบนสั 291.71 247.76 47.19 57.93 
     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร     
 เงินเดือน โบนสั และผลประโยชน์อ่ืน ๆ 778.18 586.94 77.22 56.46 
 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 5.84 20.64 1.87 2.09 

รวม (หมายเหตุฯ 27) 1,075.73 855.34 126.28 116.48 
 

ผูบ้ริหาร หมายถึง บุคคลท่ีมีอ  านาจหนา้ท่ี และความรับผดิชอบในการวางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของ
กิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม  
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9. สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 

สินคา้คงเหลือ 131,092.33 94,567.70 5,077.65 20,420.94 
สินคา้คงเหลือ - ส ารองตามกฎหมาย 19,267.68 27,304.10 967.20 6,682.59 

รวม 150,360.01 121,871.80 6,044.85 27,103.53 
 
 

10. การปรับโครงสร้างหน่วยธุรกจิน า้มนั 
 

วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 11/2559 ไดมี้มติเห็นชอบให้โอนกิจการของ
หน่วยธุรกิจน ้ ามนั รวมถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยธุรกิจดงักล่าว ตลอดจนหุ้นของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งให้แก่ 
บริษทั ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก จ ากดั และเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ปตท. น ้ ามนัและการคา้ปลีก จ ากดั (PTTOR) ตาม
แผนการปรับโครงสร้างหน่วยธุรกิจน ้ ามัน และการให้ PTTOR เป็นบริษัทแกน (Flagship Company) ของ                       
กลุ่มบริษัท ในการด าเนินธุรกิจน ้ ามันและค้าปลีก และแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเบ้ืองต้นของ PTTOR ต่อ
ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก และการน า PTTOR เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลกัทรัพยฯ์”) โดยบริษทัฯ และหน่วยงานของรัฐจะถือหุ้นใน PTTOR ต ่ากวา่ร้อยละ 50 และบริษทัฯ จะถือหุ้นใน 
PTTOR ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 45 (“การปรับโครงสร้าง ปตท.”) และเห็นชอบให้บริษทัฯ น าเสนอการปรับโครงสร้าง
บริษทัฯ ดงักล่าวต่อหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กระทรวงพลงังาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (“คนร.”) 
คณะรัฐมนตรี และท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติัตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งต่อไป 

 

 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 
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10. การปรับโครงสร้างหน่วยธุรกจิน า้มนั (ต่อ) 
 

 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 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัฯ หรือบุคคลท่ี
คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย มีอ  านาจในการเจรจาและพิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการตามการปรับโครงสร้าง ปตท. และให้มีอ  านาจในการลงนามในสัญญาโอนกิจการ สัญญา
และเอกสารประกอบสัญญาอ่ืน ๆ รวมถึงการกระท าการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและจ าเป็นกบักิจการขา้งตน้ เพื่อให้การ
ด าเนินการตามการปรับโครงสร้าง ปตท. เสร็จส้ิน และรับทราบความเป็นไปไดข้องแผนการเสนอขายหุน้สามญัของ 
PTTOR ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) ซ่ึงรวมถึงการเสนอขายหุน้สามญัของ PTTOR ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บริษัทฯ ท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น แต่จะไม่เสนอขายให้ผู ้ถือหุ้นท่ีท าให้ PTTOR มีหน้าท่ีตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (Preferential Share Offering) และการน า PTTOR เขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอนาคต      
ทั้งน้ี บริษทัฯ และหน่วยงานของรัฐมีนโยบายจะถือหุ้นใน PTTOR ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้
ภายหลงัจากท่ีมีการเสนอขายหุ้นของ PTTOR และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมทั้ง บริษทัฯ จะก าหนด
สัดส่วนการถือหุน้ขั้นต ่าใน PTTOR ท่ีอยา่งนอ้ยร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ โดยบริษทัฯ จะด าเนินการ
รับฟังความเห็นของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) เก่ียวกบั
ประเดน็การน า PTTOR เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมถึงตอ้งไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ก่อนไป
ด าเนินการต่อไปดว้ย 
 

เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2561 บริษทัฯ และ PTTOR ไดล้งนามในสัญญาโอนกิจการ (Business Transfer Agreement) 
เพ่ือโอนสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ตลอดจนหุน้ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ BAFS PTTCL PTTOM TLBC THAPPLINE 
PAT IPS และ FPT ให้แก่ PTTOR โดยบริษทัฯ ได้เร่ิมด าเนินกระบวนการโอนสินทรัพย์และหน้ีสิน ตลอดจน 
หุน้ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 โดยมีราคาซ้ือขายกิจการรวมทั้งส้ิน 117,203.26 ลา้นบาท 
ซ่ึง ณ วนัท่ี 28 มิถุนายน 2561 PTTOR ได้ช าระราคาซ้ือขายเบ้ืองต้นจ านวน 85,366.92 ล้านบาท และ ณ วนัท่ี              
28 กนัยายน 2561 PTTOR ไดช้ าระราคาซ้ือขายกิจการส่วนท่ีเหลือจ านวน 31,836.34 ลา้นบาทครบถว้นแลว้ 
 

ทั้งน้ีการประเมินมูลค่าการโอนกิจการขา้งตน้ ไดป้ระเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดป้ระเมินมูลค่ากิจการตาม
หลกัสากลเพ่ือก าหนดราคาท่ีเหมาะสมในการซ้ือขายระหวา่งกนั 
 

ผลจากสัญญาโอนกิจการดงักล่าว บริษทัฯ จึงแสดงผลการด าเนินงานของหน่วยธุรกิจน ้ ามนัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นส่วนการ
ด าเนินงานท่ียกเลิก โดยบริษทัฯ ไดแ้สดงผลการด าเนินงานของส่วนการด าเนินงานท่ียกเลิกแยกออกจากผลการ
ด าเนินงานปกติในงบการเงินเฉพาะกิจการ และบริษทัฯ ไดมี้การจดัประเภทของรายการส าหรับส่วนงานน้ีท่ีเกิดข้ึน
ในปี 2560 ใหม่ เพ่ือน ามาแสดงเปรียบเทียบกบัขอ้มูลทางการเงินงวดปัจจุบนัในงบก าไรขาดทุน และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ น าเสนอ                           
งบกระแสเงินสดดว้ยยอดก่อนหกัการด าเนินงานท่ียกเลิก  
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10. การปรับโครงสร้างหน่วยธุรกจิน า้มนั (ต่อ) 
 

ผลการด าเนินงานของการด าเนินงานท่ียกเลิกในขอ้มูลทางการเงิน ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี                  
30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

ส าหรับงวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 

งบก าไรขาดทุน     
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ - 121,242.43 288,790.50 387,779.33 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ - (113,936.66) (271,949.15) (365,154.55) 

ก าไรขั้นตน้ - 7,305.77 16,841.35 22,624.78 
รายไดอ่ื้น - 882.95 2,432.59 3,334.34 
ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ - (27.39) 285.71 (185.32) 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้าย - 8,161.33 19,559.65 25,773.80 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย - (3,185.85) (7,424.75) (9,604.45) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - (1,784.22) (3,820.15) (4,852.39) 

ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ - 3,191.26 8,314.75 11,316.96 

ตน้ทุนทางการเงิน - (2.28) (3.82) (7.09) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ - 3,188.98 8,310.93 11,309.87 

ภาษีเงินได ้ - (350.00) (1,967.25) (2,180.64) 

ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 
- สุทธิจากภาษี - 2,838.98 6,343.68 9,129.23 

  ก าไรจากการขายการด าเนินงานท่ียกเลิก 80,659.17* - 80,659.17* - 

  ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการขาย 
การด าเนินงานท่ียกเลิก (16,241.13)* -  (16,241.13)*              - 

รวมก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงาน                
ท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี 64,418.04 2,838.98      70,761.72      9,129.23 

 

* รวมก าไรและภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงการจดัประเภทรายการใหม่จากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย 
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10. การปรับโครงสร้างหน่วยธุรกจิน า้มนั (ต่อ) 
 

ผลการด าเนินงานของการด าเนินงานท่ียกเลิกในขอ้มูลทางการเงิน ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี                     
30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 

 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไร
หรือขาดทุนในภายหลงั     
ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่า 
เงินลงทุนเผื่อขาย (1,393.50) 78.75 (2,079.75) 540.00 

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัการวดัมูลค่าเงินลงทุน
เผือ่ขาย 278.70 (15.75) 415.95 (108.00) 

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวดจาก
การด าเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี (1,114.80)* 63.00 (1,663.80)** 432.00 

  

* การปรับปรุงการจดัประเภทรายการใหม่จากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย 
                        ** รวมขาดทุนจากการปรับปรุงการจดัประเภทรายการใหม่จากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย 1,114.80 ลา้นบาท 

 

ทั้งน้ี ในภาพรวมการขายการด าเนินงานท่ียกเลิกดงักล่าว ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมของบริษทัฯ เน่ืองจากเป็น
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ยกเวน้ผลกระทบจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับการขาย 
การด าเนินงานท่ียกเลิกท่ีเกิดข้ึนจ านวน 6,032.97 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม โดยค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดด้งักล่าว
หมายถึงภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั สุทธิจากภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 

กระแสเงินสดสุทธิของการด าเนินงานท่ียกเลิก ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 และ 2560  
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,273.75 2,452.61 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (3,563.77) (4,116.51) 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน - - 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในการด าเนินงานท่ียกเลิก (2,290.02) (1,663.90) 
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11. เงนิลงทุนเผ่ือขาย 
 

11.1 ขอ้มูลเงินลงทุนเผื่อขาย 
 

ช่ือบริษัท 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 (ร้อยละ) 

   30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 

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 

     

เงินลงทุนเผื่อขายในกองทุนรวม     

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี - พรินซิเพิล ดชันีธุรกิจพลงังาน 
และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ 
(CIMB - PRINCIPAL EPIF) 

ไทย กองทุนรวม   

กองทุนรวมวายภุกัษ ์หน่ึง (VAYU1) ไทย กองทุนรวม   

กองทุน Corporate Venture Capital (CVC) สหรัฐอเมริกา
/ องักฤษ 

กองทุนรวม   

     

เงนิลงทุนเผ่ือขายของบริษัทย่อย     

เงินลงทุนเผื่อขายในตราสารทุน     

กลุ่มบริษัท PTTEP     

Wentworth Resources Limited (WRL) แคนาดา ส ารวจแหล่งน ้ามนั 
และก๊าซธรรมชาติ 

1.18 1.18 

กลุ่มบริษัท PTTOR     

บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  
(BAFS)*  

ไทย บริการเติมน ้ามนั
อากาศยาน 

7.06 - 

กลุ่มบริษัท IRPC     

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

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

0.14 0.14 

* ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมด าเนินกระบวนการโอนทรัพยสิ์นและหน้ีสิน ตลอดจนหุน้ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ BAFS PTTCL 
PTTOM TLBC THAPPLINE PAT IPS และ FPT ใหแ้ก่ PTTOR 
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11. เงนิลงทุนเผ่ือขาย (ต่อ) 
 

11.1 ขอ้มูลเงินลงทุนเผื่อขาย (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
(ร้อยละ) 

   30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 

เงนิลงทุนเผ่ือขายของบริษัทย่อย (ต่อ)     

เงินลงทุนเผื่อขายในตราสารทุน (ต่อ)     

กลุ่มบริษัท PTTGM     

Xanadu Mines Ltd. (XML) มองโกเลีย ส ารวจแหล่งแร่ 3.80 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   
 



 

43 

11. เงนิลงทุนเผ่ือขาย (ต่อ) 
 

11.1 ขอ้มูลเงินลงทุนเผื่อขาย (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
(ร้อยละ) 

   30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 

เงนิลงทุนเผ่ือขายของบริษัทย่อย (ต่อ)     

เงินลงทุนเผื่อขายในกองทุนรวม (ต่อ)     

กลุ่มบริษัท PTTT     

กองทุนรวมวายภุกัษ ์หน่ึง (VAYU1) ไทย กองทุนรวม   

กลุ่มบริษัท PTTGC     

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี - พรินซิเพิล ดชันีธุรกิจพลงังาน 
และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ 

   (CIMB - PRINCIPAL EPIF) 

ไทย กองทุนรวม   

กลุ่มบริษัท TOP     

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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11. เงนิลงทุนเผ่ือขาย (ต่อ) 
 

11.2 เงินลงทุนเผือ่ขาย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วน 
ความเป็นเจ้าของ 

(ร้อยละ) 

งบการเงินรวม งบการเงิน 
เฉพาะกจิการ 

เงนิปันผลรับ 
ส าหรับงวดเก้าเดือน
ส้ินสุดวนัที ่30 ก.ย. 

30 ก.ย. 
2561 

31 ธ.ค. 
2560 

30 ก.ย. 
2561 

31 ธ.ค. 
2560 

30 ก.ย. 
2561 

31 ธ.ค. 
2560 2561 2560 

เงินลงทุนเผื่อขายในตราสารทุน         

1. TIP 13.33 13.33 312.00 312.00 312.00 312.00 112.00 110.00 

2. SPRC - - - - - - - 259.59 

3. WRL 1.18 1.18 36.03 37.39 - - - - 

4. BAFS 7.06 7.06 24.00 24.00 - 24.00 56.70 54.90 

5. BUI 0.35 0.35 2.35 2.35 - - - - 

6. TPIPL 0.14 0.14 64.86 64.86 - - 0.62 - 

7. XML 3.80 4.19 237.81 239.83 - - - - 

รวม   677.05 680.43 312.00 336.00   

เงินลงทุนเผือ่ขายในตราสารหน้ี         

8. DSAFS   8,376.22 11,988.88 - - - - 

รวม   8,376.22 11,988.88 - -   

เงินลงทุนเผื่อขายในกองทุนรวม         

9. CIMB - PRINCIPAL EPIF   854.03 854.03 254.03 254.03 8.68 4,309.71 

10. VAYU1   14.97 15.10 10.00 10.00 0.09 - 

11. CVC   355.09 208.99 355.09 208.99 - - 

รวม   1,224.09 1,078.12 619.12 473.02   
         

รวมเงินลงทุนเผื่อขายก่อนปรับ 
มูลค่าเงินลงทุน   10,277.36 13,747.43 931.12 809.02   

ค่าเผือ่การปรับมูลค่า    3,408.53 3,893.60 1,808.55 3,724.08   

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า   (38.30) (38.62) - -   

รวม   13,647.59 17,602.41 2,739.67 4,533.10 178.09 4,734.20 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม 
 

12.1 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม ของบริษทัฯ 
 

ช่ือบริษัท 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 (ร้อยละ) 

   30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 

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

ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
ไอน ้าและน ้าเพ่ือ 
การอุตสาหกรรม 

22.58 22.58 

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

PTT Oil Myanmar Co., Ltd. (PTTOM)* เมียนมา ใหบ้ริการดา้นธุรกิจ - 100.00 

บริษทั ปตท. น ้ามนัและการคา้ปลีก จ ากดั (มหาชน) 
(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 

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

* ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมด าเนินกระบวนการโอนทรัพยสิ์นและหน้ีสิน ตลอดจนหุน้ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ BAFS PTTCL PTTOM 
TLBC THAPPLINE PAT IPS และ FPT ใหแ้ก่ PTTOR 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.1 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม ของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 (ร้อยละ) 

   30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 

บริษทัยอ่ย (ต่อ)     

PTT International Trading London Limited  
   (PTTT LDN) 

องักฤษ การคา้ระหวา่งประเทศ 100.00 100.00 

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

ไทย ปิโตรเคมีและการกลัน่ 48.18 48.89 

บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) (TOP) ไทย การกลัน่น ้ามนั 48.03 49.10 

บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) (IRPC) ไทย ปิโตรเคมีและการกลัน่ 48.05 38.51 

บริษทั ไทยออยลเ์พาเวอร์ จ ากดั (TP) 
(กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100) 

ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
และไอน ้า 

26.00 26.00 

บริษทั พีทีที เอน็เนอร์ยี ่รีซอร์สเซส จ ากดั (PTTER) ไทย ใหค้  าปรึกษาดา้นการลงทุน
ในธุรกิจพลงังานและ
เหมืองแร่ 

100.00 100.00 

บริษทั ปตท. โกลบอล แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (PTTGM) 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 ปตท. ศูนยบ์ริหารเงิน จ ากดั (PTT TCC) ไทย ใหบ้ริการทางการเงิน 100.00 - 

บริษทั บิซิเนส เซอร์วสิเซส อลัไลแอนซ์ จ ากดั 
(BSA) 

ไทย รับจา้งบริหารงาน  100.00 100.00 

บริษทั พีทีที ดิจิตอล โซลูชัน่ จ ากดั (PTT DIGITAL) 
(กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100) 

ไทย ใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

20.00 20.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.1 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม ของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 (ร้อยละ) 

   30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 

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 

     

บริษทัร่วม     

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ากดั (THAPPLINE)* 
(กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 49.21) 

ไทย ท่อขนส่งน ้ามนั - 40.53 

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

* ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมด าเนินกระบวนการโอนทรัพยสิ์นและหน้ีสิน ตลอดจนหุน้ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ BAFS PTTCL PTTOM 
TLBC THAPPLINE PAT IPS และ FPT ใหแ้ก่ PTTOR 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.2 ขอ้มูลเงินลงทุนในการร่วมคา้ และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 
 

ช่ือบริษัท 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 (ร้อยละ) 

   30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 

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 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 50.00 

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

บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จ ากดั (HMC) ไทย ปิโตรเคมี 41.44 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 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.2 ขอ้มูลเงินลงทุนในการร่วมคา้ และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 (ร้อยละ) 

   30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 

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 โพลีออล จ ากดั (IRPCP)* ไทย ผลิตและจ าหน่ายเคมีภณัฑ์
ส าหรับผลิตภณัฑโ์พลียรีูเทน 

50.00 - 

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

บริษทั ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล เอสเตท ระยอง 
จ ากดั (WHAIER) 

ไทย ใหบ้ริการทางดา้น
อสังหาริมทรัพย ์

40.00 - 

 

กลุ่มบริษัท PTTGM 

    

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

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

* IRPCP เปล่ียนสถานะจากบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั IRPC เป็นกิจการร่วมคา้ 
** เดิม IRPC-PCC มีสถานะเป็นกิจการร่วมคา้ภายใต ้IRPCP เม่ือ IRPCP เปล่ียนสถานะจากบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั IRPC เป็นกิจการร่วมคา้ ท าให ้IRPC- PCC 
     ส้ินสุดการเป็นกิจการร่วมคา้ของกลุ่มบริษทั 
*** บริษทัร่วมของกลุ่มบริษทั PTTEP AP ไดแ้ก่ Mungalalu Truscott Airbase Pty Ltd. และ Troughton Island Pty Ltd. 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.2 ขอ้มูลเงินลงทุนในการร่วมคา้ และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 (ร้อยละ) 

   30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 

บริษทัร่วม (ต่อ)     

กลุ่มบริษัท PTTOR     

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

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ากดั (THAPPLINE)* 
(กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 49.21) 

ไทย ท่อขนส่งน ้ามนั 40.53 - 

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

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 25.00 

บริษทั คุราเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จ ากดั 
(KGC) 

ไทย ผลิตเคมีภณัฑช์นิดพิเศษ 33.40 - 

กลุ่มบริษัท TOP     

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

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 
 

* ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมด าเนินกระบวนการโอนทรัพยสิ์นและหน้ีสิน ตลอดจนหุน้ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ BAFS PTTCL PTTOM 
TLBC THAPPLINE PAT IPS และ FPT ใหแ้ก่ PTTOR 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.3 เงินลงทุนในการร่วมคา้ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วน 
ความเป็นเจ้าของ 

 (ร้อยละ) 

30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 เงนิปันผลรับ 
ส าหรับงวดเก้าเดือน
ส้ินสุดวนัที ่30 ก.ย. 

30 ก.ย.
2561 

31 ธ.ค.
2560 วธีิราคาทุน วธีิส่วนได้เสีย วธีิราคาทุน วธีิส่วนได้เสีย 2561 2560 

1. TTM(T) 50.00 50.00 4,341.80 4,439.47 4,341.80 4,360.08 243.14 - 
2. TTM(M) 50.00 50.00 1,001.31 1,134.71 1,001.31 1,299.72 181.85 - 
3. DCAP 35.00 35.00 584.50 918.06 584.50 882.15 19.67 21.35 
4. Erawan 2 13.11 13.11 505.58 541.93 544.13 611.83 96.23 122.58 
5. TSR 40.00 40.00 1,697.00 1,645.63 1,697.00 1,711.83 292.60 221.67 
6. NL1PC 40.00 40.00 414.49 433.06 344.77 324.03 - - 
7. NNEG 30.00 30.00 488.40 505.94 480.90 588.63 108.00 - 
8. TEX 50.00 50.00 210.00 710.05 210.00 708.82 91.35 71.40 
9. EOM 50.00 50.00 4,965.77 4,554.61 4,965.77 4,526.47 - - 
10. ESC 50.00 50.00 407.04 - 407.04 - - - 
11. NTR 50.00 50.00 4,793.33 2,677.94 4,793.33 2,486.60 321.00 - 
12. PTTMCC 50.00 50.00 930.12 299.61 930.12 459.98 - - 
13. PTTAC 50.00 50.00 6,909.41 8,846.71 6,909.41 6,555.07 - - 
14. HMC 41.44 41.44 9,117.12 13,733.44 9,117.12 12,849.21 414.35 414.35 
15. TOP-NTL 50.00 50.00 0.25 14.86 0.25 11.32 - - 
16. TOP-NTL(BT) 50.00 50.00 24.05 59.71 24.05 43.00 - - 
17. TOP-NYK 50.00 50.00 273.88 470.32 273.88 420.36 - 34.00 
18. TOP-NS 35.00 35.00 52.50 95.19 52.50 65.47 - - 
19. IRPCP 50.00 - 150.00 79.32 - - - - 
20. IRPC-PCC - 49.99 - - 5.00 5.68 - 5.50 
21. WHAIER 40.00 - 65.00 64.86 - - - - 
22. OGPS 40.00 40.00 38.17 21.72 38.49 26.90 - - 
23. FEEBRU 35.00 35.00 213.04 134.05 214.84 135.18 - - 
24. Chancellor 77.56 77.56 2,946.06 1,286.84 2,971.00 1,297.74 - - 
   40,128.82 42,668.03 39,907.21 39,370.07   
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า   (3,159.09) (1,420.89) (3,185.83) (1,432.92)   
รวม   36,969.73 41,247.14 36,721.38 37,937.15 1,768.19 890.85 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.4 เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วน 
ความเป็นเจ้าของ 

 (ร้อยละ) 

30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 เงนิปันผลรับ 
ส าหรับงวดเก้าเดือน
ส้ินสุดวนัที ่30 ก.ย. 

30 ก.ย.
2561 

31 ธ.ค.
2560 วธีิราคาทุน วธีิส่วนได้เสีย วธีิราคาทุน วธีิส่วนได้เสีย 2561 2560 

1. บริษทัร่วมของกลุ่ม
บริษทั PTTEP AP 50.00 50.00 48.53 230.58 48.94 229.97 - - 

2. BIC 25.00 25.00 923.75 844.50 923.75 812.20 81.15 20.29 

3. XPCL 25.00 25.00 6,460.30 5,985.27 5,794.47 5,249.30 - - 

4. FST  25.00 25.00 0.70 1.30 0.76 1.39 - - 

5. THAPPLINE 49.21 49.21 3,952.72 4,876.77 3,952.72 5,012.28 831.28 849.59 

6. PAT 35.00 35.00 131.25 - 131.25 - - - 

7. ITT 49.00 49.00 125.28 208.96 125.28 200.67 - - 

8. VNT 24.98 24.98 3,297.39 4,927.33 3,297.39 4,632.40 266.43 133.22 

9. EFT 22.65 22.65 2.27 22.92 2.27 19.53 4.08 3.85 

10. TETSO 30.00 30.00 66.60 65.38 46.69 45.45 - - 

11. SPPETPACK 25.00 25.00 50.00 46.03 50.00 44.99 - - 

12. KGC 33.40 - 3.34 3.09 - - - - 

13. TIM 33.33 33.33 1.00 - 1.00 - - - 

14. UBE 21.28 21.28 769.55 805.60 769.55 804.26 - 21.28 

15. UCHA 25.00 25.00 5,299.82 5,093.97 5,299.82 4,927.18 34.91 - 

16. EMG 25.00 25.00 15,842.99 12,750.76 15,977.09 12,858.69 - - 

    36,975.49 35,862.46 36,420.98 34,838.31   

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า   (15,974.24) (12,750.76) (16,108.34) (12,858.69)   

รวม   21,001.25 23,111.70 20,312.64 21,979.62 1,217.85 1,028.23 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.5 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 

 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 (ร้อยละ) 

วธีิราคาทุน เงนิปันผลรับ 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

วนัที่ 30 ก.ย. 

30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 2561 2560 

บริษทัยอ่ย       

1. PTTEP 65.29 65.29 71,390.42 71,390.42 11,663.37 10,367.45 

2. PTTLNG 100.00 100.00 18,439.25 15,599.01 733.15 910.43 

3. PTTNGD 58.00 58.00 418.14 418.14 580.00 348.00 

4.    PTTGL 50.00 50.00 5,210.72 5,210.72 - - 

5. EnCo 50.00 50.00 900.00 900.00 64.00 41.77 

6. PTTES 40.00 40.00 62.50 62.50 - - 

7. GPSC 22.58 22.58 4,949.93 4,949.93 422.83 389.01 

8. PTTCL - 100.00 - 103.49 - - 

9. PTTOM - 100.00 - 16.15 - - 

10. PTTOR 100.00 100.00 90,000.00 8,621.67 - - 

11. PTT TANK 100.00 100.00 2,500.37 2,500.37 121.00 133.00 

12. TLBC - 48.95 - 140.00 1.12 3.50 

13. PTTT 100.00 100.00 2.50 2.50 38.21 41.90 

14. PTTT LDN 100.00 100.00 347.75 347.75 - - 

15. PTTPM - - - - - 125.00 

16. PTTGC 48.18 48.89 47,426.03 48,121.52 9,301.33 7,825.33 

17. TOP 48.03 49.10 11,132.20 11,380.83 5,225.83 4,507.41 

18. IRPC 48.05 38.51 42,339.93 28,467.24 3,829.68 1,810.03 

19. TP 26.00 26.00 2,304.76 2,304.76 182.65 270.32 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.5 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 (ต่อ) 

 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 (ร้อยละ) 

วธีิราคาทุน เงนิปันผลรับ 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

วนัที่ 30 ก.ย. 

30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 2561 2560 

บริษทัยอ่ย (ต่อ)       

20. PTTER 100.00 100.00 33,702.67 33,702.67 - - 

21.  PTTGM 100.00 100.00 54,404.22 33,007.14 - - 

22. PTTGE 100.00 100.00 12,403.10 11,750.64 - - 

23. PTTRTC 100.00 100.00 31.40 31.40 - - 

24. PTT TCC 100.00 - 5.00 - - - 

25. BSA 100.00 100.00 0.50 0.50 55.00 40.00 

26. PTT DIGITAL 20.00 20.00 30.00 30.00 16.40 15.60 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   398,001.39 279,059.35   

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า   (82,222.81) (60,130.02)   

รวม   315,778.58 218,929.33 32,234.57 26,828.75 

การร่วมคา้       

27.  TTM(T) 50.00 50.00 4,341.80 4,341.80 243.14 - 

28.  TTM(M) 50.00 50.00 1,001.31 1,001.31 181.85 - 

29. DCAP 35.00 35.00 584.50 584.50 19.67 21.35 

30.  HMC - - - - - 414.35 

รวม   5,927.61 5,927.61 444.66 435.70 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.5 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 (ต่อ) 

 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 (ร้อยละ) 

วธีิราคาทุน เงนิปันผลรับ 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

วนัที่ 30 ก.ย. 

30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 2561 2560 

บริษทัร่วม       

31. THAPPLINE - 40.53 - 3,173.23 684.21 699.28 

32. PAT - 35.00 - 131.25 - - 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม   - 3,304.48   

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า   - (131.25)   

รวม   - 3,173.23 684.21 699.28 

รวม   321,706.19 228,030.17 33,363.44 27,963.73 
 

12.6 รายการส าคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561  
 

PTTGM 
ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ปตท. โกลบอล แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (PTTGM) คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 
23 มกราคม 2561 มีมติพิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ PTTGM จ านวน 213.97 ลา้นหุ้น มูลค่าหุน้ละ 100.00 บาท 
เป็นจ านวนเงิน 21,397.08 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดช้ าระค่าหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2561 
 

ตามมติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างทางการเงิน เม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2559  บริษทัฯ ไดป้ระเมิน
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนดว้ยวิธีการคิดมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินลงทุนใน PTTGM 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี บริษทัฯ รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
เงินลงทุนใน PTTGM จ านวน 21,624.66 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.6 รายการส าคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 (ต่อ) 
 

PTTOR 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ปตท. น ้ ามนัและการคา้ปลีก จ ากดั (PTTOR) คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 
7 กุมภาพนัธ์ 2561 มีมติอนุมติัให้เรียกช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุน เป็นจ านวนเงิน 158.33 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ย หุ้นสามญั
จ านวน 36 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 3.287 บาท เป็นจ านวนเงิน 118.33 ลา้นบาท และหุ้นสามญัจ านวน 800,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 50.00 บาท เป็นจ านวนเงิน 40.00 ลา้นบาท ทั้ งน้ี บริษทัฯ ไดช้ าระค่าหุ้นดงักล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี 23 
กมุภาพนัธ์ 2561 
 

เมื่อวนัที่ 9 มีนาคม 2561 PTTOR ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพจากบริษทั ปตท. น ้ ามนัและการคา้ปลีก จ ากดั เป็น 
บริษทั ปตท. น ้ามนัและการคา้ปลีก จ ากดั (มหาชน) ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
 

ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ปตท. น ้ ามนัและการคา้ปลีก จ ากดั (มหาชน) (PTTOR) คร้ังท่ี 1/2561 
เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2561 มีมติอนุมติัใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของ PTTOR จ านวน 8,122 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท 
เป็นจ านวนเงิน 81,220.00 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดช้ าระค่าหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2561 
 

IRPC 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 มีมติอนุมติัใหเ้ขา้ซ้ือหุน้สามญั
ของบริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) (IRPC) จ านวน 1,950 ลา้นหุน้ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 9.54 เป็นจ านวนเงิน 
13,845.00 ลา้นบาท  ท าให้ส่วนไดเ้สียในบริษทัดงักล่าวเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 48.05 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดช้ าระค่าหุ้นดงักล่าว
แลว้เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2561 และกลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย
จ านวน 5,454.63 ลา้นบาท ในส่วนของผูถื้อหุน้ในงบการเงินรวม 
 

PTTGC 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2561 มีมติอนุมติัการปรับนโยบาย 
การถือหุน้บริษทัในเครือของบริษทัฯ ในการน้ี บริษทัฯ ไดจ้  าหน่ายหุน้สามญัของบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั 
(มหาชน) (PTTGC) ในระหวา่งงวด จ านวน 31.86 ลา้นหุน้ เป็นจ านวนเงิน 2,784.55 ลา้นบาท ท าใหส่้วนไดเ้สียในบริษทั
ดงักล่าวลดลงเป็นร้อยละ 48.18 กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อย
จ านวน 798.03 ลา้นบาท ในส่วนของผูถื้อหุน้ในงบการเงินรวม และบริษทัฯ รับรู้ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนใน
งบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 2,089.08 ลา้นบาท 

 

TOP 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2561 มีมติอนุมติัการปรับนโยบาย 
การถือหุ้นบริษทัในเครือของบริษทัฯ ในการน้ี บริษทัฯ ไดจ้  าหน่ายหุ้นสามญัของบริษทั ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 
(TOP) ในระหว่างงวด จ านวน 21.88 ลา้นหุ้น เป็นจ านวนเงิน 1,834.04 ลา้นบาท ท าให้ส่วนไดเ้สียในบริษทัดงักล่าว
ลดลงเป็นร้อยละ 48.03 กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อยจ านวน 
585.87 ลา้นบาท ในส่วนของผูถื้อหุน้ในงบการเงินรวม และบริษทัฯ รับรู้ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในงบการเงิน 
เฉพาะกิจการจ านวน 1,585.41 ลา้นบาท  
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.6 รายการส าคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 (ต่อ) 
 

PTTLNG 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั พีทีที แอลเอน็จี จ ากดั (PTTLNG) คร้ังท่ี 3/2561 เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2561 
มีมติอนุมติัให้เรียกช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุนเป็นจ านวนเงิน 487.92 ลา้นบาท และ 1,016.07 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้
ช าระค่าหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 และวนัท่ี 14 มิถุนายน 2561 ตามล าดบั 
 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ PTTLNG ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 มีมติพิเศษให้เพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของ PTTLNG จ านวน 534.50 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท เป็นจ านวนเงิน 5,345.00 ลา้นบาท บริษทัฯ ไดช้ าระ
ค่าหุน้เพ่ิมทุนจ านวน 1,336.25 ลา้นบาทแลว้ เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2561 
 

PTTGE 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 10/2560 เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2560 มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนให้แก่ 
PTT Green Energy Pte. Ltd. (PTTGE) เพ่ือรองรับการปิดบริษทัในกลุ่ม Sabran Brothers โดยเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2561 
PTTGE ไดเ้รียกช าระค่าหุน้เพ่ิมทุน จ านวน 1 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นจ านวนเงิน 1.00 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ หรือเทียบเท่า 31.12 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดช้ าระค่าหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2561 
 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 7/2561 เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2561 มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนใหแ้ก่ 
PTTGE เพ่ือรองรับการจ่ายช าระคืนเงินกูแ้ละค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยเม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 
2561 และวนัท่ี 29 สิงหาคม 2561 PTTGE ได้เรียกช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุน จ านวน 18.83 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 
ดอลลาร์สหรัฐ เป็นจ านวนเงิน 18.83 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 621.34 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดช้ าระ
ค่าหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2561 

 

PTT TCC 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 มีมติอนุมติัให้จดัตั้ง บริษทั 
ปตท. ศูนยบ์ริหารเงิน จ ากดั (PTT TCC) เพ่ือประกอบธุรกิจส านกังานใหญ่ขา้มประเทศและศูนยบ์ริหารเงิน ส าหรับ
บริหารจดัการทางการเงินของบริษทัในกลุ่ม ปตท. โดยบริษทัฯ ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100 
 

PTT TCC มีทุนจดทะเบียน 20.00 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท 
บริษทัฯ ไดช้ าระค่าหุน้จ านวน 5.00 ลา้นบาทแลว้ เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 

 

12.7 ขอ้มูลเพ่ิมเติมในส่วนของบริษทัร่วม 
 

กลุ่มบริษทัยงัไม่รับรู้ส่วนแบ่งผลก าไรของบริษทัร่วมบางแห่ง ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561
จ านวน 1.17 ลา้นบาท (2560 : 0.47 ลา้นบาท) เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัมีผลขาดทุนสะสมท่ียงัไม่รับรู้ของบริษทัร่วมดงักล่าว 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 จ านวน 15.20 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 : 16.37 ลา้นบาท) 
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13. เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน  
 

13.1 ขอ้มูลเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  
 

ช่ือบริษัท จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 (ร้อยละ) 

   30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 

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 (SPSE) 
    (กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100) 

ไทย ธุรกิจเพ่ือสังคม 20.00 20.00 

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

- 16.67 

บริษทั บาเนีย (ประเทศไทย) จ ากดั (Baania) ไทย เวบ็ไซตซ้ื์อขายและให้
ขอ้มูลอสังหาริมทรัพย ์

3.57 - 

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   

บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) (SCC) ไทย อสังหาริมทรัพยแ์ละ
ก่อสร้าง 

  

 

* ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมด าเนินกระบวนการโอนทรัพยสิ์นและหน้ีสิน ตลอดจนหุน้ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ BAFS 
PTTCL PTTOM TLBC THAPPLINE PAT IPS และ FPT ใหแ้ก่ PTTOR 
** ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 สัดส่วนความเป็นเจา้ของร้อยละ 0.0000090 
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13. เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน (ต่อ) 
 

13.1 ขอ้มูลเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 (ร้อยละ) 

   30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 

เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืนของบริษัทฯ (ต่อ)     
เงินลงทุนระยะยาวในตราสารหน้ี (ต่อ)     
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) (TBEV) ไทย ผลิตและจดัจ าหน่าย

เคร่ืองด่ืมและอาหาร 
  

บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (BCP) ไทย พลงังานและ
สาธารณูปโภค 

  

เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืนของบริษัทย่อย      

เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน      

กลุ่มบริษัท PTTEP     

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

ไทย ธุรกิจเพ่ือสังคม 15.00 15.00 

กลุ่มบริษัท PTTGL     

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

10.00 10.00 

กลุ่มบริษัท GPSC     

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

วิจยัและพฒันา
แบตเตอร่ี 

18.00 18.00 

บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากดั (RPCL) ไทย ผลิตไฟฟ้า 15.00 15.00 

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

ไทย ธุรกิจเพ่ือสังคม 10.00 10.00 

กลุ่มบริษัท PTTOR     

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

ไทย ธุรกิจเพ่ือสังคม 10.00 10.00 

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

16.67 - 

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

* ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมด าเนินกระบวนการโอนทรัพยสิ์นและหน้ีสิน ตลอดจนหุน้ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ BAFS PTTCL 
PTTOM TLBC THAPPLINE PAT IPS และ FPT ใหแ้ก่ PTTOR 
** ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 สัดส่วนความเป็นเจา้ของร้อยละ 0.0000090 
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13. เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน (ต่อ) 
 

13.1 ขอ้มูลเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 (ร้อยละ) 

   30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 

เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืนของบริษัทย่อย (ต่อ)     

เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน (ต่อ)     

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 

Exeltium SAS (EXS) ฝร่ังเศส ธุรกิจไฟฟ้า 4.00 4.00 

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

ไทย ธุรกิจเพ่ือสังคม 15.00 15.00 

TPBI & Myanmar Star Co., Ltd. (TPBIMS) เมียนมา ผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑโ์พลิเมอร์ 

10.00 - 

กลุ่มบริษัท TOP     

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

ไทย ธุรกิจเพ่ือสังคม 15.00 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 (SPSE) 
    (กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100) 

ไทย ธุรกิจเพ่ือสังคม 15.00 15.00 

* ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2561 PTTGC ไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดใน API  
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13. เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน (ต่อ) 
 

13.2 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วน 
ความเป็นเจ้าของ 

(ร้อยละ) 

ราคาทุน/ ราคาทุนตดัจ าหน่าย เงนิปันผลรับ 
ส าหรับงวดเก้าเดือน
ส้ินสุดวนัที ่30 ก.ย. 

งบการเงินรวม งบการเงิน 
เฉพาะกจิการ 

30 ก.ย. 
2561 

31 ธ.ค. 
2560 

30 ก.ย. 
2561 

31 ธ.ค. 
2560 

30 ก.ย. 
2561 

31 ธ.ค. 
2560 2561 2560 

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.  SPSE 100.00 100.00 2.49 2.49 0.50 0.50 - - 
4.   Baania 3.57 - 10.00 - 10.00 - - - 
5.  Corpus 0.48 0.48 0.60 0.60 0.60 0.60 - - 
6.   PL9SB 10.00 10.00 9,658.75 9,740.55 - - - - 

7.  24M 18.00 18.00 715.62 715.62 - - - - 

8.   RPCL 15.00 15.00 888.75 888.75 - - 135.00 270.00 

9.  IPS 16.67 16.67 0.02 0.02 - 0.02 - - 
10.  FPT* - - 0.02 0.02 - 0.02 - - 
11.  KOT 10.00 10.00 113.87 114.83 - - - - 
12.  KIF 10.00 10.00 47.19 47.59 - - - - 

13.  K I 10.00 10.00 237.18 239.19 - - - - 

14.  K II 10.00 10.00 63.40 63.93 - - - - 

15.  API - 15.34 - 290.24 - - - - 

16.  EXS 4.00 4.00 282.88 282.88 - - - - 
17.  TPBIMS 10.00 - 15.88 - - - - - 
18.  TPIE 36.31 36.31 828.94 828.94 - - - - 

19.  TPIH 35.01 35.01 1,415.90 1,415.90 - - - - 

20.  PEC 23.65 23.65 1,118.95 1,118.95 - - - - 

21.  TSSI 16.24 16.24 673.35 673.35 - - - - 

22.  RAC 13.04 13.04 15.00 15.00 - - - - 
 

* ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 สัดส่วนความเป็นเจา้ของร้อยละ 0.0000090 จ  านวน 66 หุน้ เป็นเงินจ านวน 22,220.00 บาท 



 

62 

13. เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน (ต่อ) 
 

13.2 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วน 
ความเป็นเจ้าของ 

(ร้อยละ) 

ราคาทุน/ ราคาทุนตดัจ าหน่าย เงนิปันผลรับ 
ส าหรับงวดเก้าเดือน
ส้ินสุดวนัที ่30 ก.ย. 

งบการเงินรวม งบการเงิน 
เฉพาะกจิการ 

30 ก.ย. 
2561 

31 ธ.ค. 
2560 

30 ก.ย. 
2561 

31 ธ.ค. 
2560 

30 ก.ย. 
2561 

31 ธ.ค. 
2560 2561 2560 

เงินลงทุนระยะยาว 
ในตราสารทุน (ต่อ)         

23.  DIA 3.65 3.65 8.50 8.50 - - - 1.91 
24.  อ่ืน - - 19.00 2.00 - - - - 
เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน 16,137.18 16,470.24 31.99 22.03   
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (3,953.91) (3,957.81) (14.14) (14.14)   
รวม 12,183.27 12,512.43 17.85 7.89 135.00 271.91 
เงินลงทุนระยะยาว 
ในตราสารหน้ี         

25.  BJC   - 2,500.00 - 2,500.00 - - 
26.  BDMS   420.45 420.70 420.45 420.70 - - 
27.  BTS   450.65 451.10 450.65 451.10 - - 
28.  IVL   500.00 500.00 500.00 500.00 - - 
29.  CBQ   6,447.29 6,502.92 6,447.29 6,502.92 - - 
30.  BAY   - 2,505.49 - 2,505.49 - - 
31.  ENBD   4,513.10 2,276.02 4,513.10 2,276.02 - - 
32.  SCC   103.68 - 103.68 - - - 
33.  TBEV   300.00 - 300.00 - - - 
34.  BCP   500.00 - 500.00 - - - 
35.  อ่ืน   483.55 - - - - - 
รวม 13,718.72 15,156.23 13,235.17 15,156.23 - - 
รวม 25,901.99 27,668.66 13,253.02 15,164.12 135.00 271.91 
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13. เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน (ต่อ) 
 

13.3 รายการส าคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
 

Baania  
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการจดัการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 14/2561 เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ 
ลงทุนในบริษทั บาเนีย (ประเทศไทย) จ ากดั (Baania) เป็นจ านวนเงิน 10.00 ลา้นบาท โดยเขา้ถือหุ้นบุริมสิทธิ 
แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได ้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.57 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดล้งนามในสัญญาการเขา้ซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน 
(Share Subscription Agreement) เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 และไดช้ าระค่าหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2561 
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14. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดิน อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

สินทรัพย ์
อ่ืน ๆ 

งานระหวา่ง 
ก่อสร้าง 

 

รวม 

ณ วนัที ่1 มกราคม 2561      
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 
      

ส าหรับงวดส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561      
มูลค่าตามบญัชีตน้งวด  4,935.38  1,293.28  -  4.77  6,233.43 
 - เพ่ิมข้ึน  1,637.65  111.95  3.69  27.45  1,780.74 
 - โอนเปล่ียนประเภท  (1,541.92)  52.80  -  (32.22)  (1,521.34) 
 - ขายและจ าหน่าย - สุทธิ  (420.81)  (133.47)  -  -  (554.28) 
 - ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด  -  (86.51)  (0.01)  -  (86.52) 
มูลค่าตามบญัชีปลายงวด  4,610.30  1,238.05  3.68  -  5,852.03 

      

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561      
ราคาทุน  4,877.25  2,319.42  3.69  -  7,200.36 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม  -  (1,081.37)  (0.01)  -  (1,081.38) 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  (266.95)  -  -  -  (266.95) 
มูลค่าตามบญัชี  4,610.30  1,238.05  3.68  -  5,852.03 
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14. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (ต่อ) 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ท่ีดิน อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 
งานระหวา่ง 
ก่อสร้าง 

รวม 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561     
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 
     

ส าหรับงวดส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561     
มูลค่าตามบญัชีตน้งวด 3,571.06 275.30 4.77 3,851.13 
 - เพ่ิมข้ึน - 1.35 27.45 28.80 
 - โอนเปล่ียนประเภท - 414.84 (32.22) 382.62 
 - ขายและจ าหน่าย - สุทธิ (1,926.37) (133.47) - (2,059.84) 
 - ขายการด าเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิ - (134.30) - (134.30) 
 - ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด - (21.02) - (21.02) 
มูลค่าตามบญัชีปลายงวด 1,644.69 402.70 - 2,047.39 
     

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561     
ราคาทุน 1,644.69 1,226.92 - 2,871.61 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (824.22) - (824.22) 
มูลค่าตามบญัชี 1,644.69 402.70 - 2,047.39 
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15. 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 2561         
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 
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15. 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 าหรับงวดส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561         
มูลค่าตามบญัชีตน้งวด  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  
 - ซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุฯ 31)  -  94.10   40.11   43,209.77   -  -  -  43,343.98  
 - เพิ่มข้ึน  2,343.29   914.01   2,492.28   24,211.80   953.17   271.88   47,229.93   78,416.36  
 - ตน้ทุนการกูย้มื  -  -  -  -  -  -  969.72   969.72  
 - โอนเปล่ียนประเภท  1,999.18   4,196.70   18,828.05   820.27   41.34   265.78   (24,320.92)  1,830.40  
 - ขายและจ าหน่าย - สุทธิ  -  (427.24)  (152.53) (7,898.20)  -  (298.26)  (74.00) (8,850.23) 
 - ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด  -  (8,587.59)  (32,064.33)  (43,504.87)  (1,155.89)  (1,555.29)  -  (86,867.97) 
 - โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่า  -  13.59   -  -  -  -  -  13.59  
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  (9.77)  (93.87)  (308.70)  (2,953.96)  (106.68)  (3.04)  (70.32)  (3,546.34) 
มูลค่าตามบญัชีปลายงวด  42,602.23   133,798.12   544,019.42   272,794.40   12,292.54   6,434.92   90,273.78   1,102,215.41  
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15. 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 
 
 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561         
ราคาทุน  42,701.88   291,746.23   983,135.98   854,818.45   53,764.89   22,375.65   91,974.43   2,340,517.51  
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม -   (157,259.32)  (435,934.10)  (571,103.05)  (27,716.06)  (15,923.64)  -  (1,207,936.17) 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  (99.65)  (688.79)  (3,182.46)  (10,921.00)  (13,756.29)  (17.09)  (1,700.65)  (30,365.93) 
มูลค่าตามบญัชี  42,602.23   133,798.12   544,019.42   272,794.40   12,292.54   6,434.92   90,273.78   1,102,215.41  

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์อยูใ่นภาระค ้าประกนั เป็นเงินจ านวน 51,563.99 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 : 33,169.75 ลา้นบาท)
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15. 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 2561       
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 
       

ส าหรับงวดส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561       
มูลค่าตามบญัชีตน้งวด  11,030.38  27,923.89   224,752.49   3,786.00   20,237.17   287,729.93  
 - เพ่ิมข้ึน  316.71  183.34   718.69   49.70   15,718.43   16,986.87  
 - ตน้ทุนการกูย้มื -  -  -  -  449.25   449.25  
 - โอนเปล่ียนประเภท  147.53  395.27   3,569.60   140.67   (4,755.20)  (502.13) 
 - ขายและจ าหน่าย - สุทธิ  -  (386.30)  (79.98)  (123.19)  (0.62)  (590.09) 
 - ขายการด าเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิ  (5,182.14)  (4,565.43)  (8,336.34)  (473.12)  (1,465.38)  (20,022.41) 
 - ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด  -  (1,435.54)  (11,362.03)  (1,079.76)  -  (13,877.33) 
 - โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่า  -  13.58   -  - -  13.58 
มูลค่าตามบญัชีปลายงวด  6,312.48   22,128.81   209,262.43   2,300.30   30,183.65   270,187.67  
       

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561       
ราคาทุน  6,312.48   36,807.73   360,791.04   13,254.17   30,183.65   447,349.07  
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม  -  (14,639.50)  (151,492.29)  (10,953.87)  -  (177,085.66) 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  -  (39.42)  (36.32)  -  -  (75.74) 
มูลค่าตามบญัชี  6,312.48   22,128.81  209,262.43   2,300.30   30,183.65   270,187.67  

 

ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ในระหว่างงวดกลุ่มบริษทัใช้
อตัราการตั้งข้ึนเป็นราคาทุนของสินทรัพยร้์อยละ 1.10 - 5.60 (2560 : ร้อยละ 1.50 - 5.00) 
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15. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงรวมอยูใ่นเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ และสินทรัพยอ่ื์น ๆ ไดแ้ก่ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และสินทรัพยป์ระเภทยานพาหนะ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 

ราคาทุน 10,246.06 10,782.04 9,297.51 10,038.70 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (4,742.77) (4,655.80) (4,303.12) (4,273.61) 

มูลค่าตามบญัชี 5,503.29 6,126.24 4,994.39 5,765.09 
 
 

16. ค่าความนิยม 
 

การเปล่ียนแปลงในค่าความนิยม มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 2561 2560 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม  46,688.26 50,778.17 
 - ซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุฯ 31) 3,773.17 - 

 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (353.90) (2,598.60) 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 50,107.53 48,179.57 
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17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 
คอมพิวเตอร์ 
ซอฟตแ์วร์ 

สิทธิการใช ้ สินทรัพย ์
ไม่มีตวัตนอ่ืน 

รวม 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561     
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 
     

ส าหรับงวดส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561     
มูลค่าตามบญัชีตน้งวด  9,135.38   18,204.75   4,767.55   32,107.68  
 - ซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุฯ 31)  5.79   -  -  5.79  
 - เพ่ิมข้ึน  478.09   45.79   902.00   1,425.88  
 - โอนเปล่ียนประเภท  498.74   1,268.13   196.91   1,963.78  
 - ขายและจ าหน่าย - สุทธิ  (5.21)  -  (2.48)  (7.69) 
 - ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด  (1,493.94)  (793.56)  (339.03)  (2,626.53) 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  (31.25)  (18.81)  (20.64)  (70.70) 
มูลค่าตามบญัชีปลายงวด  8,587.60   18,706.30   5,504.31   32,798.21  
     

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561     
ราคาทุน  20,858.72  33,950.79   10,279.07   65,088.58  
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม  (12,271.12)  (14,416.48)  (4,752.91)  (31,440.51) 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  -  (828.01)  (21.85)  (849.86) 
มูลค่าตามบญัชี  8,587.60   18,706.30   5,504.31   32,798.21  
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17. สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (ต่อ) 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
คอมพิวเตอร์ 
ซอฟตแ์วร์ 

สิทธิการใช ้ สินทรัพย ์
ไม่มีตวัตนอ่ืน 

รวม 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561     
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 
     

ส าหรับงวดส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561     
มูลค่าตามบญัชีตน้งวด 2,708.91 11,636.84 57.87 14,403.62 
 - เพ่ิมข้ึน  119.72   -  -  119.72  
 - โอนเปล่ียนประเภท  315.08   173.66   -  488.74  
 - ขายและจ าหน่าย - สุทธิ  (3.91)  -  -  (3.91) 
 - ขายการด าเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิ  (395.65)  -  (55.82)  (451.47) 
 - ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด  (719.44)  (393.25)  (2.05)  (1,114.74) 
มูลค่าตามบญัชีปลายงวด  2,024.71   11,417.25  -  13,441.96  
     

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561     
ราคาทุน  6,325.20   20,136.74  -  26,461.94  
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม  (4,300.49)  (8,719.49) -  (13,019.98) 
มูลค่าตามบญัชี  2,024.71   11,417.25  -  13,441.96  
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18. สินทรัพย์ทีเ่กดิจากการส ารวจและประเมนิค่า 
 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากการส ารวจและประเมินค่า มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 

สินทรัพยใ์นการส ารวจ
และประเมินค่า 
แหล่งปิโตรเลียม 

สินทรัพยเ์หมือง รวม 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561    
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 
    

ส าหรับงวดส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561    
มูลค่าตามบญัชีตน้งวด  108,074.99  684.73  108,759.72 
 - เพ่ิมข้ึน  1,566.63  4.78  1,571.41 
 - โอนเปล่ียนประเภท  (820.28)  -  (820.28) 
 - ขายและจ าหน่าย - สุทธิ  (1.49)  -  (1.49) 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  (945.12)  (13.22)  (958.34) 
มูลค่าตามบญัชีปลายงวด  107,874.73  676.29  108,551.02 

    

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561    
ราคาทุน  164,097.74  838.03  164,935.77 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  (56,223.01)  (161.74)  (56,384.75) 
มูลค่าตามบญัชี  107,874.73  676.29  108,551.02 
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19. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 

ลูกหน้ีอ่ืนระยะยาว 2,583.16 2,007.67 1,198.20 1,217.04 

เงินจ่ายล่วงหนา้และค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 18,485.87 23,112.41 1,539.02 4,690.90 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ - 559.86 - 620.62 

เงินกองทุนค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต 4,718.12 4,292.84 - - 
อ่ืน ๆ* 15,493.71 6,374.01 4,513.48 167.26 

รวม 41,280.86 36,346.79 7,250.70 6,695.82 
 

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

* ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯ มีเงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้จ านวน 4,372.75 ลา้นบาท เน่ืองจาก
น าไปวางเป็นหลกัประกนัการงดการบงัคบัคดีต่อศาล ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 34.7   
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20. เงนิกู้ยืมระยะยาว 
 

เงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 

เงินกูย้มื - สกลุบาท 11,778.27 13,742.71 - 14.51 
เงินกูย้มื - สกลุต่างประเทศ 1,259.56 15,141.42 - 10,182.63 
หุน้กู ้- สกลุบาท 66,053.74 26,049.47 44,549.47 18,549.47 
หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ - 10,562.90 - - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 745.67 937.43 472.58 693.33 

รวม 79,837.24 66,433.93 45,022.05 29,439.94 
 

เงินกูย้มืระยะยาว 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 

เงินกูย้มื - สกลุบาท 110,719.38 76,554.42 1,000.00 1,000.00 
เงินกูย้มื - สกลุต่างประเทศ 22,265.87 36,598.69 6,652.38 6,753.49 
หุน้กู ้- สกลุบาท 147,475.04 194,970.13 83,715.20 109,715.20 
หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ 131,114.02 131,981.09 27,931.34 28,152.20 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 4,358.40 4,815.33 4,019.18 4,494.58 

รวม 415,932.71 444,919.66 123,318.10 150,115.47 
 

เงินกูย้ืมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 จ านวน 1,000.00 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 : 1,000.00  
ลา้นบาท) ค  ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงั  
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20. เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 

20.1 เงินกูย้มื 
 

การเปล่ียนแปลงในเงินกูย้ืมสกุลบาท และสกุลต่างประเทศ ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้น 

 งบการเงินรวม 

 สกลุเงิน  

 บาท ดอลลาร์สหรัฐ ยโูร เยน กีบ ดอง รวมเทียบเท่าบาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 90,297.13 1,110.80 167.29 30,208.41 - - 142,037.24 
 - กูเ้พ่ิม 52,557.11 200.00 1.79 828.16 64,248.21 181,045.24 60,099.31 
 - ช าระคืน (20,388.89) (1,052.24) (19.69) (677.41) (9,641.73) - (56,289.34) 
 - ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน - - - - - - 359.78 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - - - - - (570.35) 
 - อ่ืน ๆ 32.31 9.00 0.75 4.97 - - 386.44 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 122,497.66 267.56 150.14 30,364.13 54,606.48 181,045.24 146,023.08 
 - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (11,778.28) (20.24) (10.89) (408.57) (12,855.64) (17,248.90) (13,037.83) 

เงินกูย้มืระยะยาว 110,719.38 247.32 139.25 29,955.56 41,750.84 163,796.34 132,985.25 
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20. เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 

20.1 เงินกูย้มื (ต่อ) 
 

การเปลี่ยนแปลงในเงินกูย้ืมสกุลบาท และสกุลต่างประเทศ ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561  
มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้น 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สกลุเงิน  

 บาท ดอลลาร์สหรัฐ เยน รวมเทียบเท่าบาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 1,014.51 310.00 23,000.00 17,950.63 
 - ช าระคืน (14.51) (310.00) - (11,028.37) 
 - ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน - - - 730.12 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 1,000.00 - 23,000.00 7,652.38 
 - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - - - 

เงินกูย้มืระยะยาว 1,000.00 - 23,000.00 7,652.38 
 
 

20.2 หุน้กู ้
 

การเปล่ียนแปลงในหุ้นกูส้กุลบาท และสกุลต่างประเทศ ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561  
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้น 

 งบการเงินรวม 

 สกลุเงิน  

 บาท ดอลลาร์สหรัฐ รวมเทียบเท่าบาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 221,019.60 4,347.01 363,563.59 
 - กูเ้พ่ิม - 1,107.10 35,287.07 
 - ช าระคืน (7,500.00) (1,430.55) (54,500.24) 
 - ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน - - 1,026.57 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - (1,054.44) 
 - อ่ืน ๆ 9.22 9.85 320.25 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 213,528.82 4,033.41 344,642.80 
 - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (66,053.76) - (66,053.74) 

หุน้กูร้ะยะยาว 147,475.06 4,033.41 278,589.06 
 

  



 

78 

20. เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 

 

20.2 หุน้กู ้(ต่อ) 
 

การเปล่ียนแปลงในหุ้นกูส้กุลบาท และสกุลต่างประเทศ ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561  
มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้น 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สกลุเงิน  

 บาท ดอลลาร์สหรัฐ รวมเทียบเท่าบาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 128,264.67 857.07 156,416.87 
 - ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน - - (235.02) 
 - อ่ืน ๆ - 0.33 14.16 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 128,264.67 857.40 156,196.01 
 - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (44,549.47) - (44,549.47) 

หุน้กูร้ะยะยาว 83,715.20 857.40 111,646.54 
 
 

20.3 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน      

- ภายใน 1 ปี 821.87 1,028.09 531.70 766.97 

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,252.16 2,396.64 1,897.98 2,058.62 

- เกิน 5 ปี 2,381.73 2,743.15 2,381.73 2,743.15 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคต (351.69) (415.12) (319.65) (380.83) 

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 5,104.07 5,752.76 4,491.76 5,187.91 
     

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน     

- หน้ีสินหมุนเวียน  745.67 937.43 472.58 693.33 

- หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 4,358.40 4,815.33 4,019.18 4,494.58 

รวม 5,104.07 5,752.76 4,491.76 5,187.91 
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21. ประมาณการหนีสิ้นส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  23,313.07 21,072.33 8,877.98 8,140.10 
ตน้ทุนบริการ 1,443.04 1,286.09 498.75 511.49 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 464.89 462.27 183.67 206.22 
ขาดทุนจากการประมาณการตาม 
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัของประมาณการ
หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงั 
ออกจากงาน 0.09 2.35 - - 

ขาดทุนจากการประมาณการตาม 
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัของประมาณการ
หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 0.87 9.74 - - 

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (483.29) (853.06) (83.36) (87.60) 
ขายการด าเนินงานท่ียกเลิก - - (1,801.12) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (36.49) (18.28) - - 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 24,702.18 21,961.44 7,675.92 8,770.21 
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21. ประมาณการหนีสิ้นส าหรับผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
และ 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 187.88 221.57 35.66 35.93 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 30.99 53.35 7.73 51.38 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 380.57 325.94 153.47 151.23 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 2.07 1.64 0.62 0.69 
(ก าไร)ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (0.49) 1.29 - - 
รวม 601.02 603.79 197.48 239.23 

 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
และ 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 596.32 589.03 107.45 107.78 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 136.43 157.77 107.72 150.94 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,169.96 989.92 465.38 456.90 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 6.09 21.38 1.87 2.09 
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 0.09 2.35 - - 
รวม 1,908.89 1,760.45 682.42 717.71 
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22. ประมาณการหนีสิ้นค่าร้ือถอนระยะยาว 

 

การเปล่ียนแปลงประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคต มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2561 2560 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  74,865.44 72,751.56 
- ซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุฯ 31) 8,007.39 - 
- ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 2,014.69 2,023.96 
- ใชไ้ประหวา่งงวด (319.59) (19.59) 
- กลบัรายการประมาณการหน้ีสินท่ีไม่เกิดข้ึน (2.84) (3.72) 
- ขายและจ าหน่าย (5,650.68) - 

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (735.67) (5,040.00) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 78,178.74 69,712.21 

- ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 

- ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 78,178.74 69,712.21 
 

 

23. หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 

เจา้หน้ีอ่ืนระยะยาว 4,640.70 4,155.12 4,527.51 4,045.35 
ประมาณการหน้ีสินค่าตอบแทน 
การต่อระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียม 7,865.67 6,373.27 - - 

หน้ีสินระยะยาว Make-up 9,945.66 10,495.80 9,945.66 10,495.80 
รายไดร้อรับรู้ 9,843.61 14,002.78 5,654.06 6,342.08 

อ่ืน ๆ 3,812.53 2,817.26 336.01 985.38 

รวม 36,108.17 37,844.23 20,463.24 21,868.61 
 

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

เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัดงัต่อไปน้ี 
 

1. อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 9,461,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 28,572,457,250 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 28,562,996,250 บาท โดยตดัหุ้นสามัญท่ียงัไม่ได้น าออกจ าหน่าย จ านวน 
946,100 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10.00 บาท บริษทัฯ ไดด้ าเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนดงักล่าวกบั
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2561 

2. อนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัท่ีตราไวข้องบริษทัฯ จากเดิมหุ้นละ 10.00 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท 
ท าให้จ านวนหุ้นจดทะเบียนและจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแลว้ของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนจ านวน 25,706,696,625 หุ้น 
โดยเพิ่มข้ึนจาก 2,856,299,625 หุ้น เป็น 28,562,996,250 หุ้น ทั้ งน้ี จ  านวนทุนจดทะเบียนและทุนที่ออก
และเรียกช าระแลว้ของบริษทัฯ ยงัคงเท่าเดิม บริษทัฯ ไดด้  าเนินการจดทะเบียนการเปล่ียนแปลงดงักล่าวกบั
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2561 โดยการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวใ้นตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยมีผลวนัท่ี 24 เมษายน 2561 

 
 

25. ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561  และ 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 
จากการด าเนินงานต่อเน่ือง  30,328,914,272 22,331,655,204 26,812,173,302 21,628,756,731 

ปรับปรุงก าไร  (310,265,116) (597,592,425) - - 

ก าไรท่ีใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุน้ 
จากการด าเนินงานต่อเน่ือง   30,018,649,156 21,734,062,779 26,812,173,302 21,628,756,731 

ก าไรท่ีใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุน้ 
จากการด าเนินงานท่ียกเลิก   - - 64,418,036,396 2,838,980,614 

รวมก าไร   30,018,649,156 21,734,062,779 91,230,209,698 24,467,737,345 

     
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 28,562,996,250 28,562,996,250 28,562,996,250 28,562,996,250 

     

ก าไรต่อหุน้จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 
(บาท / หุน้) 1.05 0.77 0.93 0.75 

ก าไรต่อหุน้จากการด าเนินงานท่ียกเลิก 
(บาท / หุน้) - - 2.26 0.10 

ก าไรต่อหุน้ (บาท / หุน้) 1.05 0.77 3.19 0.85 
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25. ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (ต่อ) 
 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561  และ 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 
จากการด าเนินงานต่อเน่ือง  100,145,698,994 99,816,392,479 82,384,782,929 74,638,803,544 

ปรับปรุงก าไร  (844,127,934) (1,416,652,134) - - 

ก าไรท่ีใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุน้ 
จากการด าเนินงานต่อเน่ือง   99,301,571,060 98,399,740,345 82,384,782,929 74,638,803,544 

ก าไรท่ีใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุน้ 
จากการด าเนินงานท่ียกเลิก   - - 70,761,721,267 9,129,232,417 

รวมก าไร   99,301,571,060 98,399,740,345 153,146,504,196 83,768,035,961 

     
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 28,562,996,250 28,562,996,250 28,562,996,250 28,562,996,250 

     
ก าไรต่อหุน้จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 
(บาท / หุน้) 3.48 3.45 2.88 2.61 

ก าไรต่อหุน้จากการด าเนินงานท่ียกเลิก 
(บาท / หุน้) - - 2.48 0.32 

ก าไรต่อหุน้ (บาท / หุน้) 3.48 3.45 5.36 2.93 
 

บริษทัฯ ไดป้รับปรุงจ านวนหุ้นสามญัท่ีใช้ในการค านวณก าไรต่อหุ้น โดยปรับจ านวนหุ้นตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของ
จ านวนหุ้นสามญัท่ีเปล่ียนแปลง โดยลดมูลค่าท่ีตราไวจ้ากเดิมหุ้นละ 10.00 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท ตามท่ีกล่าวไวใ้น 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24 และบริษทัฯ ไดป้รับปรุงจ านวนหุ้นสามญัท่ีใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุ้นของปีก่อน 
ท่ีน ามาเปรียบเทียบดว้ย โดยถือเสมือนวา่การเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ี
เสนอรายงาน 
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26. รายได้อ่ืน 
 

รายไดอ่ื้น ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560* 2561 2560* 

รายไดค้่าขนส่ง 736.60 807.30 1,150.60 1,125.19 
เงินปันผลรับ 183.90 300.21 11,197.09 9,640.00 
ดอกเบ้ียรับ 2,269.62 2,208.53 807.17 1,010.04 
เงินชดเชยดอกเบ้ียเงินกูข้อง 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ (0.56) (0.53) (0.56) (0.53) 

ก าไร(ขาดทุน)จากการจ าหน่ายสินทรัพย ์             
และเงินลงทุน (1,293.79) (66.67) 2,601.27 (1,024.58) 

ก าไร(ขาดทุน)จากตราสารอนุพนัธ์ (739.80) 55.83 401.29 1,439.92 
อ่ืน ๆ 2,311.31 1,598.51 1,421.33 527.72 

รวม 3,467.28 4,903.18 17,578.19 12,717.76 
 

รายไดอ่ื้น ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560* 2561 2560* 

รายไดค้่าขนส่ง 2,524.89 2,696.59 3,380.38 3,766.33 
เงินปันผลรับ 346.22 5,007.37 32,793.07 31,940.26 
ดอกเบ้ียรับ 6,846.65 6,354.11 2,156.94 3,130.49 
เงินชดเชยดอกเบ้ียเงินกูข้อง 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ (1.65) (1.56) (1.65) (1.56) 

ก าก าไร(ขาดทุน)จากการจ าหน่ายสินทรัพย ์             
และเงินลงทุน (1,238.75) 809.09 8,411.89 (61.66) 
ก าไร(ขาดทุน)จากตราสารอนุพนัธ์ (4,560.51) 2,332.55 (768.11) 2,071.83 
อ่ืน ๆ 4,823.12 5,151.54 2,635.76 1,739.07 

รวม 8,739.97 22,349.69 48,608.28 42,584.76 
 

เงินชดเชยดอกเบ้ียเงินกูข้องเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ (Take-or-Pay) เป็นเงินชดเชยท่ีบริษทัฯ ไดรั้บจากการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกลุ่มลูกคา้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) เพ่ือลดภาระดอกเบ้ียเงินกูย้ืมท่ีบริษทัฯ ไดกู้ม้าเพ่ือ
จ่ายเงินล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ  
 

* บริษทัฯ ไดจ้ดัประเภทรายการใหม่ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกนัไดก้บัการน าเสนองบการเงิน ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2561   
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27. ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามลกัษณะ 
 

ค่าใชจ่้ายจ าแนกตามลกัษณะท่ีส าคญั ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป 
และงานระหวา่งท า (6,509.60) (3,185.98) (1,985.49) 1,016.27 

ซ้ือสินคา้ และวตัถุดิบใชไ้ป 475,888.00 353,888.26 376,539.43 237,720.86 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  
(หมายเหตุฯ 8.10) 327.44 191.41 37.90 36.03 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 12,721.59 12,076.84 2,215.57 1,844.02 
ค่าจา้งบุคคลภายนอก 3,173.00 2,423.24 1,486.95 383.27 
ค่าขนส่ง 4,404.37 4,602.61 1,147.27 1,118.22 
ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย 32,055.26 29,413.20 4,671.81 4,104.41 
ค่าซ่อมแซม 3,882.31 3,873.19 810.90 661.13 
ค่าสาธารณูปโภค 3,065.31 3,045.23 2,762.65 2,662.78 
ค่าเช่าและค่าประกนัภยัทรัพยสิ์น 2,198.66 2,311.69 624.05 515.47 
ค่าใชจ่้ายในการส ารวจปิโตรเลียม 619.52 282.06 - - 
(โอนกลบั)หน้ีสงสัยจะสูญ 34.18 (19.57) (469.50) (32,259.28) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ - 18,504.89 468.12 32,949.78 
อ่ืน ๆ 9,825.47 7,836.92 2,723.10 10.76 

รวม 541,685.51 435,243.99 391,032.76 250,763.72 
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27. ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามลกัษณะ (ต่อ) 
 

ค่าใชจ่้ายจ าแนกตามลกัษณะท่ีส าคญั ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป 
และงานระหวา่งท า (12,032.85) (230.31) (1,365.38) 1,315.06 

ซ้ือสินคา้ และวตัถุดิบใชไ้ป 1,328,938.10 1,106,600.30 950,156.07 726,014.07 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  
(หมายเหตุฯ 8.10) 1,075.73 855.34 126.28 116.48 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 36,787.54 34,663.50 5,905.04 5,398.08 
ค่าจา้งบุคคลภายนอก 7,150.70 6,200.86 1,925.05 844.96 
ค่าขนส่ง 13,006.43 12,706.43 3,376.31 3,756.34 
ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย 90,874.47 86,884.25 13,631.71 12,188.74 
ค่าซ่อมแซม 10,442.23 9,925.82 1,710.73 1,586.10 
ค่าสาธารณูปโภค 9,167.25 8,900.90 8,149.85 7,954.02 
ค่าเช่าและค่าประกนัภยัทรัพยสิ์น 6,810.33 6,089.81 1,554.63 1,494.97 
ค่าใชจ่้ายในการส ารวจปิโตรเลียม 1,185.59 989.64 - - 
(โอนกลบั)หน้ีสงสัยจะสูญ 1,481.92 15.20 (22,752.84) (34,354.07) 
(โอนกลบั)ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพย ์ (33.93) 18,458.09 22,092.78 32,942.19 

อ่ืน ๆ 24,830.93 23,807.10 5,073.60 3,321.63 

รวม 1,519,684.44 1,315,866.93 989,583.83 762,578.57 
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28. ส่วนงานด าเนินงาน  
 

ส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัท่ีจดัท าใหก้บัผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นผูต้ดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงาน
ของส่วนงานด าเนินงาน 
 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละ
บริการ กลุ่มบริษทัจ าแนกส่วนงานตามธุรกิจหลกัไดด้งัน้ี 
 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ 

1. ธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
ด าเนินธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นผูด้  าเนินการ และร่วมลงทุนกบั
บริษทัส ารวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นน า ทั้งน้ี โครงการในประเทศส่วนใหญ่ตั้งอยูใ่นบริเวณอ่าวไทย โครงการใน
ต่างประเทศครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ออสเตรเลีย อเมริกา และแอฟริกา 

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 าเนินงานของ GPSC EnCo PTTES และ DCAP จากส่วนงาน
ด าเนินงานธุรกิจก๊าซธรรมชาติเป็นการด าเนินงานอ่ืน  เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจและการรายงานภายใน
ของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดจ้ดัประเภทส่วนงานด าเนินงานในปี 2560 ใหม่ เพ่ือใหส้ามารถเปรียบเทียบไดก้บั
ขอ้มูลงวดปัจจุบนั 
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28. ส่วนงานด าเนินงาน (ต่อ) 
  

งบการเงินรวม 
 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 ปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขั้นปลาย อ่ืน ๆ 
 
 

ปรับปรุงบญัชี
ระหวา่งกนั 

 

รวม 
 
 

 ส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

ก๊าซธรรมชาติ 
 

ถ่านหิน 
 

น ้ามนั 
 

การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

ปิโตรเคมีและ 
การกลัน่ 

ขาย - นอกกิจการ 6,046.20 89,399.49 5,341.76 145,052.05 183,509.63 173,688.64 3,942.18 - 606,979.95 
- ระหว่างกนั 39,041.68 38,387.84 - 1,039.33 151,948.66 123,665.80 4,831.88 (358,915.19) - 

ขายสุทธิ 45,087.88 127,787.33 5,341.76 146,091.38 335,458.29 297,354.44 8,774.06 (358,915.19) 606,979.95 
ก าไรขั้นตน้* 38,984.92 28,414.94 2,288.21 7,815.06 974.66 36,229.41 1,666.11 (1,301.28) 115,072.03 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเส่ือมราคา 
ตน้ทุนทางการเงิน และภาษีเงินได ้ 33,038.23 24,831.37 1,877.35 3,528.12 512.57 31,288.12 1,502.46 (440.13) 96,138.09 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (16,366.15) (4,552.54) (527.02) (847.32) (7.18) (8,711.96) (1,043.09) - (32,055.26) 
ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 16,672.08 20,278.83 1,350.33 2,680.80 505.39 22,576.16 459.37 (440.13) 64,082.83 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 25.10 281.20 - 210.45 - 1,822.50 159.62 - 2,498.87 
อ่ืน ๆ (1,207.73) (14.80) (0.38) 41.19 (1.09) (13.08) 56.05 - (1,139.84) 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน :          
ดอกเบ้ียรับ         2,269.62 
ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์         (739.80) 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ         2,451.44 

ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้         69,423.12 

ก าไรส าหรับงวด         45,108.16 
 

*ก าไรขั้นตน้ ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายในตน้ทุนขาย 
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28. ส่วนงานด าเนินงาน (ต่อ) 
  

งบการเงินรวม 
 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 ปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขั้นปลาย อ่ืน ๆ 
 
 

ปรับปรุงบญัชี
ระหวา่งกนั 

 

รวม 
 
 

 ส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

ก๊าซธรรมชาติ 
 

ถ่านหิน 
 

น ้ามนั 
 

การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

ปิโตรเคมีและ 
การกลัน่ 

ขาย - นอกกิจการ 18,036.67 252,393.70 15,659.65 444,437.38 472,147.05 505,137.19 10,926.81 - 1,718,738.45 
- ระหว่างกนั 106,509.76 105,571.32 - 5,036.09 435,482.05 341,810.41 13,693.48 (1,008,103.11) - 

ขายสุทธิ 124,546.43 357,965.02 15,659.65 449,473.47 907,629.10 846,947.60 24,620.29 (1,008,103.11) 1,718,738.45 
ก าไรขั้นตน้* 108,057.93 80,863.86 6,559.98 26,904.95 5,439.25 109,282.05 5,250.80 (2,788.78) 339,570.04 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเส่ือมราคา 
ตน้ทุนทางการเงิน และภาษีเงินได ้ 92,189.88 72,710.84 5,223.68 13,788.99 3,676.52 94,749.05 4,882.78 (268.83) 286,952.91 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (43,907.51) (13,246.17) (1,441.70) (3,306.78) (22.45) (25,878.15) (3,071.71) - (90,874.47) 
ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 48,282.37 59,464.67 3,781.98 10,482.21 3,654.07 68,870.90 1,811.07 (268.83) 196,078.44 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 66.90 507.02 - 695.81 - 5,026.46 492.78 - 6,788.97 
อ่ืน ๆ (1,207.70) (2.28) 1.58 (7.97) (1.09) (1,223.26) 99.24 - (2,341.48) 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน :          
ดอกเบ้ียรับ         6,846.65 
ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์         (4,560.51) 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ         4,727.79 

ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้         207,539.86 

ก าไรส าหรับงวด         142,997.53 
 

*ก าไรขั้นตน้ ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายในตน้ทุนขาย 
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28. ส่วนงานด าเนินงาน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 ปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขั้นปลาย อ่ืน ๆ 
 
 

ปรับปรุงบญัชี
ระหวา่งกนั 

 

รวม 
 
 

 ส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

ก๊าซธรรมชาติ 
 

ถ่านหิน 
 

น ้ามนั 
 

การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

ปิโตรเคมีและ 
การกลัน่ 

สินทรัพยข์องส่วนงาน 578,323.57 406,499.52 26,628.84 118,353.43 104,348.61 775,314.51 246,747.23 - 2,256,215.71 
สินทรัพยร์ะหวา่งกนั 23,443.41 21,202.82 330.90 11,641.70 56,186.94 31,093.17 51,456.80 (195,355.74) - 
เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 772.51 5,595.90 - 4,878.07 - 42,779.90 10,332.46 - 64,358.84 

รวมสินทรัพยต์ามส่วนงาน 602,539.49 433,298.24 26,959.74 134,873.20 160,535.55 849,187.58 308,536.49 (195,355.74) 2,320,574.55 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน         25,094.56 

สินทรัพยร์วม          2,345,669.11 
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28. ส่วนงานด าเนินงาน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 ปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขั้นปลาย อ่ืน ๆ 
 
 

ปรับปรุงบญัชี
ระหวา่งกนั 

 

รวม 
 
 

 ส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

ก๊าซธรรมชาติ 
 

ถ่านหิน 
 

น ้ามนั 
 

การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

ปิโตรเคมีและ 
การกลัน่ 

ขาย - นอกกิจการ 5,401.59 81,481.38 4,693.21 125,370.13 108,492.25 147,812.91 1,926.59 - 475,178.06 
- ระหว่างกนั 30,935.88 29,033.99 146.80 1,806.36 103,159.76 84,044.15 3,933.96 (253,060.90) - 

ขายสุทธิ 36,337.47 110,515.37 4,840.01 127,176.49 211,652.01 231,857.06 5,860.55 (253,060.90) 475,178.06 
ก าไรขั้นตน้* 30,742.00 22,002.48 1,787.50 8,305.97 1,624.72 38,695.21 1,229.16 (590.60) 103,796.44 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเส่ือมราคา 
ตน้ทุนทางการเงิน และภาษีเงินได ้ 26,229.17 19,132.73 1,235.07 4,612.52 935.27 33,232.95 1,440.08 193.33 87,011.12 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (13,805.57) (4,150.90) (628.73) (1,132.24) (6.65) (8,813.73) (875.38) - (29,413.20) 
ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 12,423.60 14,981.83 606.34 3,480.28 928.62 24,419.22 564.70 193.33 57,597.92 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 20.92 115.99 - 221.98 - 695.27 168.49 - 1,222.65 
อ่ืน ๆ (18,504.89) (5.04) 0.59 27.80 - (22.70) 121.81 - (18,382.43) 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน :          
ดอกเบ้ียรับ         2,208.53 
ก าไรจากตราสารอนุพนัธ์         55.83 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ         2,879.90 
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้         45,582.40 
ก าไรส าหรับงวด         30,611.29 

 

*ก าไรขั้นตน้ ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายในตน้ทุนขาย 
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28. ส่วนงานด าเนินงาน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 ปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขั้นปลาย อ่ืน ๆ 
 
 

ปรับปรุงบญัชี
ระหวา่งกนั 

 

รวม 
 
 

 ส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

ก๊าซธรรมชาติ 
 

ถ่านหิน 
 

น ้ามนั 
 

การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

ปิโตรเคมีและ 
การกลัน่ 

ขาย - นอกกิจการ 15,013.56 237,469.25 13,354.50 400,853.74 359,267.57 429,592.14 8,212.07 - 1,463,762.83 
- ระหว่างกนั 92,386.08 94,355.84 146.80 5,331.70 309,385.62 260,980.05 11,388.70 (773,974.79) - 

ขายสุทธิ 107,399.64 331,825.09 13,501.30 406,185.44 668,653.19 690,572.19 19,600.77 (773,974.79) 1,463,762.83 
ก าไรขั้นตน้* 91,066.44 68,399.19 5,613.52 25,650.06 2,303.95 101,521.04 3,414.36 (1,401.63) 296,566.93 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเส่ือมราคา 
ตน้ทุนทางการเงิน และภาษีเงินได ้ 78,040.01 60,763.67 4,275.58 15,084.78 363.87 88,139.65 4,152.91 361.43 251,181.90 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (41,635.29) (12,048.62) (1,476.32) (3,393.98) (23.17) (25,690.45) (2,616.42) - (86,884.25) 
ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 36,404.72 48,715.05 2,799.26 11,690.80 340.70 62,449.20 1,536.49 361.43 

 
164,297.65 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 67.49 502.43 - 703.27 - 3,493.33 442.32 - 5,208.84 
อ่ืน ๆ (18,504.89) (19.55) 1.10 69.13 (0.23) (36.18) 5,681.48 - (12,809.14) 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน :          
ดอกเบ้ียรับ         6,354.11 
ก าไรจากตราสารอนุพนัธ์         2,332.55 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ         10,702.31 
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้         176,086.32 
ก าไรส าหรับงวด         134,006.38 

 

*ก าไรขั้นตน้ ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายในตน้ทุนขาย 
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28. 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 584,407.86 389,996.83 26,218.20 114,904.93 93,781.17 748,140.88 199,846.30 - 2,157,296.17 
สินทรัพยร์ะหวา่งกนั 22,552.28 12,338.99 1,326.90 1,142.99 44,918.56 29,407.75 55,136.38 (166,823.85) - 
เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 841.80 5,686.70 - 5,013.67 - 38,806.45 9,568.15 - 59,916.77 

รวมสินทรัพยต์ามส่วนงาน 607,801.94 408,022.52 27,545.10 121,061.59 138,699.73 816,355.08 264,550.83 (166,823.85) 2,217,212.94 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน         15,101.22 

สินทรัพยร์วม          2,232,314.16 
 

ราคาระหวา่งกลุ่มธุรกิจใชร้าคาตลาดตามปกติ ยกเวน้ ราคาระหวา่งกลุ่มธุรกิจภายในบริษทัฯ ใชร้าคาตลาดสุทธิจากค่าบริหารคลงัปิโตรเลียมและค่าด าเนินการ



 

94 

29. การวดัมูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
แยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนเผื่อขาย     
ตราสารทุน 3,659.76 - - 3,659.76 
กองทุนรวม 1,280.01 - 336.98 1,616.99 
ตราสารหน้ี - 8,370.84 - 8,370.84 

ตราสารอนุพนัธ์     
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 1,391.67 - 1,391.67 
สัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย - 2,247.52 - 2,247.52 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 307.27 - 307.27 
สัญญาแลกเปล่ียนราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ - 1,036.89 - 1,036.89 
สัญญาอนุพนัธ์อ่ืน ๆ - 851.30 - 851.30 

     หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เจา้หน้ีอ่ืน     
    ส่ิงตอบแทนท่ีจะจ่ายและคาดวา่ตอ้งจ่าย                     

ในอนาคตจากการซ้ือธุรกิจ - - 16,596.29 16,596.29 
ตราสารอนุพนัธ์     
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 944.45 - 944.45 
สัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย - 679.16 - 679.16 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 646.73 - 646.73 
สัญญาแลกเปล่ียนราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ 1,492.03 2,194.90 - 3,686.93 
สัญญาอนุพนัธ์อ่ืน ๆ - 162.14 - 162.14 
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29. การวดัมูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
แยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี (ต่อ) 
 

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 
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29. การวดัมูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
แยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561  
 

หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนเผื่อขาย     
ตราสารทุน 1,968.00 - - 1,968.00 
กองทุนรวม 434.69 - 336.98 771.67 

ตราสารอนุพนัธ์     
สัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย - 736.51 - 736.51 

     หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
ตราสารอนุพนัธ์     
สัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย - 317.47 - 317.47 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 552.30 - 552.30 
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29. การวดัมูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
แยกแสดงตามล 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 

 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2  
 

มูลค่ายติุธรรมของตราสารหน้ีและตราสารอนุพนัธ์ค านวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดใน
อนาคตและแบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่าโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีปรับดว้ยความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเพียงพอ 
ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการประเมินมูลค่ายุติธรรมส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้นตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
อตัราแลกเปล่ียนทนัที อตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ของเงินตราต่างประเทศ อตัราดอกเบ้ีย เส้นอตัราผลตอบแทนของ
ตราสารหน้ี และเส้นราคาล่วงหนา้ของสินคา้โภคภณัฑ ์เป็นตน้ 

 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 3  
 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายประเภทเงินลงทุนในกองทุนรวม ประเมินโดยใชข้อ้มูลมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 
(Net Asset Value) ตามรายงานยืนยนัสถานะการลงทุน (Capital Call Statement) และแปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนัส้ินงวด 
 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับส่ิงตอบแทนท่ีจะจ่ายและคาดวา่ตอ้งจ่ายในอนาคตจากการ
ซ้ือธุรกิจมีรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 31 
 

ในระหวา่งงวด ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  
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30. เงนิปันผลจ่าย 
 

เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับ
ผลประกอบการปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 20.00 บาท คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 57,107.88 ลา้นบาท โดยเม่ือวนัท่ี 
15 กนัยายน 2560 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลประกอบการคร่ึงปีแรกของปี 2560 ในอตัราหุน้ละ                  
8.00 บาท จ านวน 2,856,261,256 หุน้ คิดเป็นเงินจ านวน 22,850.09 ลา้นบาท คงเหลือเงินปันผลท่ีจ่ายเพ่ิมดงัน้ี 
 

เงินปันผล ส าหรับงวดผลการด าเนินงาน อตัราการจ่าย จ านวนหุน้ จ านวนเงินรวม วนัท่ีจ่าย 
  เงินปันผล (หุน้) (ลา้นบาท)  
  (บาท/หุน้)    

ประจ าปี 2560 1 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 12.00 2,854,815,755 34,257.79 27 เม.ย. 2561 
 

เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 9/2561 ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล
ส าหรับผลประกอบการคร่ึงปีแรกของปี 2561 ดงัน้ี 
 

เงินปันผล ส าหรับงวดผลการด าเนินงาน อตัราการจ่าย จ านวนหุน้ จ านวนเงินรวม วนัท่ีจ่าย 
  เงินปันผล (หุน้) (ลา้นบาท)  
  (บาท/หุน้)    

ระหวา่งกาล 1 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.80 28,562,591,709 22,850.07 26 ต.ค. 2561 
 
 

31. การซ้ือธุรกจิ 
 

เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2561 PTTEP และ บริษทั ปตท.สผ.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (PTTEPI) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ
PTTEP ไดล้งนามในสัญญาการโอนสิทธิสัมปทาน (Agreement for the Assignment and Transfer) เพ่ือเขา้ซ้ือสัดส่วน
การลงทุนร้อยละ 22.2222 ในโครงการบงกช ซ่ึงไดแ้ก่ แปลง บี 15 แปลง บี 16 และแปลง บี 17 จาก Shell Integrated 
Gas Thailand Pte. Limited และแปลง จี 12/48 จากบริษทั Thai Energy Company Limited ตามล าดบั 

 

การเขา้ซ้ือสัดส่วนการลงทุนดงักล่าวเสร็จส้ินในวนัท่ี 21 มิถุนายน 2561 ท าให้กลุ่มบริษทั PTTEP มีสัดส่วนใน  
แปลง บี 15 แปลง บี 16 แปลง บี 17 และแปลง จี 12/48 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 44.4445 เป็นร้อยละ 66.6667 โดยกลุ่มบริษทั 
PTTEP ยงัคงเป็นผูด้  าเนินการของโครงการภายหลงัการซ้ือสัดส่วน และถือเป็นการลงทุนในการด าเนินงานร่วมกนั 
 

รายละเอียดของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าและค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
ส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือ 35,566.82 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (31,793.65) 

ค่าความนิยม 3,773.17 
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31. การซ้ือธุรกจิ (ต่อ) 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจมีดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 16.33 
ลูกหน้ีอ่ืน 13.85 
สินคา้คงเหลือ 14.36 
พสัดุคงเหลือ 479.38 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 15.73 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุฯ 15) 43,343.98 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุฯ 17) 5.79 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 836.77 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 0.71 
เจา้หน้ีการคา้ (209.72) 
เจา้หน้ีอ่ืน (522.19) 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (69.15) 
ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอน (หมายเหตุฯ 22) (8,007.39) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน  (4,124.80) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ 31,793.65 
บวก ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 16) 3,773.17 

รวมส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือทั้งส้ิน 35,566.82 
หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของการด าเนินงานร่วมกนั (16.33) 
      ส่ิงตอบแทนท่ีจะจ่ายในอนาคต (13,132.17) 
      ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่ตอ้งจ่าย (3,351.79) 

เงินสดท่ีใชไ้ปในการซ้ือธุรกิจ 19,066.53 
 

ค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจ านวน 3,773.17 ลา้นบาท เกิดจากผลประโยชน์ท่ีกลุ่มบริษทั PTTEP จะไดรั้บจากการเขา้ซ้ือ
สัดส่วนการลงทุนเพ่ิมในโครงการซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายของกลุ่มบริษทั PTTEP ในการเพ่ิมปริมาณการผลิตใน
อนาคต และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ทางภาษีได ้
 

มูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้ ณ วนัท่ีซ้ือจ านวน 35,566.82 ลา้นบาท ประกอบดว้ยเงินสดจ่าย ณ 
วนัท่ีซ้ือ จ านวน 19,082.86 ลา้นบาท ส่ิงตอบแทนท่ีจะจ่ายในอนาคตจ านวน 13,132.17 ลา้นบาท และส่ิงตอบแทนท่ี
คาดว่าตอ้งจ่ายหากบรรลุเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาจ านวน 3,351.79 ลา้นบาท ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมดงักล่าวประมาณ
โดยใชว้ิธีรายได ้โดยอา้งอิงจากอตัราคิดลดร้อยละ 3.4 และขอ้สมมติเก่ียวกบัความน่าจะเป็น ซ่ึงเป็นมูลค่ายติุธรรม
ระดบัท่ี 3 โดยมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่ตอ้งจ่าย (ไม่คิดลดมูลค่า) มีจ านวนไม่เกิน 138 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ทั้งน้ี 
กลุ่มบริษทั PTTEP คาดวา่การช าระเงินทั้งหมดจะเสร็จส้ินภายในกลางปี 2562  
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32. การขายสินทรัพย์ในแหล่งมอนทารา  
 

เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2561 PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (PTTEP AAA) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ
PTTEP ได้ลงนามในสัญญาขายแหล่งมอนทารา (Agreement for the Sale of Montara Assets) เพื่อขายสินทรัพย์
ทั้งหมดร้อยละ 100 ในแหล่งมอนทารา (แปลง เอซี/แอล 7 และ เอซี/แอล 8) ใหแ้ก่ Jadestone Energy (Eagle) Pty Ltd 
(Jadestone) ดว้ยมูลค่าการขายสินทรัพยจ์ านวน 195 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (ก่อนปรับเงินทุนหมุนเวียนท่ีเปล่ียนแปลง
ไปจนกวา่การซ้ือขายจะมีผลสมบูรณ์) 
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2561 Jadestone ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขบงัคบัก่อน (Conditions Precedent) ท่ีระบุในสัญญา
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ท าให้ PTTEP AAA โอนสิทธิทางกฎหมาย (ร้อยละ 99) และสิทธิทั้ งหมดท่ีจะได้รับ
ผลประโยชน์และความเส่ียงในแหล่งมอนทารา รวมทั้งสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งให้แก่ Jadestone ทั้งน้ี PTTEP AAA 
ยงัคงถือสัดส่วนร้อยละ 1 ในสิทธิทางกฎหมาย และยงัคงสถานะเป็นผูด้  าเนินการของแหล่งมอนทาราตามสัญญาจา้ง
บริการ (Operator and Transitional Services Agreement) จนกวา่ National Offshore Petroleum Safety and Environmental 
Management Authority (NOPSEMA) จะอนุมติัให้ Jadestone เป็นผูด้  าเนินการแทน โดยมีมูลค่าการขายสินทรัพย์
หลงัจากปรับเงินทุนหมุนเวียนท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสัญญาเป็นจ านวน 133.09 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงกลุ่มบริษทั 
PTTEP ไดรั้บเงินสดตามจ านวนดงักล่าว และรับรู้ขาดทุนจากการขายสินทรัพยจ์ านวน 37.02 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
(1,207.76 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม ทั้งน้ี หากมีการเรียกร้องค่าเสียหายจากเหตุการณ์น ้ามนัร่ัวไหลจากแหล่งมอนทารา
ท่ีเกิดข้ึนในปี 2552 PTTEP AAA ยงัคงเป็นผูรั้บผดิชอบ 

 
33. 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 
ยกเวน้โครงการท่ีได้รับใบอนุญาตก่อนวนัประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 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
โครงการหรือกิจกรรมท่ีไม่น่าจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงอย่างชัดเจน แต่เป็นโครงการหรือกิจกรรมท่ี 
มุ่งควบคุมหรือบ าบดัมลพิษหรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม ซ่ึงในจ านวนน้ีเป็นโครงการของกลุ่มบริษทั 7 โครงการ 
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 33. การด าเนินการกรณีศาลปกครองกลางมคี าส่ังคุ้มครองช่ัวคราวโครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ต่อ) 
 

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 
 
 

34. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
 

การเปล่ียนแปลงภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีมีสาระส าคญั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

34.1 ภาระผกูพนัต่อบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

34.1.1 บริษทัฯ ไดใ้ห้การสนบัสนุนเงินกูแ้ก่บริษทัย ่อยหลายแห่งในวงเงิน 87,798.49 ลา้นบาท ณ วนัท่ี             
30 กนัยายน 2561 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินกูใ้ห้แก่บริษทัย่อยดงักล่าวไปแลว้ รวมทั้งส้ิน 47,203.31 ลา้นบาท 
คงเหลือวงเงินจ านวน 40,595.18 ลา้นบาท  

 

34.1.2 บริษทัฯ ไดท้ าสัญญาให้ความสนบัสนุนทางการเงิน (Sponsor Support Agreement) กบับริษทัยอ่ย และ
การร่วมคา้หลายแห่ง เป็นจ านวนเงินเท่ากบัภาระเงินกูท่ี้บริษทัย่อย และการร่วมคา้ดงักล่าวมีกบัเจา้หน้ี
เงินกูส้ถาบนัการเงิน ทั้งน้ี ภายใตส้ัญญาดงักล่าว ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัเป็น
จ านวนเงิน 56.91 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,853.94 ลา้นบาท 

 

34.1.3 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัตามสัญญาระหว่างผูถื้อหุ้น (Shareholder Agreement) ท่ีจะตอ้งจ่ายช าระค่าหุ้นตาม
สัดส่วนการถือหุน้จ านวนหลายฉบบัโดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัตามสัญญาดงักล่าว 
คงเหลือเป็นจ านวนเงิน 6,604.24 ลา้นบาท 
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34. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ (ต่อ) 
 

การเปล่ียนแปลงภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีมีสาระส าคญั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

34.2 ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน - กรณีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญา
เช่าด าเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 

- ไม่เกิน 1 ปี 2,091.59 2,210.19 16.82 84.07 

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4,924.14 5,831.53 149.27 398.81 

- เกินกวา่ 5 ปี 24,637.43 7,038.09 490.54 1,419.47 

รวม 31,653.16 15,079.81 656.63 1,902.35 
 

34.3 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุนในงบการเงินรวมจ านวน 46,238.13 ลา้นบาท 
 

34.4 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัซ่ึงเป็นเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีธนาคารออกให้ในงบการเงินรวม 
จ านวน 34,955.77 ลา้นบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 2,333.67 ลา้นบาท 

 

34.5 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเป็นหนงัสือค ้าประกนั (Letter of Guarantee) 
ในงบการเงินรวมจ านวน 37,743.24 ลา้นบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 147.60 ลา้นบาท 

 

34.6 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีสัญญาขายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัทฯ เพ่ือน าไปขายต่อให้แก่บริษัทจดทะเบียนแห่งหน่ึง  
โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลา 15 ปี ซ่ึงครบก าหนดสัญญาในวนัท่ี 31 มกราคม 2555 ก่อนครบก าหนดสัญญา                
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดแ้จง้ไม่ต่ออายสุัญญากบับริษทัฯ บริษทัฯ จึงมีความจ าเป็นตอ้งแจง้ไม่ต่ออายสุัญญากบับริษทั 
จดทะเบียนดงักล่าวซ่ึงเป็นการแจง้ล่วงหน้าตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดในสัญญา โดยเม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 2552 
บริษทัจดทะเบียนดงักล่าวไดย้ื่นค าเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
ในฐานะผูข้ายและผูผ้ลิตให้ปฏิบตัิตามสัญญาโดยขายผลิตภณัฑ์ให้แก่บริษทัจดทะเบียนดงักล่าว หรือให้
ร่วมกนัชดใชค้่าสินไหมทดแทน 
 

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 านาจเพ่ือขอใหศ้าลมีค าสั่งเพิกถอนค าช้ีขาดดงักล่าวได ้และเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัฯ โดยพนกังานอยัการ 
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34. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ (ต่อ) 
 

การเปล่ียนแปลงภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีมีสาระส าคญั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

ไดย้ื่นค าร้องต่อศาลแพ่งขอให้เพิกถอนค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการแลว้ ซ่ึงคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของ
ศาลแพ่ง ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2559 บริษทัจดทะเบียนไดย้ื่นค าร้องต่อศาลแพ่งขอให้บงัคบัตามค าช้ีขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการ และบริษทัฯ โดยพนกังานอยัการ ไดย้ืน่ค  าร้องคดัคา้นต่อศาลแพง่แลว้ ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่ง
การพิจารณาของศาลแพง่  
 

34.7 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 บริษทัผูรั้บเหมาไดถู้กศาลลม้ละลายกลางมีค าสั่งพิทกัษท์รัพยเ์ดด็ขาด 
เป็นผลให้เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยแ์ต่ผูเ้ดียวมีอ  านาจในการด าเนินคดีเกี่ยวกบัทรัพยสิ์นของบริษทัผูร้ับเหมา 
โ ด ย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้เข้าด า เนินการข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการแทนบริษัทผู ้รับเหมาแล้ว  
ซ่ึงในคดีล้มละลายดังกล่าว บริษัทฯ ได้ยื่นค าขอรับช าระหน้ีเป็นเจ้าหน้ีรายหน่ึงด้วย ส่วนในข้อพิพาท 
อนุญาโตตุลาการนั้น บริษทัฯ ไดย้ื่นค าคดัคา้นปฏิเสธขอ้เรียกร้องของบริษทัผูร้ับเหมาทั้งส้ิน พร้อมทั้งยื ่นขอ้
เรียกร้องแยง้ เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัผูรั้บเหมาด้วย ต่อมาปรากฏว่า คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้ค าช้ีขาด 
ให้บริษทัฯ ช าระหน้ีบางส่วนแก่บริษทัผูรั้บเหมา แต่เน่ืองจากบริษทัฯ เห็นว่า ค  าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 
มีการวินิจฉัยคลาดเคล่ือนในสาระส าคญัทั้งในขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมาย บริษทัฯ จึงไดย้ื ่นค าร้องขอเพิกถอน  
ค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ส่วนบริษทัผูร้ับเหมาไดย้ืน่ค  าร้องขอบงัคบัตามค าช้ีขาดดงักล่าวต่อศาลแพง่ 
และเม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2560 ศาลแพง่ไดมี้ค าพิพากษาใหบ้งัคบัตามค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยปรับลด
จ านวนเงินลงบางส่วน อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ ไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลแพ่งต่อศาลฎีกา พร้อมทั้งน าสมุดบญัชี
เงินฝากธนาคารวางต่อศาลเป็นหลกัประกนัการงดการบงัคบัคดีแลว้ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 19 และต่อมาบริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้างกไ็ดย้ื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลแพ่งต่อศาลฎีกาเช่นกนั ปัจจุบนัคดีอยู่
ระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 
 

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 ปัจจุบนั
อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ 
 

  



 

104 

34. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ (ต่อ) 
 

การเปล่ียนแปลงภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีมีสาระส าคญั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

34.8 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 าให้การต่อศาลแลว้ ต่อมาศาลแพ่งไดมี้ค  าสั่งใหโ้อนคดีไปพิจารณาพิพากษาท่ีศาลปกครองกลาง เน่ืองจากศาลแพ่งและ
ศาลปกครองกลางเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ คดีน้ีเป็นคดีปกครอง ซ่ึงศาลแพง่ไดด้  าเนินการโอนคดีไปยงัศาลปกครองกลางแลว้ 
ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

 

หลงัจากบริษทัฯ ไดบ้อกเลิกสัญญาต่อบริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้างดงักล่าวแลว้ บริษทัฯ จึงไดด้  าเนินการก่อสร้าง
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติต่อไปจนแลว้เสร็จ และต่อมาเม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2561 บริษทัฯ จึงไดย้ื่นค าฟ้องต่อ
ศาลปกครองกลาง เรียกร้องใหบ้ริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้างชดใชค้่าเสียหายจากการปฏิบติัผิดสัญญาและท้ิงงาน ปัจจุบนั 
คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

 

34.9 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 าฟ้องอย่างเป็นทางการจากตวัแทนของ
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 
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561 กระทรวงส่ิงแวดลอ้มและป่าไมอิ้นโดนีเซียไดย้ืน่ค  าร้องขอถอนฟ้องต่อศาลโดยให้
เหตุผลวา่จะแกไ้ขค าฟ้อง และศาลมีค าสั่งอนุญาตใหถ้อนฟ้อง และจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความแลว้ 
 

ทั้งน้ี PTTEP เห็นวา่การฟ้องร้องจากตวัแทนของกลุ่มผูเ้ล้ียงสาหร่ายเร่ืองความเสียหายจากเหตุการณ์น ้ ามนัดิบร่ัวไหล
ในแหล่งมอนทารา ยงัไม่มีหลกัฐานเพียงพอท่ีจะพิสูจน์ไดห้รือสนบัสนุนขอ้เรียกร้องดงักล่าว 
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34.10 ในระหว่างไตรมาสท่ี 3 ปี 2557 กลุ่มบุคคลจ านวนหน่ึงในจังหวดัระยอง ไดย้ื่นฟ้องต่อศาลแพ่งและศาลจงัหวดั
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 ไดย้ืน่อุทธรณ์ต่อศาล
เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2560 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 PTTGC ไดท้ าสัญญาประนีประนอมยอมความกบั
โจทกส่์วนใหญ่ท่ีศาลแพง่ และอยูร่ะหวา่งรอศาลอุทธรณ์มีค าพิพากษา  

 

เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2561 ศาลจงัหวดัระยองไดมี้ค าพิพากษา ให้ PTTGC ชดใชค้่าเสียหายพร้อมดอกเบ้ีย หลงัหัก
เงินท่ีเคยเยยีวยาไปก่อนหนา้น้ี เป็นจ านวนเงินสุทธิประมาณ 37.74 ลา้นบาท โดย PTTGC ไดต้ั้งประมาณการหน้ีสิน
ดงักล่าวไวใ้นงบการเงินแลว้  
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35. เหตุการณ์อ่ืน  
 

35.1  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) ใหก้ระทรวงการคลงั กระทรวงพลงังาน และบริษทัฯ ด าเนินการแบ่งแยกและโอนทรัพยสิ์นสุทธิตามท่ีผูฟ้้องคดี

กล่าวอา้ง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2544 จ านวน 68,569.69 ลา้นบาท  รวมทั้งค่าตอบแทน ผลประโยชน์อ่ืนใด 
3) เพิกถอนการแบ่งแยกทรัพยสิ์นในส่วนท่ีเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สิทธิการใช้ท่ีดินเพื่อวางระบบ                

การขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ 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 ซ่ึงบริษทัฯ ไดใ้ห้พนกังานอยัการจดัท าค  าให้การและ
ค าใหก้ารเพ่ิมเติมยืน่ต่อศาลปกครองกลางแลว้ และเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 ศาลปกครองกลางไดมี้ค าสั่งส้ินสุด
แสวงหาขอ้เทจ็จริง ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 
 

 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 าสั่งวา่ ผูถู้กฟ้องคดีได้
ด าเนินการแบ่งแยกทรัพยสิ์นตามค าพิพากษาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ นอกจากน้ี ผูฟ้้องคดีกบัพวกไดย้ื่นฟ้องหรือยื่น
ค าร้องเก่ียวกบัการแบ่งแยกทรัพยสิ์นฯ ต่อศาลฯ อีก 4 คร้ัง ซ่ึงศาลฯ ไดมี้ค าสั่งยกฟ้องหรือยกค าร้อง และยนืยนัตาม
ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงท่ี ฟ. 35/2550 เช่นเดิม ต่อมาเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2553 คณะรัฐมนตรีได ้
มีมติรับทราบเร่ืองการด าเนินการตามค าวินิจฉัยค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตามท่ีกระทรวงพลังงานและ
กระทรวงการคลงัเสนอแลว้ 
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35. เหตุการณ์อ่ืน (ต่อ)  
 

35.2  เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ GPSC ไดมี้มติเห็นชอบ และให ้GPSC น าเสนอต่อท่ีประชุม             
ผูถื้อหุ้นของ GPSC เพื่อพิจารณาอนุมติัให้ GPSC เขา้ซ้ือหุ้น และท าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทั โกลว ์
พลงังาน จ ากดั (มหาชน) (GLOW) โดยให้ GPSC ซ้ือหุ้น GLOW จาก Engie Global Developments B.V. (ผูข้าย) 
ทั้งทางตรงและทางออ้ม จ านวนร้อยละ 69.11 ของหุน้ท่ีออกจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ GLOW คิดเป็นเงินจ านวน
ทั้งส้ินประมาณ 97,559 ลา้นบาท (ราคาซ้ือขายดงักล่าวอาจมีการปรับลดลงไดเ้ป็นจ านวนเท่ากบัเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
หาก GLOW มีการจ่ายเงินปันผลก่อนเง่ือนไขบงัคบัก่อนเสร็จส้ินลง) โดย GPSC ไดเ้ขา้ลงนามในสัญญาซ้ือขายหุน้
กบัผูข้ายเม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2561 ทั้งน้ี การเขา้ซ้ือหุน้ GLOW ขา้งตน้จะเกิดข้ึนต่อเม่ือเง่ือนไขบงัคบัก่อนไดส้ าเร็จ
เสร็จส้ิน ซ่ึงไดแ้ก่ (ก)  GPSC ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ GPSC ให้เขา้ซ้ือหุ้น GLOW และ (ข) GPSC 
ไดรั้บอนุญาตท่ีเก่ียวขอ้งจากคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (กกพ.) เก่ียวกบัการซ้ือหุน้ GLOW  

  
นอกจากน้ี GPSC มีหน้าท่ีต้องท าค  าเสนอซ้ือหุ้นท่ีเหลือทั้ งหมดของ GLOW จ านวนร้อยละ 30.89 ของหุ้นท่ี
ออกจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้ งหมดของ GLOW ภายหลงัจากธุรกรรมการซ้ือขายหุ้นกบัผูข้ายเสร็จส้ิน ในราคาต่อหุ้น
เดียวกนักบัราคาซ้ือขายตามธุรกรรมการซ้ือขายหุ้น (ราคาซ้ือขายดงักล่าวอาจมีการปรับลดลงไดเ้ป็นจ านวนเท่ากบั
เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ หาก GLOW มีการจ่ายเงินปันผลก่อนเง่ือนไขบงัคบัก่อนเสร็จส้ินลง) 
 

ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2561 กกพ. มีมติไม่เห็นชอบดว้ยกบัค าขออนุญาตของ GPSC เพ่ือการเขา้ซ้ือหุน้ GLOW จึง
ไม่เขา้เง่ือนไขบงัคบัก่อนขอ้ (ข) ดว้ยผลมติดงักล่าวท าให้เง่ือนไขของสัญญาซ้ือขายหุ้น GLOW ไม่อาจส าเร็จลงใน
อนาคตอนัใกล ้ซ่ึง GPSC อยูร่ะหวา่งศึกษาแนวทางการด าเนินการต่อไป ดงันั้น จะไม่มีการซ้ือหุน้และท าค  าเสนอซ้ือหุน้
ของ GLOW จนกวา่เง่ือนไขบงัคบัก่อนดงักล่าวจะส าเร็จเสร็จส้ินลง 

 
 

36. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ อนุมติัให้ออกงบการเงินในวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 
 

_______________________ 
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