
 

บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำน และ งบกำรเงินรวม 
31 ธนัวำคม 2563 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 

ขำ้พเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั ปตท. จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 งบก ำไรขำดทุนรวม งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
รวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และไดต้รวจสอบงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) (บริษทัฯ) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย และเฉพำะของบริษทั ปตท. จ ำกดั 
(มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค                                  
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก
กลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆตำมท่ีระบุใน
ขอ้ก ำหนดนั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
กำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ                                             
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผิดชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ                                          
งบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้ได้
รวมวิธีกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบมีดงัต่อไปน้ี 

แนวทางการใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส                                            

โคโรนา 2019 และความผันผวนของราคาน ้ามันในตลาดโลก 

ในระหวำ่งปี 2563 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ไดข้ยำยวงกวำ้งขึ้นอยำ่ง
ต่อเน่ืองทัว่โลก ส่งผลต่ออุปสงคด์ำ้นพลงังำนท่ีลดลงจำกเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั และมำตรกำรปิดประเทศเพื่อ
ป้องกนักำรระบำด รวมถึงควำมผนัผวนของรำคำน ้ำมนัในตลำดโลก ส่งผลใหเ้กิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก
และมีผลกระทบต่อธุรกิจในภำพรวมและรวมถึงกลุ่มอุตสำหกรรมพลงังำน ขำ้พเจำ้ใหค้วำมส ำคญัเร่ืองกำร
พิจำรณำกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ไดแ้ก่ บญัชีค่ำควำมนิยม ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน และ
สินทรัพยท่ี์เกิดจำกกำรส ำรวจและประเมินค่ำ และประมำณกำรหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจำกกำรประเมินกำร                                                   
ดอ้ยค่ำของสินทรัพยแ์ละประมำณกำรหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่ำวถือเป็นประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญัท่ีฝ่ำยบริหำร
ตอ้งใชดุ้ลยพินิจและประมำณกำรทำงบญัชีโดยเฉพำะในกำรระบุหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด กำรประมำณ
กำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกลุ่มบริษทัคำดวำ่จะไดรั้บจำกกลุ่มสินทรัพยน์ั้น รวมถึงกำรก ำหนดอตัรำคิดลด                                                    
ท่ีเหมำะสม ซ่ึงสถำนกำรณ์ตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้มีผลต่อกำรใชดุ้ลยพินิจและประมำณกำรดงักล่ำว 
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ขำ้พเจำ้ไดท้ ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัสภำพแวดลอ้มกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและท ำควำมเขำ้ใจกระบวนกำร
ของกลุ่มบริษทัในกำรประเมินผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 และ
ควำมผนัผวนของรำคำน ้ำมนัดงักล่ำว ต่อกำรพิจำรณำกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยแ์ละประมำณกำร
หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงกำรบนัทึกรำยกำรทำงบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง โดยกำรสอบถำมฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทั                                          
และตรวจสอบเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินกำรก ำหนดหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด รวมถึงท ำ
ควำมเขำ้ใจและทดสอบขอ้สมมติท่ีส ำคญัท่ีฝ่ำยบริหำรเลือกใชใ้นกำรประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ
ในอนำคตจำกกลุ่มสินทรัพยด์งักล่ำวและอตัรำคิดลดท่ีใช ้โดยกำรสอบถำมผูรั้บผิดชอบท่ีเก่ียวขอ้งและวิเครำะห์
เปรียบเทียบกบัแหล่งขอ้มูลต่ำงๆ ของกลุ่มบริษทัและของอุตสำหกรรม รวมถึงเปรียบเทียบประมำณกำร                                              
กระแสเงินสดในอดีตกบัผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดขึ้นจริง รวมถึงปัจจยัผนัแปรท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประเมินกำรใช ้                                                          
ดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำรในกำรประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะไดรั้บในอนำคตดงักล่ำว ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ได้
ติดตำมกำรประเมินผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ดงักล่ำวของกลุ่มบริษทัจนถึงวนัท่ีในรำยงำนน้ี นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้
ไดต้รวจสอบกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 และ                                            
กำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยแ์ละประมำณกำรหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่ำว 

เร่ืองอ่ืน 

งบกำรเงินรวมของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อยและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ปตท. 
จ ำกดั (มหำชน) ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงควำมเห็นอยำ่งไม่มี
เง่ือนไข และไดใ้หข้อ้สังเกตเก่ียวกบัเหตุกำรณ์ท่ีผูต้รวจกำรแผน่ดินไดฟ้้องร้องบริษทัฯต่อศำลปกครองกลำง                                         
ตำมรำยงำนลงวนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2563 

ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรใหค้วำม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือ
ปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ หำกในกำรปฏิบติังำนดงักล่ำว ขำ้พเจำ้สรุป
ไดว้ำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัแลว้ ขำ้พเจำ้จะตอ้งรำยงำนขอ้เทจ็จริงนั้น ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้
ไม่พบวำ่มีเร่ืองดงักล่ำวท่ีตอ้งรำยงำน  
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำ
งบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว  และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับ
กิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของ                                                    
กลุ่มบริษทั 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริต
หรือขอ้ผิดพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงิน
เหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ง                                           
ผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน 
ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำก
กำรทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด                                           
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำม
ขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน  
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• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำร
ตรวจสอบใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมี
ประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำง
บญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร 
และสรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำร
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำก
เห็นวำ่กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้
ขึ้นอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม 
เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได้ 

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำร
หรือของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบต่อ
กำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน                                       
ซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ี
ขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 

  



6 

จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีไวใ้น
รำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัห้ำมไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดขึ้น ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำ
ดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

วรำพร ประภำศิริกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4579 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 18 กุมภำพนัธ์ 2564 



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 332,032,066,865 292,542,457,953 56,341,885,897 46,480,809,912

เงินลงทนุในสนิทรพัยท์างการเงินระยะสนั 4, 6 84,888,667,336 -  44,404,308,007 -  

เงินลงทนุชวัคราว 4, 6 -  38,263,305,589 -  15,002,337,892

ลกูหนีการคา้ 7 110,527,807,929 167,641,021,249 72,220,178,987 111,557,959,067

ลกูหนีอืน 8 51,698,643,784 49,611,747,735 11,511,656,565 8,404,192,746

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนั 9.1 1,718,427,619 2,669,222,092 5,136,742,861 21,369,269,521

สนิคา้คงเหลือ 11 93,526,878,584 117,746,964,312 6,519,530,653 4,797,200,993

พสัดคุงเหลือ 12 36,252,194,811 34,379,141,870 5,979,431,745 5,744,178,058

สนิทรพัยต์ราสารอนพุนัธห์มนุเวียน 1,628,999,259 3,686,309,104 521,353,134 1,089,388,849

สนิทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอืน 1,216,108,278 6,680,692,163 314,540,611 4,810,279,424

สนิทรพัยห์มนุเวียนอืน 4,677,560,018 3,877,851,232 1,939,359,173 2,522,538,740

สนิทรพัยที์ถือไวเ้พอืขาย 13 2,763,089,715 -  -  -  

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 720,930,444,198 717,098,713,299 204,888,987,633 221,778,155,202

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

เงินลงทนุในสนิทรพัยท์างการเงินระยะยาวอืน 4, 14 23,055,492,926 -  7,007,138,223 -  

เงินลงทนุเผือขาย 4, 15 -  6,687,351,993 -  2,986,699,279

เงินลงทนุในบรษัิทย่อย 17.1, 17.4 -  -  346,437,271,454 335,213,563,656

เงินลงทนุในการรว่มคา้ 17.2, 17.5 48,931,851,026 49,512,818,297 4,882,107,972 5,961,911,690

เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 17.3 26,748,629,329 25,670,169,643 -  -  

เงินลงทนุระยะยาวอืน 4, 16 -  17,931,829,711 -  4,257,167,950

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว 9.2 9,631,511,264 12,474,409,002 44,663,265,547 24,981,890,696

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทนุ 18 8,026,082,101 7,987,227,078 4,459,121,922 3,742,809,674

ทีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 19 1,292,716,831,040 1,294,979,084,151 261,849,540,708 273,820,653,535

สนิทรพัยส์ทิธิการใช้ 4, 20 70,830,830,142 -  19,417,093,792 -  

คา่ความนิยม 21 106,994,152,763 107,197,340,810 -  -  

สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตนอืน 22 68,473,144,884 79,967,673,324 2,617,468,313 13,375,222,267

สนิทรพัยที์เกิดจากการสาํรวจและประเมินคา่ 23 86,945,397,084 87,530,420,736 -  -  

สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25.3 54,694,329,107 47,611,099,702 1,078,327,020 1,256,718,197

สนิทรพัยต์ราสารอนพุนัธไ์ม่หมนุเวียน 3,514,915,967 3,810,602,110 1,829,353,715 912,740,713

สนิทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอืน 7,949,887,131 6,616,475,716 203,671,556 274,359,605

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอืน 26 14,739,384,961 21,889,747,367 54,914,640 1,114,298,513

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,823,252,439,725 1,769,866,249,640 694,499,274,862 667,898,035,775

รวมสินทรัพย์ 2,544,182,883,923 2,486,964,962,939 899,388,262,495 889,676,190,977

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

1



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

หนีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 30 4,222,863,582 44,440,533,236 -  -  

เจา้หนีการคา้ 27 108,188,914,563 160,669,125,301 68,011,843,634 100,570,030,799

เจา้หนีอืน 28 66,684,102,197 78,396,763,145 16,057,161,820 22,743,735,200

เงินกูย้ืมระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 30 73,777,907,740 50,439,925,974 15,225,661,317 27,118,000,000

หนีสนิตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 30 7,652,911,432 1,342,430,248 717,640,576 484,800,610

เงินกูย้ืมระยะสนั 30 -  -  2,561,061,960 3,487,561,436

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 19,229,931,274 30,136,899,332 2,338,691,840 2,947,212,120

ประมาณการหนีสนิคา่รอืถอนระยะสนั 32 1,890,062,490 1,289,373,133 -  -  

หนีสนิตราสารอนพุนัธห์มนุเวียน 3,718,837,372 2,522,074,028 94,687,441 -  

หนีสนิทางการเงินหมนุเวียนอืน 3,863,740,926 4,163,328,971 121,509,155 107,560,356

หนีสนิหมนุเวียนอืน 29 7,221,351,504 6,384,853,515 2,132,247,406 3,262,783,960

หนีสนิทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัสนิทรพัยที์ถือไวเ้พอืขาย 13 1,575,603,382 -  -  -  

รวมหนีสินหมุนเวยีน 298,026,226,462 379,785,306,883 107,260,505,149 160,721,684,481

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาว 30 664,732,462,537 555,018,258,339 131,207,226,412 90,263,371,322

หนีสนิตามสญัญาเช่า  30 45,117,012,577 7,727,508,141 7,021,593,512 3,471,939,120

หนีสนิภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25.3 57,904,379,545 59,199,830,368 -  -  

ประมาณการหนีสนิสาํหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 31 34,198,994,004 32,590,214,665 7,662,342,920 7,312,721,428

ประมาณการหนีสนิคา่รอืถอนระยะยาว 32 96,770,501,872 90,599,917,383 -  -  

เงินมดัจาํถงัก๊าซ 11,873,799,449 11,656,784,200 -  -  

หนีสนิตราสารอนพุนัธไ์ม่หมนุเวียน 5,428,847,966 2,702,433,432 1,253,759,478 324,316,495

หนีสนิทางการเงินไม่หมนุเวียนอืน 33 20,073,353,261 18,948,812,986 17,203,489,070 15,306,356,626

หนีสนิไม่หมนุเวียนอืน 34 24,212,212,163 27,696,278,968 4,696,856,868 4,969,067,816

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 960,311,563,374 806,140,038,482 169,045,268,260 121,647,772,807

รวมหนีสิน 1,258,337,789,836 1,185,925,345,365 276,305,773,409 282,369,457,288

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี

หนีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 2



หน่วย : บาท

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

ส่วนของผู้ถือหุน้

ทนุเรอืนหุน้

ทนุจดทะเบยีน

หุน้สามญั 28,562,996,250 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 28,562,996,250 28,562,996,250 28,562,996,250      28,562,996,250

ทนุออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมลูค่าแลว้

หุน้สามญั 28,562,996,250 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 28,562,996,250 28,562,996,250 28,562,996,250      28,562,996,250

ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 29,211,131,966 29,211,131,966 29,211,131,966      29,211,131,966

ส่วนขาดทนุจากการเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบรษัิทย่อย (31,517,925,559) (36,250,864,803) -  -  

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทนุสาํรองตามกฎหมาย 35 2,857,245,725 2,857,245,725 2,857,245,725 2,857,245,725

จดัสรรแลว้ - ทนุสาํรองเพือกองทนุประกนัวินาศภยั 35 1,265,209,883 1,243,656,319 1,265,209,883 1,243,656,319

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 869,260,266,823 869,016,087,473 559,627,649,301    544,005,237,331

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้ (17,598,523,257) (16,036,143,473) 1,558,255,961        1,426,466,098

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบรษัิทฯ 882,040,401,831 878,604,109,457 623,082,489,086    607,306,733,689

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคมุของบรษัิทย่อย 403,804,692,256 422,435,508,117 -  -  

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 1,285,845,094,087 1,301,039,617,574 623,082,489,086    607,306,733,689

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุน้ 2,544,182,883,923 2,486,964,962,939 899,388,262,495 889,676,190,977

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนงึของงบการเงนินี

(นางสาวพรรณนลิน  มหาวงศธิ์กลุ)

ประธานเจา้หนา้ทบีรหิารการเงนิ

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุน้ (ต่อ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

 3



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 37 1,615,664,656,670 2,219,738,671,119 842,090,280,589 1,200,462,897,055

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร 39 1,446,649,069,758 1,967,529,006,367 799,776,150,087 1,144,029,399,068

กาํไรขนัต้น 169,015,586,912 252,209,664,752 42,314,130,502 56,433,497,987

รายไดอื้น 38 18,312,507,759 20,397,354,726 52,168,389,506 45,460,087,076

กาํไร(ขาดทนุ)จากตราสารอนพุนัธ์ 2,266,484,771 (417,402,046) (4,728,645,277) 1,225,180,475

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 9,269,532,113 15,312,831,823 6,090,908,810 7,923,624,559

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 198,864,111,555 287,502,449,255 95,844,783,541 111,042,390,097

ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจาํหน่าย 39 27,199,413,803 27,573,729,167 11,573,384,152 10,167,504,226

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 39 68,791,385,136 65,002,297,170 19,997,307,119 24,614,415,403

ค่าภาคหลวง 40 13,398,302,136 17,882,466,882 -  -  

กาํไรจากการดาํเนนิงาน 89,475,010,480 177,043,956,036 64,274,092,270 76,260,470,468

ส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทนุในการรว่มคา้และบรษัิทรว่ม 17.6 4,177,723,193 6,007,989,567 -  -  

กาํไรก่อนต้นทนุทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 93,652,733,673 183,051,945,603 64,274,092,270 76,260,470,468

ตน้ทนุทางการเงิน 41 28,536,472,808 27,971,463,717 5,940,725,903 6,164,047,845

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 65,116,260,865 155,080,481,886 58,333,366,367 70,096,422,623

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 25.1 25,166,495,951 32,988,881,950 5,815,771,535 8,439,114,919

กาํไรสาํหรับปี 39,949,764,914 122,091,599,936 52,517,594,832 61,657,307,704

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 37,765,808,355 92,950,604,143 52,517,594,832 61,657,307,704

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย 2,183,956,559 29,140,995,793 -  -  

39,949,764,914 122,091,599,936 52,517,594,832 61,657,307,704

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน 36 1.32                             3.20                          1.84                          2.16                          

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนงึของงบการเงนินี

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทนุ

สาํหรับปีสนิสุดวันท ี31 ธันวาคม 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

2563 2562 2563 2562

กาํไรสาํหรบัปี 39,949,764,914 122,091,599,936 52,517,594,832 61,657,307,704

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อืน

   รายการทีจะถกูจดัประเภทใหมไ่วใ้นกาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (828,450,479) (27,899,835,334) -  -  

กาํไรจากการวดัมลูค่าเงินลงทนุเผือขาย -  43,161,764 -  166,031,664

ภาษีเงินไดเ้กียวกบัการวดัมลูค่าเงินลงทนุเผือขาย -  (21,425,435) -  (33,206,333)

ขาดทนุจากเงินลงทนุในตราสารหนีทีวดัมลูค่าดว้ย

   มลูค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน (21,996,697) -  -  -  

ภาษีเงินไดเ้กียวกบัเงินลงทนุในตราสารหนีทีวดัมลูค่าดว้ย

   มลูค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน 4,399,340 -  -  -  

ขาดทนุจากการปอ้งกนัความเสียงกระแสเงินสด (1,487,882,749) (1,182,552,979) -  -  

ภาษีเงินไดเ้กียวกบัการปอ้งกนัความเสียงกระแสเงินสด 447,476,563 (92,552,256) -  -  

ส่วนแบง่กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อืนในการรว่มคา้และบรษัิทรว่ม 757,889,576 (503,105,474) -  -  

   รายการทีจะไมถ่กูจดัประเภทใหมไ่วใ้นกาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

กาํไร(ขาดทนุ)จากการวดัมลูค่าใหมข่องผลประโยชนพ์นกังาน

   ทีกาํหนดไว้ (629,884,463) (1,095,553,888) (33,471,884) 1,167,004,596

ภาษีเงินไดเ้กียวกบัการวดัมลูค่าใหมข่องผลประโยชนพ์นกังาน

   ทีกาํหนดไว้ 115,578,152            408,798,991 6,694,377 (233,400,919)

กาํไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในตราสารทนุทีกาํหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ย

   มลูค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน (2,906,540,700) -  326,808,891 -  

ภาษีเงินไดเ้กียวกบัเงินลงทนุในตราสารทนุทีกาํหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ย

   มลูค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน 66,770,452 -  (65,361,778) -  

ส่วนแบง่ขาดทนุเบด็เสรจ็อืนในการรว่มคา้และบรษัิทรว่ม (225,870,914) (97,637,110) -  -  

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อืนสาํหรบัปี - สทุธิจากภาษี (4,708,511,919) (30,440,701,721) 234,669,606 1,066,429,008

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 35,241,252,995 91,650,898,215 52,752,264,438 62,723,736,712

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 34,485,354,315 73,509,914,687 52,752,264,438 62,723,736,712

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย 755,898,680 18,140,983,528 -  -  

35,241,252,995 91,650,898,215 52,752,264,438 62,723,736,712

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนงึของงบการเงนินี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ

สาํหรับปีสนิสุดวันท ี31 ธันวาคม 2563
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หน่วย : บาท

ส่วนขาดทนุ ผลต่างจากการ เงินลงทนุในสินทรัพย์ ส่วนแบ่งกาํไรขาดทนุ สิทธิในการขายหุน้

ทนุออกจาํหน่าย จากการเปลยีนแปลง ทนุสาํรอง แปลงค่างบการเงิน ทางการเงิน การป้องกัน เบ็ดเสร็จอืน จากส่วนได้เสีย รวมองคป์ระกอบอืน ส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย

และชําระ สว่นเกิน ส่วนได้เสีย ทนุสาํรอง เพือกองทนุ ทเีป็นเงินตรา ระยะยาวอนื/ ความเสียง ในการร่วมค้า ทไีม่มีอาํนาจควบคุม ของสว่นของ รวมสว่นทเีป็นของ ทไีม่มีอาํนาจควบคุม รวม

หมายเหตุ เต็มมูลค่าแล้ว มูลค่าหุน้สามัญ ในบรษัิทย่อย ตามกฎหมาย ประกันวนิาศภยั ยังไม่ได้จัดสรร ต่างประเทศ เงินลงทนุเผือขาย กระแสเงินสด และบริษัทรว่ม ของบริษทัย่อย ผู้ถือหุน้ ผู้ถือหุน้ของบริษทัฯ ของบรษิทัย่อย ส่วนของผู้ถือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วันท ี1 มกราคม 2562 28,562,996,250 29,211,131,966 (28,483,967,693) 2,857,245,725 1,222,675,618 837,421,994,002 562,652,736 2,849,434,838 407,298,511 (286,212,642) - 3,533,173,443 874,325,249,311 443,240,362,281 1,317,565,611,592

การเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุน้สาํหรับปี

สาํรองเพอืกองทนุประกันวินาศภยั 35 - - - - 20,980,701 (20,980,701) - - - - - - - - -

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของส่วนเกินทนุจากการ

   รวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกัน - - - - - 6,500,542 - - - - - - 6,500,542 3,456,420 9,956,962

การไถ่ถอนหุน้กูด้อ้ยสิทธิทมีีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - (467,640,221) - - - - - - (467,640,221) (32,213,720,233) (32,681,360,454)

ดอกเบียจ่ายสาํหรบัหุน้กูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - (1,085,692,828) - - - - - - (1,085,692,828) (825,926,719) (1,911,619,547)

ค่าใชจ่้ายภาษีสาํหรบัหุน้กูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - 61,654,845 - - - - - - 61,654,845 32,782,656 94,437,501

เงนิปันผลจ่าย - - - - - (59,978,979,769) - - - - - - (59,978,979,769) - (59,978,979,769)

เงนิปันผลจ่ายของบริษัทย่อย - - - - - - - - - - - - - (22,112,552,296) (22,112,552,296)

ซอืธุรกิจของบริษัทย่อย - - - - - - - - - - - - - 32,105,157,138 32,105,157,138

การเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษัทย่อย - - (7,766,897,110) - - - - - - - - - (7,766,897,110) (34,321,536,220) (42,088,433,330)

การเพมิทนุของบริษัทย่อย - - - - - - - - - - - - - 18,386,501,562 18,386,501,562

กาํไรสาํหรบัปี - - - - - 92,950,604,143 - - - - - - 92,950,604,143 29,140,995,793 122,091,599,936

กาํไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จอนืสาํหรบัปี - - - - - 128,627,460 (18,961,746,168) 9,305,536 (387,457,536) (229,418,748) - (19,569,316,916) (19,440,689,456) (11,000,012,265) (30,440,701,721)

ยอดคงเหลอื ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562 28,562,996,250 29,211,131,966 (36,250,864,803) 2,857,245,725 1,243,656,319 869,016,087,473 (18,399,093,432) 2,858,740,374 19,840,975 (515,631,390) - (16,036,143,473) 878,604,109,457 422,435,508,117 1,301,039,617,574

ยอดคงเหลอื ณ วันท ี1 มกราคม 2563 28,562,996,250 29,211,131,966 (36,250,864,803) 2,857,245,725 1,243,656,319 869,016,087,473 (18,399,093,432) 2,858,740,374 19,840,975 (515,631,390) - (16,036,143,473) 878,604,109,457 422,435,508,117 1,301,039,617,574

ผลกระทบของการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 4 - - - - - (494,598,557) 3,941,032 2,009,921,453 16,005,580 19,725,810 (622,712,347) 1,426,881,528 932,282,971 (662,088,051) 270,194,920

ยอดคงเหลอื ณ วันท ี1 มกราคม 2563 หลังปรับปรุง 28,562,996,250 29,211,131,966 (36,250,864,803) 2,857,245,725 1,243,656,319 868,521,488,916 (18,395,152,400) 4,868,661,827 35,846,555 (495,905,580) (622,712,347) (14,609,261,945) 879,536,392,428 421,773,420,066 1,301,309,812,494

การเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุน้สาํหรับปี

สาํรองเพอืกองทนุประกันวินาศภยั 35 - - - - 21,553,564 (21,553,564) - - - - - - - - -

การไถ่ถอนหุน้กูด้อ้ยสิทธิทมีีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - 298,248 - - - - - - 298,248 (1,035,880,517) (1,035,582,269)

ดอกเบียจ่ายสาํหรบัหุน้กูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - (205,634,725) - - - - - - (205,634,725) (109,345,852) (314,980,577)

ค่าใชจ่้ายภาษีสาํหรบัหุน้กูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - 50,768,048 - - - - - - 50,768,048 26,993,584 77,761,632

เงนิปันผลจ่าย 44 - - - - - (36,559,715,727) - - - - - - (36,559,715,727) - (36,559,715,727)

เงนิปันผลจ่ายของบริษัทย่อย - - - - - - - - - - - - - (13,233,715,724) (13,233,715,724)

การเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษัทย่อย - - 4,732,939,244 - - - - - - - - - 4,732,939,244 (4,732,939,244) -

การเพมิทนุของบริษัทย่อย - - - - - - - - - - - - - 360,261,263 360,261,263

กาํไรสาํหรบัปี - - - - - 37,765,808,355 - - - - - - 37,765,808,355 2,183,956,559 39,949,764,914

กาํไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จอนืสาํหรบัปี - - - - - (291,192,728) (535,707,402) (2,304,171,589) (657,396,109) 508,013,788 - (2,989,261,312) (3,280,454,040) (1,428,057,879) (4,708,511,919)

ยอดคงเหลอื ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563 28,562,996,250 29,211,131,966 (31,517,925,559) 2,857,245,725 1,265,209,883 869,260,266,823 (18,930,859,802) 2,564,490,238 (621,549,554) 12,108,208 (622,712,347) (17,598,523,257) 882,040,401,831 403,804,692,256 1,285,845,094,087

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี

จัดสรรแล้ว

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุน้

กาํไรสะสม กาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน

บริษทั ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงสว่นของผู้ถือหุน้

สาํหรบัปีสนิสุดวันท ี31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุน้ของบริษัทฯ
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หน่วย : บาท

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของผู้ถือหุน้

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน

ทนุออกจาํหน่าย เงนิลงทนุในสินทรัพย์

และชาํระ ส่วนเกิน ทนุสาํรอง ทนุสาํรองเพอืกองทนุ ทางการเงนิระยะยาวอนื/ รวม

หมายเหตุ เตม็มูลค่าแล้ว มูลค่าหุน้สามัญ ตามกฎหมาย ประกันวินาศภัย ยังไม่ได้จัดสรร เงนิลงทนุเผือขาย ส่วนของผู้ถือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2562 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,222,675,618 541,414,286,420 1,293,640,767 604,561,976,746

การเปลียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุน้สาํหรับปี

เงินปันผลจ่าย -  -  -  -  (59,978,979,769) -  (59,978,979,769)

สาํรองเพือกองทนุประกนัวินาศภยั -  -  -  20,980,701 (20,980,701) -  -  

กาํไรสาํหรบัปี -  -  -  -  61,657,307,704 -  61,657,307,704

กาํไรเบ็ดเสรจ็อืนสาํหรบัปี -  -  -  -  933,603,677 132,825,331 1,066,429,008

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,243,656,319 544,005,237,331 1,426,466,098 607,306,733,689

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2563 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,243,656,319 544,005,237,331 1,426,466,098 607,306,733,689

ผลกระทบของการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 4 -  -  -  -  (266,248,640) (129,657,250) (395,905,890)

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2563 หลังปรับปรุง 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,243,656,319 543,738,988,691 1,296,808,848 606,910,827,799

การเปลียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุน้สาํหรับปี

เงินปันผลจ่าย 44 -  -  -  -  (36,559,715,727) -  (36,559,715,727)

สาํรองเพือกองทนุประกนัวินาศภยั 35 -  -  -  21,553,564 (21,553,564) -  -  

กาํไรสาํหรบัปี -  -  -  -  52,517,594,832 -  52,517,594,832

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อืนสาํหรบัปี -  -  -  -  (47,664,931) 261,447,113 213,782,182

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,265,209,883 559,627,649,301 1,558,255,961 623,082,489,086

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนงึของงบการเงนินี

จัดสรรแล้ว

กาํไรสะสม

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุน้ (ต่อ)

สาํหรับปีสนิสุดวันท ี31 ธันวาคม 2563

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 65,116,260,865 155,080,481,886 58,333,366,367 70,096,422,623

รายการปรบัปรุงกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรบั(จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน 

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 139,879,640,255 133,204,181,804 19,539,718,987 19,350,137,045

(กาํไร)ขาดทนุจากการจาํหน่ายสินทรพัย์ 318,043,573 31,182,090 38,883,912 (191,508,782)

(กาํไร)ขาดทนุจากการจาํหน่ายเงินลงทนุ (1,955,924) 221,275,460 (5,743,225,761) (1,564,028,226)

กาํไรจากการซือในราคาตาํกว่ามลูค่ายตุิธรรม (125,055,903) (31,482,857) -  -  

ค่าเผือการดอ้ยค่า/ผลขาดทนุดา้นเครดิตของสินทรพัย์ 11,907,832,508 291,120,355 80,941,293 506,848,142

(โอนกลบั)ค่าเผือการดอ้ยค่า/ผลขาดทนุดา้นเครดิตของเงินลงทนุ 9,451,455 (434,016,938) 1,722,722,603 7,347,996

ส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทนุในการรว่มคา้และบรษัิทรว่ม (4,177,723,193) (6,007,989,567) -  -  

ประมาณการหนีสินสาํหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 2,554,015,587 7,063,158,543 700,412,116 1,839,534,053

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน (3,682,982,828) (8,259,060,713) (587,655,688) (2,557,930,652)

(กาํไร)ขาดทนุจากตราสารอนพุนัธ์ 3,605,656,120 3,123,608,032 1,531,877,016 (1,225,180,475)

(กาํไร)ขาดทนุจากการวดัมลูค่ายตุิธรรมของสญัญาซือขายสินคา้

   ทียงัไมเ่กิดขึนจรงิ 837,920,044 -  (39,138,489) -  

ขาดทนุจากการวดัมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุผ่านกาํไรขาดทนุ 156,283,646 -  36,956,665 -  

(โอนกลบั)ค่าเผือหนีสงสยัจะสญู/ผลขาดทนุดา้นเครดิตของลกูหนี 600,045,398 (77,020,600) (54,546,505) 920,415

ค่าใชจ้่ายในการสาํรวจตดัจาํหน่าย 1,943,211,886 2,368,682,811 -  -  

(โอนกลบั)ค่าเผือการปรบัมลูค่าสินคา้คงเหลือ (468,652,569) (3,079,361,551) (39,170,319) 65,420,262

สาํรองพสัดสุินเปลืองเสือมสภาพ 610,670,210 453,008,357 1,230,564 40,302,822

เงินปันผลรบั (620,394,481) (383,031,136) (31,929,477,375) (29,676,712,760)

ดอกเบียรบั (3,933,495,774) (7,836,966,421) (2,158,499,945) (3,342,143,771)

ตน้ทนุทางการเงิน 28,536,472,808 27,971,463,717 5,940,725,903 6,164,047,845

อืน ๆ 223,810,952 4,462,664 (406,931,994) 354,945,076

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรพัย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 243,289,054,635 303,703,695,936 46,968,189,350 59,868,421,613

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนงึของงบการเงนินี

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สาํหรับปีสนิสุดวันท ี31 ธันวาคม 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

2563 2562 2563 2562

สินทรพัยด์าํเนินงาน(เพมิขึน)ลดลง 

ลกูหนีการคา้ 56,322,036,756 19,001,930,521 39,376,567,450 27,250,869,944

ลกูหนีอืน 1,059,837,344 19,903,908,602 (1,094,230,091) 9,069,258,034

สินคา้คงเหลือและพสัดคุงเหลือ 22,119,176,208 11,353,360,414 (1,855,733,866) 5,241,961,631

สินทรพัยห์มนุเวียนอืน 4,657,060,862 (2,264,690,933) 5,078,582,264 596,834,211

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอืน (2,257,228,437) 6,910,377,794 91,235,182 (111,213,792)

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน(ลดลง) 

เจา้หนีการคา้ (52,544,873,123) (7,439,616,831) (32,584,166,677) (19,932,742,937)

เจา้หนีอืน (2,342,382,351) (14,050,557,920) (3,650,036,749) (4,856,296,140)

หนีสินหมนุเวียนอืน 1,234,683,541 (1,955,970,779) (1,116,637,167) (1,133,000,617)

หนีสินไมห่มนุเวียนอืน (9,092,368,733) (4,795,824,267) (692,624,460) 128,310,633

19,155,942,067 26,662,916,601 3,552,955,886 16,253,980,967

เงินสดรบัจากการดาํเนินงาน 262,444,996,702 330,366,612,537 50,521,145,236 76,122,402,580

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (43,853,246,803) (65,259,229,065) (6,204,047,973) (29,288,868,748)

เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 218,591,749,899 265,107,383,472 44,317,097,263 46,833,533,832

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนงึของงบการเงนินี

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สาํหรับปีสนิสุดวันท ี31 ธันวาคม 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงินสดจ่ายสาํหรบัทีดิน อาคารและอปุกรณ ์และอสงัหารมิทรพัยเ์พือการลงทนุ (143,343,982,049) (144,336,347,465) (16,353,447,040) (19,013,996,689)

เงินสดจ่ายสาํหรบัสินทรพัยไ์มมี่ตวัตน (3,608,598,634) (2,861,367,080) (224,794,789) (197,386,569)

เงินสดจ่ายสาํหรบัการสาํรวจและประเมนิค่า (2,929,002,435) (3,700,244,754) -  -  

เงินสดจ่ายสาํหรบัสินทรพัยส์ิทธิการใช้ (457,407,279) -  (4,924,450) -  

เงินสดจ่ายสาํหรบัเงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะยาวอืน (7,292,636,207) -  (3,792,175,260) -  

เงินสดจ่ายสาํหรบัเงินลงทนุเผือขาย -  (241,112,299) -  (241,112,299)

เงินสดจ่ายสทุธิจากการซือธุรกิจ (1,615,027,703) (164,377,947,967) -  -  

เงินสดจ่ายสาํหรบัเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย -  -  (19,828,276,040) (20,607,908,492)

เงินสดจ่ายสาํหรบัเงินลงทนุในการรว่มคา้ และบรษัิทรว่ม (2,569,730,376) (4,856,296,891) (90,196,283) (34,296,717)

เงินสดจ่ายสาํหรบัเงินใหกู้ย้ืมระยะยาว (3,482,174) (837,243,815) (26,969,071,400) (30,992,122,156)

เงินสดจ่ายสาํหรบัเงินลงทนุระยะยาวอืน -  (2,855,860,697) -  (1,827,467,081)

เงินสดจ่ายสาํหรบัตราสารอนพุนัธ์ (773,688,042) -  (773,688,042) -  

เงินสดรบัจากการขายทีดิน อาคารและอปุกรณ ์และสินทรพัยไ์มมี่ตวัตน

   อสงัหารมิทรพัยเ์พือการลงทนุ และสินทรพัยส์ิทธิการใช้ 253,149,344 929,635,294 917,962,500 1,007,259,109

เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะยาวอืน 15,185,632,747 -  11,156,871,670 -  

เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุเผือขาย -  10,693,125,237 -  -  

เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย -  -  12,625,071,400 2,612,512,600

เงินสดรบัจากการขายและการลดทนุของเงินลงทนุในการรว่มคา้และบรษัิทรว่ม 1,182,300,735 488,930,934 1,170,000,000 -  

เงินสดรบัคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะยาว 2,274,758,685 3,490,281,246 17,932,543,664 28,115,283,133

เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุระยะยาวอืน -  28,289,253 -  -  

เงินสดรบัจากตราสารอนพุนัธ์ 729,983,000 -  729,983,000 -  

เงินสดรบัจากการยกเลิกสญัญาเช่าในสถานีบรกิารนาํมนั 1,719,000 16,679,180 -  -  

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนัลดลง (เพมิขึน) -  269,913,000 5,782,248,761 (3,404,653,124)

เงินลงทนุชวัคราวลดลง -  108,719,156,318 -  17,760,919,841

เงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะสนัเพิมขึน (53,764,919,905) -  (35,848,776,053) -  

เงินสดรบัจากดอกเบีย 2,864,805,266 6,424,633,174 2,039,148,552 3,357,868,462

เงินสดรบัจากเงินปันผล 5,282,514,141 4,787,566,316 31,892,263,820 29,676,712,760

เงินสดสทุธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทนุ (188,583,611,886) (188,218,211,016) (19,639,255,990) 6,211,612,778

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนงึของงบการเงนินี

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สาํหรับปีสนิสุดวันท ี31 ธันวาคม 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรบัจากการออกหุน้สามญัของบรษัิทยอ่ย 267,651,233 18,346,174,140 -  -  

เงินสดรบัจากการกูย้ืมระยะยาว 210,692,854,323 174,649,440,702 57,023,727,626 24,031,000,790

เงินสดรบัจากการเปลียนสดัส่วนเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย -  3,960,400 -  -  

จ่ายซือหุน้ทนุซือคืนของบรษัิทยอ่ย -  (1,187,603,325) -  -  

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (73,027,210,447) (101,517,722,881) (27,118,000,000) (50,044,500,790)

เงินสดจ่ายค่างวดตามสญัญาเช่า (8,371,814,946) (1,358,237,107) (718,285,162) (613,345,103)

เงินสดจ่ายตราสารอนพุนัธ์ (481,276,589) -  (87,921,923) -  

เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุน้กูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทนุ (964,918,042) (30,750,894,428) -  -  

เงินสดจ่ายจากการเปลียนสดัส่วนเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย -  (40,806,272,121) -  -  

เงินกูย้ืมระยะสนัเพิมขึน(ลดลง) (1,124,546,594) (701,550,500) (926,499,476) 154,866,060

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพิมขึน(ลดลง) (40,368,107,350) 19,910,183,786 -  -  

เงินสดจ่ายตน้ทนุทางการเงิน (26,938,729,848) (25,462,319,325) (5,853,526,617) (6,720,225,233)

เงินปันผลจ่าย (51,624,218,700) (81,350,824,835) (36,557,695,167) (59,978,979,769)

เงินสดสทุธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 8,059,683,040 (70,225,665,494) (14,238,200,719) (93,171,184,045)

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,432,810,672 (3,075,298,506) (578,564,569) 402,798,181

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 105,035,582 (3,230,072,876) -  -  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทีถกูจดัประเภทเป็นสินทรพัยที์ถือไวเ้พือขาย (116,058,395) -  -  -  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน(ลดลง)สทุธิ 39,489,608,912 358,135,580 9,861,075,985 (39,723,239,254)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 292,542,457,953 292,184,322,373 46,480,809,912 86,204,049,166

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วันปลายปี 5 332,032,066,865 292,542,457,953 56,341,885,897 46,480,809,912

รายการทมีิใช่เงนิสด

เจา้หนีจากการซือทีดิน อาคารและอปุกรณ ์และอสงัหารมิทรพัยเ์พือการลงทนุ 17,087,410,494 21,829,487,413 1,252,711,363 4,072,072,617

เจา้หนีจากการซือสินทรพัยไ์มมี่ตวัตน 419,054,049 212,468,939 71,341,605 91,630,970

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนงึของงบการเงนินี

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สาํหรับปีสนิสุดวันท ี31 ธันวาคม 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 

ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 
 

หมำยเหต ุ หัวข้อเร่ือง 
1 ขอ้มลูทั่วไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 นโยบายการบญัช ี
4 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัช ี
5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6 เงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะสัน้และเงินลงทนุชั่วคราว 
7 ลกูหนีก้ารคา้ 
8 ลกูหนีอ้ื่น 
9 เงินใหกู้ย้ืม 
10 รายการระหว่างบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
11 สินคา้คงเหลือ 
12 พสัดคุงเหลือ 
13 สินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย 
14 เงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะยาวอื่น 
15 เงินลงทนุเผื่อขาย 
16 เงินลงทนุระยะยาวอื่น 
17 เงินลงทนุในบรษิัทย่อย การรว่มคา้ และบรษิัทรว่ม 
18 อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 
19 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์
20 สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้
21 ค่าความนิยม 
22 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่น 
23 สินทรพัยท์ี่เกิดจากการส ารวจและประเมินคา่ 
24 การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์
25 ภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
26 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 
27 เจา้หนีก้ารคา้ 
28 เจา้หนีอ้ื่น 
29 หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น 
30 เงินกูย้ืมและหนีสิ้นตามสญัญาเชา่ 
31 ประมาณการหนีสิ้นส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 
32 ประมาณการหนีสิ้นค่ารือ้ถอน 
33 หนีสิ้นทางการเงินไม่หมนุเวยีนอืน่  
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หมำยเหต ุ หัวข้อเร่ือง 
34 หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอื่น 
35 ทนุส ารอง 
36 ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 
37 รายไดจ้ากการขายและเการใหบ้รกิาร 
38 รายไดอ้ื่น 
39 ค่าใชจ้า่ยจ าแนกตามลกัษณะ 
40 ค่าภาคหลวงและคา่ตอบแทนส าหรบัปิโตรเลียม 
41 ตน้ทนุทางการเงิน 
42 ส่วนงานด าเนินงาน 
43 เครื่องมือทางการเงิน 
44 เงินปันผลจ่าย 
45 การซือ้ธุรกิจ 
46 สิทธิประโยชนต์ามบตัรส่งเสรมิการลงทนุ 
47 การด าเนินการกรณีศาลปกครองกลางมีค าสั่งคุม้ครองชั่วคราวโครงการในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ 
48 ภาระผกูพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 
49 เหตกุารณอ์ื่น 
50 เหตกุารณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 

ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 

1. ขอ้มูลทั่วไป 
 

1.1 ขอ้มลูทั่วไปของบรษิัท 
 

บรษิัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) (บรษิัทฯ) จดทะเบียนจดัตัง้เป็นบรษิัทมหาชนจ ากดัในประเทศไทย และเป็นบรษิัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ส านกังานใหญ่ของบรษิัทฯ ตัง้อยู่เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

บริษัทฯ มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  และอยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของกระทรวง
พลงังาน 
 

ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ เป็นการด าเนินธุรกิจดา้นปิโตรเลียม โดยบริษัทฯ ลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมการงาน และบริษัทร่วม 
(กลุ่มบรษิัท) ซึ่งประกอบธุรกิจเก่ียวกบัปิโตรเลียมขัน้ตน้และก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขัน้ปลาย เทคโนโลยีและวิศวกรรม รวมถึง
ธุรกิจอื่น ๆ ตามรายละเอียดในหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 42 ส่วนงานด าเนินงาน 
 

1.2 การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
 

สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ท าใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจ
และอตุสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณด์งักล่าวอาจน ามาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนิน
ธุรกิจ ผูบ้รหิารของกลุ่มบรษิัทติดตามความคืบหนา้ของสถานการณด์งักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมลูค่า
ของสินทรพัย ์ประมาณการหนีสิ้นและหนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนีผู้บ้ริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจใน
ประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณม์ีการเปล่ียนแปลง ดว้ยขอ้มลูที่ดีที่สดุที่ผูบ้รหิารทราบจนถึงวนัท่ีในรายงานทางการเงินฉบบันี้ 
 

2. เกณฑก์ำรจัดท ำงบกำรเงนิ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดในพระราชบญัญัติการบญัชี 
พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใตพ้ระราชบัญญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 รวมถึงแนวปฏิบัติ
ทางการบญัชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์         
ที่เก่ียวขอ้งภายใตพ้ระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
 

การจัดรายการในงบการเงินเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ เรื่อง ก าหนดรายการย่อที่ตอ้งมีในงบการเงิน      
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ออกตามความในมาตรา 11 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี      
พ.ศ. 2543 
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2. เกณฑก์ำรจัดท ำงบกำรเงนิ (ต่อ) 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัท าขึน้ดว้ยขอ้สมมติที่ว่าผูใ้ชง้บการเงินมีความเขา้ใจหลกัการและวิธีปฏิบตัิ
ทางบญัชีที่รบัรองทั่วไปในประเทศไทย หลกัการบญัชีที่ใชอ้าจแตกต่างไปจากหลกัการบญัชีที่รบัรองทั่วไปซึ่งใชใ้นประเทศอื่น 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ัดท าขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององคป์ระกอบของ          
งบการเงิน ยกเวน้ รายการบัญชีบางประเภทซึ่งใชมู้ลค่ายุติธรรมในการวัดมูลค่าตามที่ไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบ       
งบการเงินขอ้ 3.2 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั 
 

งบการเงินของบริษัทย่อยไดจ้ดัท าขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชีที่ส  าคญัเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ รายการที่มีสาระส าคญัซึ่ง
เกิดขึน้ระหว่างบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยไดถ้กูตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท และมีการปัดเศษในหมายเหตปุระกอบ
งบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบไุวเ้ป็นอย่างอื่น 
 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากงบการเงินที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนือ้ความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสอง
ภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลัก 
 

3. นโยบำยกำรบัญชี  
 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เริ่มมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจบุนั และที่จะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต มีรายละเอียดดงันี ้ 
 

มีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลังวันที ่1 มกรำคม 2563  
 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1   เรื่อง การน าเสนองบการเงิน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2   เรื่อง สินคา้คงเหลือ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7   เรื่อง งบกระแสเงินสด 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8   เรื่อง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ
ทางบญัชแีละขอ้ผิดพลาด 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10   เรื่อง เหตกุารณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12   เรื่อง ภาษีเงินได ้

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16   เรื่อง ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19   เรื่อง ผลประโยชนข์องพนกังาน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20   เรื่อง การบญัชีส าหรบัเงินอดุหนนุจากรฐับาลและ 
การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัความช่วยเหลือจาก
รฐับาล 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21   เรื่อง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23   เรื่อง ตน้ทนุการกูย้มื 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เริ่มมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจบุนั และที่จะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

 

มีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลังวันที ่1 มกรำคม 2563 (ต่อ)  
 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24    เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจการ 
ที่เก่ียวขอ้งกนั 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26    เรื่อง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน ์
เมื่อออกจากงาน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27    เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28    เรื่อง เงินลงทนุในบรษิัทรว่มและการรว่มคา้ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29    เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกจิที่ 
เงินเฟ้อรุนแรง 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32    เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33    เรื่อง ก าไรต่อหุน้ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34    เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36    เรื่อง การดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37    เรื่อง ประมาณการหนีสิ้น หนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้  
และสินทรพัยท์ี่อาจเกิดขึน้ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38    เรื่อง สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40    เรื่อง อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41    เรื่อง เกษตรกรรม 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 เรื่อง การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้
เป็นครัง้แรก 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2    เรื่อง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3    เรื่อง การรวมธุรกจิ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4    เรื่อง สญัญาประกนัภยั 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5    เรื่อง สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนที่ถือไวเ้พื่อขายและ 
การด าเนินงานท่ียกเลิก 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6    เรื่อง การส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรพัยากรแร ่

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8    เรื่อง ส่วนงานด าเนินงาน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9  เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เริ่มมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจบุนั และที่จะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

 

มีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลังวันที ่1 มกรำคม 2563 (ต่อ)  
 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 เรื่อง งบการเงินรวม 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 เรื่อง การรว่มการงาน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12    เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื่น 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13    เรื่อง การวดัมลูค่ายตุิธรรม 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14    เรื่อง รายการท่ีอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลรอตดับญัชี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาที่ท ากบัลกูคา้ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญาเช่า 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7  เรื่อง การเริ่มตน้ใชส้กลุเงินยโูรเป็นครัง้แรก 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10  เรื่อง ความช่วยเหลือจากรฐับาล - กรณีที่ไม่มีความ
เก่ียวขอ้งอย่างเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรม
ด าเนินงาน 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25  เรื่อง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี 
ของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29  เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32  เรื่อง สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทนุเว็บไซต ์

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1  เรื่อง การเปล่ียนแปลงในหนีสิ้นที่เกิดขึน้จากการรือ้ถอน  
การบรูณะ และหนีสิ้นท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2  เรื่อง หุน้ของสมาชิกในกจิการสหกรณแ์ละเครื่องมือ 
ที่มีลกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5  เรื่อง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทนุการรือ้ถอน  
การบรูณะและการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้ม 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6  เรื่อง หนีสิ้นท่ีเกิดขึน้จากการมีส่วนรว่มในตลาดที่
เฉพาะเจาะจง - เศษเหลือทิง้ของเครื่องใชไ้ฟฟ้า
และอปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกส ์

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7  เรื่อง การปรบัปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 29  เรื่อง การรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10  เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการดอ้ยค่า 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 เรื่อง ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เริ่มมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจบุนั และที่จะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

 

มีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลังวันที ่1 มกรำคม 2563 (ต่อ)  
 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14  
   

 
 
 

เรื่อง ขอ้จ ากดัสินทรพัยต์ามโครงการผลประโยชน ์
ขอ้ก าหนดเงินทนุขัน้ต ่าและปฏิสมัพนัธข์อง
รายการเหล่านี ้ส าหรบัมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 19  เรื่อง ผลประโยชนข์องพนกังาน 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16  เรื่อง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทนุสทุธิใน
หน่วยงานตา่งประเทศ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17 เรื่อง การจ่ายสินทรพัยท์ี่ไม่ใชเ่งินสดใหเ้จา้ของ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19  เรื่อง การช าระหนีสิ้นทางการเงินดว้ยตราสารทนุ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 20  
   

เรื่อง ตน้ทนุการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรบั
เหมืองผวิดิน 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 21  เรื่อง เงินท่ีน าส่งรฐั 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 22 เรื่อง รายการที่เป็นเงินตราตา่งประเทศและส่ิงตอบแทน
รบัหรือจ่ายล่วงหนา้ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 23 เรื่อง ความไม่แน่นอนเก่ียวกบัวิธีการทางภาษีเงินได ้
 

มีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลังวันที ่1 มกรำคม 2564  
 

 กรอบแนวคิดส าหรบัการรายงานทางการเงิน    

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1   เรื่อง การน าเสนองบการเงิน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2   เรื่อง สินคา้คงเหลือ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7   เรื่อง งบกระแสเงินสด 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8   เรื่อง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ
ทางบญัชแีละขอ้ผิดพลาด 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10   เรื่อง เหตกุารณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12   เรื่อง ภาษีเงินได ้

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16   เรื่อง ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19   เรื่อง ผลประโยชนข์องพนกังาน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20   เรื่อง การบญัชีส าหรบัเงินอดุหนนุจากรฐับาลและ 
การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัความช่วยเหลือจาก
รฐับาล 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เริ่มมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจบุนั และที่จะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

 

มีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลังวันที ่1 มกรำคม 2564 (ต่อ)  
 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21   เรื่อง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23   เรื่อง ตน้ทนุการกูย้มื 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24    เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจการ 
ที่เก่ียวขอ้งกนั 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26    เรื่อง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน ์
เมื่อออกจากงาน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27    เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28    เรื่อง เงินลงทนุในบรษิัทรว่มและการรว่มคา้ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29    เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกจิที่ 
เงินเฟ้อรุนแรง 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32    เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33    เรื่อง ก าไรต่อหุน้ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34    เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36    เรื่อง การดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37    เรื่อง ประมาณการหนีสิ้น หนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ และ
สินทรพัยท์ี่อาจเกิดขึน้ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38    เรื่อง สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40    เรื่อง อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41    เรื่อง เกษตรกรรม 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 เรื่อง การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้
เป็นครัง้แรก 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2    เรื่อง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3    เรื่อง การรวมธุรกจิ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4    เรื่อง สญัญาประกนัภยั 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5    เรื่อง สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนที่ถือไวเ้พื่อขายและ 
การด าเนินงานท่ียกเลิก 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6    เรื่อง การส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรพัยากรแร ่

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมือทางการเงิน 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เริ่มมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจบุนั และที่จะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

 

มีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลังวันที ่1 มกรำคม 2564 (ต่อ)  
 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8    เรื่อง ส่วนงานด าเนินงาน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9  เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 เรื่อง งบการเงินรวม 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 เรื่อง การรว่มการงาน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12    เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื่น 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13    เรื่อง การวดัมลูค่ายตุิธรรม 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14    เรื่อง รายการท่ีอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลรอตดับญัชี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาที่ท ากบัลกูคา้ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญาเช่า 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7  เรื่อง การเริ่มตน้ใชส้กลุเงินยโูรเป็นครัง้แรก 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10  เรื่อง ความช่วยเหลือจากรฐับาล - กรณีที่ไม่มีความ
เก่ียวขอ้งอย่างเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรม
ด าเนินงาน 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25  เรื่อง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี 
ของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29  เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32  เรื่อง สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทนุเว็บไซต ์

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1  เรื่อง การเปล่ียนแปลงในหนีสิ้นที่เกิดขึน้จากการรือ้ถอน  
การบรูณะ และหนีสิ้นท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2  เรื่อง หุน้ของสมาชิกในกจิการสหกรณแ์ละเครื่องมือที่
มีลกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5  เรื่อง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทนุการรือ้ถอน  
การบรูณะและการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้ม 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6  เรื่อง หนีสิ้นท่ีเกิดขึน้จากการมีส่วนรว่มในตลาดที่
เฉพาะเจาะจง - เศษเหลือทิง้ของเครื่องใชไ้ฟฟ้า
และอปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกส ์

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7  เรื่อง การปรบัปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 29  เรื่อง การรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เริ่มมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจบุนั และที่จะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

 

มีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลังวันที ่1 มกรำคม 2564 (ต่อ)  
 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10  เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการดอ้ยค่า 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 เรื่อง ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14  
   

เรื่อง ขอ้จ ากดัสินทรพัยต์ามโครงการผลประโยชน ์
ขอ้ก าหนดเงินทนุขัน้ต ่าและปฏิสมัพนัธข์อง
รายการเหล่านี ้ส าหรบัมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 19  เรื่อง ผลประโยชนข์องพนกังาน 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16  เรื่อง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทนุสทุธิใน
หน่วยงานตา่งประเทศ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17 เรื่อง การจ่ายสินทรพัยท์ี่ไม่ใชเ่งินสดใหเ้จา้ของ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19  เรื่อง การช าระหนีสิ้นทางการเงินดว้ยตราสารทนุ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 20  
   

เรื่อง ตน้ทนุการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรบั
เหมืองผวิดิน 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 21  เรื่อง เงินท่ีน าส่งรฐั 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 22 เรื่อง รายการท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศและส่ิงตอบ
แทนรบัหรือจ่ายล่วงหนา้ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 23 เรื่อง ความไม่แน่นอนเก่ียวกบัวิธีการทางภาษีเงินได ้
 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทไดน้ ามาตรฐานและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2562) และ
ฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซึ่งมีผลบงัคบัใชส้ าหรบังบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีที่เริ่มในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2563 
มาถือปฏิบตัิ ผูบ้รหิารของกลุ่มบรษิัทไดป้ระเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวเชื่อว่าไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึ่งไดม้ี
การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งันี ้
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เริ่มมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจบุนั และที่จะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน 

 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16  เรื่อง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทนุสทุธิใน
หน่วยงานตา่งประเทศ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19  เรื่อง การช าระหนีสิ้นทางการเงินดว้ยตราสารทนุ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินดงักล่าว ใชแ้ทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดงัต่อไปนี ้
 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 101 เรื่อง หนีส้งสยัจะสญูและหนีส้ญู 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 103  เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงินของธนาคารและ
สถาบนัการเงินท่ีคลา้ยคลงึกนั 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 104 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง การบญัชีส าหรบัการปรบัโครงสรา้งหนีท้ี่มีปัญหา 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง การบญัชีส าหรบัเงินลงทนุในตราสารหนีแ้ละ 
ตราสารทนุ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106 เรื่อง การบญัชีส าหรบักจิการท่ีด าเนินธุรกจิเฉพาะดา้น
การลงทนุ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูส าหรบั
เครื่องมือทางการเงิน 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี เรื่องที่ 9 เรื่อง สินทรพัยท์ี่ลกูหนีโ้อนใหเ้พื่อช าระหนี ้
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ก าหนดหลักการเก่ียวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า
เครื่องมือทางการเงินดว้ยมลูค่ายตุิธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของเครื่องมือทางการเงิน ลกัษณะ
ของกระแสเงินสดตามสญัญาและแผนธุรกิจของกิจการ หลกัการเก่ียวกับวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน
โดยใชแ้นวคิดของผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมือทางการเงิน 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เริ่มมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจบุนั และที่จะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

 

การน ามาตรฐานกลุ่มนีม้าถือปฏิบตัิมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบรษิัทจากรายการดงัต่อไปนี ้
 

- การจัดประเภทและการวัดมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - กลุ่มบริษัท 
วดัมลูค่าเงินลงทนุดงักล่าวดว้ยมลูค่ายตุิธรรม และจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูค่าดว้ย
มลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น  

 

- การจดัประเภทและการวดัมลูค่าของเงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขายประเภทตราสารทุน - กลุ่มบรษิัทเลือกจดัประเภทเงิน
ลงทุนดังกล่าวบางส่วนเป็นสินทรัพยท์างการเงินที่วัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจัด
ประเภทเงินลงทนุดงักล่าวบางส่วนเป็นสินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ  

 

- การจดัประเภทและการวดัมลูค่าของเงินลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขายประเภทตราสารหนี ้- กลุ่มบริษัทจดัประเภทเงินลงทนุ
ดงักล่าวบางส่วนเป็นสินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย หรือวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นหรือวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ โดยพิจารณาตามลกัษณะของกระแสเงินสดตาม
สญัญาของสินทรพัยท์างการเงินและแผนธุรกิจของกิจการ ณ วนัที่ถือปฏิบตัิในช่วงเปล่ียนแปลงตามมาตรฐานรายงานทาง
การเงิน ฉบบัที่ 9 

 

- การรบัรูร้ายการผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ - กลุ่มบริษัทรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ของ
ตราสารหนีท้ี่วัดมูลค่าดว้ยราคาทุนตัดจ าหน่ายหรือวัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยไม่
จ าเป็นตอ้งรอใหม้ีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดขึน้จรงิ 

 

- การรบัรูร้ายการตราสารอนุพนัธ ์- กลุ่มบริษัทรบัรูร้ายการตราสารอนุพนัธเ์มื่อเริ่มแรกดว้ยมลูค่ายุติธรรม ณ วนัที่เขา้ท า
สญัญา และวดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยมลูค่ายตุิธรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน การเปล่ียนแปลงในมลูค่ายุติธรรม
ของตราสารอนุพันธ์จะถูกรับรู ้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ทั้งนี ้ กลุ่มบริษัทน าการบัญชีป้องกันความเส่ียง  
มาถือปฏิบตัิส าหรบับางรายการ 

 

- การบัญชีป้องกันความเส่ียง - กลุ่มบริษัทถือว่าความสัมพันธ์ของการป้องกันความเส่ียงทั้งหมดของกลุ่มบริษัทที่มี  
อยู่เดิมก่อนการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานฉบับนี ้ยังคงมี
ความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเส่ียงต่อไปได ้ส าหรบัตราสารอนุพนัธท์ี่ถกูก าหนดใหเ้ป็นเครื่องมือป้องกันความเส่ียง
เพื่อการป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด กลุ่มบริษัทจะรบัรูก้ารเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
ดงักล่าวในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยก าไรและขาดทุนดงักล่าวจะถูกโอนไปยงัส่วนของก าไรหรือขาดทุนหรือรวมเป็น
ส่วนหนึ่งของมลูค่าตามบญัชีเริ่มแรกของสินทรพัยท์ี่ไม่ใช่สินทรพัยท์างการเงินในภายหลงั 

-  
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เริ่มมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจบุนั และที่จะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญาเช่า ใชแ้ทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดงัต่อไปนี ้
 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรบัปรุง 2561) เรื่อง สญัญาเช่า 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรบัปรุง 2561) เรื่อง สญัญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจงูใจที่ใหแ้ก่ผูเ้ชา่ 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรบัปรุง 2561) เรื่อง การประเมินเนือ้หาสญัญาเช่าที่ท  าขึน้ตาม
รูปแบบกฎหมาย 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 
(ปรบัปรุง 2561) 

เรื่อง การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่า
หรือไม่ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี ้ ก าหนดหลักการส าหรับการระบุสัญญาเช่า การรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า  
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูของสญัญาเช่าทัง้ทางดา้นผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่า ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดอย่างเป็น
สาระส าคัญ โดยยกเลิกการแยกประเภทระหว่างสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาเช่าการเงินภายใตม้าตรฐานการบัญชี  
ฉบบัที่ 17 ในฝ่ังผูเ้ช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารบัรูร้ายการสินทรพัยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสิ้นตามสญัญาเช่า ณ วนัที่สญัญาเช่าเริ่มมี
ผลส าหรบัสญัญาเช่าทัง้หมด ยกเวน้สญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าซึ่งสินทรพัยอ์า้งอิงมีมลูค่าต ่า ทัง้นี ้การบญัชีส าหรบั
ผู้ให้เช่ายังคงตอ้งจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน โดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 
 

กลุ่มบริษัทน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 
เรื่อง สญัญาเช่า มาถือปฏิบตัิโดยรบัรูผ้ลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัิเป็น
ครัง้แรกโดยการปรบัปรุงยอดยกมาของก าไรสะสมหรือองคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่
ปรบัยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ  
 

ประกาศสภาวิชาชีพบญัชีเพื่อผ่อนผนัการจดัประเภทหุน้กูท้ี่มีลกัษณะคลา้ยทนุ 
 

กลุ่มบรษิัทมีหุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทนุแสดงอยู่ในส่วนของผูถื้อหุน้ เนื่องจากกลุ่มบรษิัทพิจารณาว่าหุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มี
ลกัษณะคลา้ยทุนดงักล่าว มีลกัษณะการช าระคืนเงินตน้เพียงครัง้เดียวเมื่อเลิกกิจการ หรือเมื่อผูอ้อกหุน้กูใ้ชสิ้ทธิไถ่ถอนหุน้กู้
ก่อนก าหนดตามเงื่อนไขที่ระบุไว ้รวมทั้งสามารถเล่ือนการช าระผลตอบแทนไดต้ามดุลยพินิจของผู้ออกหุน้กู้โดยไม่จ ากัด
จ านวนครัง้ตามดุลยพินิจของผูอ้อกหุน้กูแ้ต่เพียงผูเ้ดียว โดยผลตอบแทนที่คา้งช าระดงักล่าวจะถูกสะสมไวโ้ดยไม่มีการคิด
ดอกเบีย้ อย่างไรก็ตาม ตามย่อหนา้ที่ 25 ของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งมี
ผลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีที่เริ่มตน้ในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทตอ้งจดัประเภทรายการตราสาร
ดงักล่าวเป็นหนีสิ้นทางการเงิน เนื่องจากเงื่อนไขบางประการตาม “ขอ้ก าหนดสิทธิว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผู้
ถือหุน้กู”้ อาจตีความไดว้่าผูถื้อหุน้กูม้ีสิทธิไดร้บัช าระภาระผูกพนัก่อนการช าระบญัชี ทัง้นี ้สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศ
สภาวิชาชีพบญัชีที่ 95/2562 เพื่อผ่อนผนัการจดัประเภทหุน้กูท้ี่มีลกัษณะคลา้ยทุนท่ีออกและไดร้บัช าระก่อนวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 เป็นส่วนหนึ่งของส่วนของผูถื้อหุน้ไดจ้นถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เริ่มมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจบุนั และที่จะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนในงบการเงินรวมจ านวน 4,982 ล้านบาท 
โดยกลุ่มบรษิัทจดัประเภทรายการดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุของบรษิัทย่อย  
 

ผลกระทบสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยู่ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 4 
 

ผูบ้รหิารของกลุ่มบรษิัทไดป้ระเมินผลกระทบของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุง และฉบบัใหม่ ส าหรบั
งบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2564 เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญ 
ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเมื่อน ามาถือปฏิบตัิ ยกเวน้การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 9 
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลเครื่องมือทางการเงิน         
ที่ปรบัเปล่ียนขอ้ก าหนดการบญัชีป้องกนัความเส่ียงโดยเฉพาะ  เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากความไม่แน่นอนที่เกิด
จากการปฏิรูปอตัราดอกเบีย้อา้งอิง เช่น อตัราดอกเบีย้อา้งอิงที่ก าหนดจากธุรกรรมการกูย้ืม (Interbank offer rates – IBORs) 
รวมถึง การปรบัปรุงไดก้ าหนดใหก้ิจการใหข้อ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกับความสมัพนัธข์องการป้องกันความเส่ียงที่ไดร้บัผลกระทบ
โดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นัน้ กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของการน ามาตรฐานรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมาถือปฎิบตัิ  
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั 
 

3.2.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และเงินลงทุน
ระยะสัน้อื่นที่มีสภาพคล่องซึ่งมีระยะเวลาครบก าหนดภายในสามเดือนและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้ส่วนเงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน แสดงเป็นหนีสิ้นหมนุเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

3.2.2 สินคา้คงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือแสดงมลูค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า โดยราคาทุนค านวณตามเกณฑ์  
ถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก ราคาทุนของสินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ยตน้ทุนทั้งหมดในการซือ้ ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ  ที่เก่ียวขอ้งโดยตรง 
กบัการซือ้ ส่วนลดรบั ส่วนลดตามปรมิาณการซือ้ รวมถึงเงินน าส่งหรือเงินรบัชดเชยจากภาษีและกองทนุต่าง ๆ  ส่วนมลูค่าสทุธิ
ที่จะไดร้บันั้นค านวณจากราคาโดยประมาณที่คาดว่าจะขายตามปกติของธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นเพื่อใหสิ้นคา้นัน้
ส าเรจ็รูป และค่าใชจ้่ายในการขายที่เก่ียวขอ้ง และรบัรูส่้วนของมลูค่าสทุธิที่จะไดร้บัท่ีต ่ากว่าราคาทนุในงบก าไรขาดทนุภายใต้
หวัขอ้ตน้ทนุขาย และกลุ่มบรษิัทจะรบัรูส้  ารองสินคา้เส่ือมสภาพเมื่อสินคา้ลา้สมยั หรือเสื่อมคณุภาพ 
 

สินคา้คงเหลือภายใตล้ักษณะการคา้แบบนายหนา้-ผูค้า้สินคา้โภคภัณฑแ์สดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนหกั
ตน้ทนุในการขาย 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั (ต่อ) 
 

3.2.3 พสัดคุงเหลือ 
 

พัสดุคงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนซึ่งค านวณตามเกณฑถ์ัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก หักดว้ยส ารองพัสดุเส่ือมสภาพส าหรับพัสดุที่
เส่ือมสภาพ ลา้สมยั หรือไม่ไดใ้ชง้าน และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทนุการผลิตเมื่อมีการเบิกใช ้
 

3.2.4 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนและหนีสิ้นท่ีถือไวเ้พื่อขาย 
 

สินทรพัยห์รือกลุ่มสินทรพัยท์ี่จ  าหน่าย (ที่ประกอบดว้ยสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนและหนีสิ้นที่ถือไวเ้พื่อขาย) จะถกูจดัประเภทเป็น
สินทรัพยท์ี่ถือไวเ้พื่อขายเมื่อมูลค่าตามบัญชีที่จะไดร้บัคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย มิใช่มาจากการใชสิ้นทรัพยน์ั้นต่อไป  
ซึ่งจะเกิดขึน้เมื่อการขายนัน้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสงูมากและสินทรพัยน์ัน้มีไวเ้พื่อขายในทนัทีในสภาพปัจจุบนั 
โดยขึน้อยู่กับขอ้ตกลงที่เป็นไปตามปกติและถือปฏิบตัิกันทั่วไปส าหรบัการขายสินทรพัยน์ัน้ ซึ่งผูบ้ริหารไดผู้กมดักับแผนการ
เสนอขายสินทรพัยอ์ย่างจริงจังในราคาที่สมเหตุสมผลสอดคลอ้งกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพยน์ั้น โดยไดเ้ริ่ม
ด าเนินการตามแผนเพื่อหาผูซ้ือ้และเพื่อท าตามแผนใหส้มบูรณแ์ละมีความเป็นไปไดว้่าการขายจะเสร็จสมบูรณภ์ายในหนึ่งปี
นบัจากวนัท่ีจดัประเภท โดยสินทรพัยห์รือกลุ่มสินทรพัยท์ี่จ  าหน่ายนัน้จะวดัมลูค่าดว้ยจ านวนที่ต  ่ากว่าระหว่างมลูค่าตามบญัชี
กบัมลูค่ายตุิธรรมหกัตน้ทนุในการขาย 
 

กลุ่มบริษัทหยุดคิดค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายส าหรับอาคารและอุปกรณ ์และสินทรพัยไ์ม่มีตัวตนท่ีถูกจัดประเภทเป็น
สินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย ตัง้แต่วนัที่ที่สินทรพัยด์งักล่าวเขา้เงื่อนไขในการจดัประเภทเป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย กลุ่มบรษิัทยงัคง
รบัรูต้่อไป ส าหรบัหนีสิ้น รวมถึงดอกเบีย้และค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัหนีสิ้นซึ่งถกูจดัประเภทเป็นหนีสิ้นท่ีถือไวเ้พื่อขาย 
 

3.2.5 เงินลงทนุในบรษิัทย่อย 
 

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษัทใหญ่ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม การควบคุมเกิดขึน้เมื่อบริษัทใหญ่มี
อ านาจเหนือบริษัทย่อยและมีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเก่ียวข้องกับบริษัทย่อย รวมถึงมี
ความสามารถในการท าใหเ้กิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากอ านาจเหนือบรษิัทย่อย ซึ่งรวมถึงกรณีที่บรษิัทใหญ่มีสิทธิในการ
ออกเสียงนอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งในบริษัทย่อย บริษัทใหญ่พิจารณาขอ้เท็จจริงและสถานการณต์่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งว่ามีอ านาจเหนือ
บรษิัทย่อยหรือไม่  
 

งบการเงินของบรษิัทย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวมนบัจากวนัท่ีมีการควบคมุจนถึงวนัท่ีการควบคมุสิน้สดุลง 
 

บริษัทใหญ่ปันส่วนก าไรหรือขาดทุน และแต่ละองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นใหก้ับส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัท
ใหญ่และส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ แมว้่าจะท าใหส่้วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุติดลบ 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั (ต่อ) 
 

3.2.5 เงินลงทนุในบรษิัทย่อย (ต่อ) 
 

กลุ่มบริษัทบนัทึกบญัชีส าหรบัการรวมธุรกิจโดยปฏิบตัิตามวิธีซือ้ ยกเวน้กรณีที่เป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั 
ตน้ทุนการรวมธุรกิจวัดมูลค่าดว้ยจ านวนรวมของมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนที่โอนให ้มูลค่าส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจ
ควบคุมในบริษัทของผูถู้กซือ้และมูลค่ายุติธรรมของส่วนไดเ้สียที่มีอยู่ ณ วันที่ซือ้ (หากเป็นการรวมธุรกิจที่ด  าเนินการส าเร็จ
จากการทยอยซือ้) 
 

• ในการรวมธุรกิจแต่ละครัง้ กลุ่มบริษัทวดัมลูค่าของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคุมในผูถู้กซือ้ดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือ
มลูค่าของสินทรพัยส์ทุธิที่ระบไุดข้องผูถู้กซือ้ตามสดัส่วนของหุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุนัน้ 

• กรณีการรวมธุรกิจที่ ด  าเนินการส าเร็จจากการทยอยซื ้อ  กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เ สียที่ ถืออยู่ก่อนหน้า  
การรวมธุรกิจใหม่โดยใชม้ลูค่ายตุิธรรม ณ วนัท่ีซือ้และรบัรูผ้ลก าไรหรือขาดทนุท่ีเกิดขึน้ในงบก าไรขาดทนุ 

• ตน้ทุนที่เก่ียวขอ้งกับการซือ้ รวมถึงค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่จ่ายใหแ้ก่ที่ปรึกษา ผูป้ระเมินราคา และค่าที่ปรึกษาอื่น ๆ 
บนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทนุ 

 

กลุ่มบรษิัทวดัมลูค่าสินทรพัยท์ี่ระบไุดท้ี่ไดม้าและหนีสิ้นท่ีรบัมาดว้ยมลูค่ายตุิธรรม ณ วนัท่ีซือ้ 
 

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียของกลุ่มบรษิัทในบรษิัทย่อยโดยที่ไม่ไดท้  าใหก้ลุ่มบรษิัทสญูเสียอ านาจในการควบคมุ กลุ่มบรษิัท
บนัทึกรายการเปล่ียนแปลงดงักล่าวภายใตห้วัขอ้ส่วนเกินทุน(ขาดทุน)จากการเปล่ียนแปลงส่วนไดส่้วนเสียในบริษัทย่อยใน
ส่วนของผูถื้อหุน้  
 

เมื่อมีการจ าหน่ายเงินลงทนุ กลุ่มบรษิัทรบัรูผ้ลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสทุธิที่ไดร้บักบัมลูค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในก าไรหรือ
ขาดทนุ 
 

เงินลงทนุในบรษิัทย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีราคาทนุ 
 

กลุ่มบริษัทไดเ้ปิดเผยรายชื่อบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทและข้อมูลที่เก่ียวขอ้งกับส่วนไดเ้สียของบริษัทย่อยไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 17 
 

3.2.6 เงินลงทนุในการรว่มคา้และบรษิทัรว่ม 
 

การร่วมคา้คือการร่วมการงานซึ่งกลุ่มบริษัทมีการควบคมุร่วมและมีสิทธิในสินทรพัย์สทุธิของการร่วมการงานนัน้ การควบคมุ
ร่วมหมายถึงการร่วมกันควบคุมการงานซึ่งไดต้กลงกันไวใ้นสัญญา ซึ่งการควบคุมร่วมจะมีไดก้็ต่อเมื่อการตัดสินใจใด ๆ 
เก่ียวกบักิจกรรมที่เก่ียวขอ้งจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉนัทจ์ากผูท้ี่รว่มกนัควบคมุแลว้เท่านัน้ 
 

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญั โดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกับนโยบาย
ทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคมุหรือควบคมุรว่มในนโยบายดงักล่าว  
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั (ต่อ) 
 

3.2.6 เงินลงทนุในการรว่มคา้และบรษิทัรว่ม (ต่อ) 
 

กลุ่มบริษัทใชว้ิธีซือ้เป็นวิธีการบญัชีส าหรบัการบันทึกการไดม้าซึ่งการร่วมคา้และบริษัทร่วม ยกเวน้กรณีที่เป็นการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกัน ตน้ทุนการซือ้การร่วมคา้และบริษัทร่วมที่สงูกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นที่ระบุได้
ของการร่วมคา้และบริษัทร่วม เฉพาะส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัทจะบันทึกเป็นค่าความนิยมซึ่งรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีเงิน
ลงทนุในการรว่มคา้และบรษิัทรว่ม 
 

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทไดร้วมส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนของการร่วมคา้และบริษัทร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียนบัจากวนัท่ีมี
อิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัจนถึงวนัท่ีการมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัสิน้สดุลง รายการก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดขึน้ระหว่าง
กลุ่มบริษัทกับการร่วมคา้และบริษัทร่วมจะถกูตดับญัชีเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้และบริษัทร่วมนัน้ เวน้แต่มี
หลกัฐานว่าสินทรพัยท์ี่โอนระหว่างกนัดงักล่าวเกิดการดอ้ยค่า 
 

กลุ่มบริษัทรับรูส่้วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนของการร่วมคา้และบริษัทร่วมตามสัดส่วนที่กลุ่มบริษัทมีส่วนไดเ้สียในก าไรหรือ
ขาดทนุของการรว่มคา้และบรษิัทรว่ม เงินปันผลที่กลุ่มบรษิัทไดจ้ากการรว่มคา้และบรษิัทรว่มจะน าไปหกัจากมลูค่าตามบัญชี
ของเงินลงทนุ 

 

กลุ่มบรษิัทจะไม่รบัรูส่้วนแบ่งขาดทนุจากการรว่มคา้และบรษิัทรว่มอีกต่อไป หากส่วนแบ่งขาดทนุของกลุ่มบรษิัทในการรว่มคา้
และบรษิัทรว่มมีมลูค่าเท่ากบัหรือเกินกว่ามลูค่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มบรษิัทในการรว่มคา้และบรษิัทรว่ม เวน้แต่กลุ่มบรษิัทไดค้  า้
ประกนัหรือมีภาระผกูพนัในหนีสิ้นตามกฎหมายหรือตอ้งจ่ายช าระหนีแ้ทนการรว่มคา้และบรษิัทรว่ม  
 

เมื่อมีการจ าหน่ายเงินลงทุน กลุ่มบริษัทรบัรูผ้ลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสทุธิที่ไดร้บักับมลูค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในก าไร
หรือขาดทนุ 
 

เงินลงทนุในการร่วมคา้และบริษัทรว่มแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีราคาทุนและแสดงในงบการเงินรวมโดยใชว้ิธี
ส่วนไดเ้สีย  
 

กลุ่มบริษัทไดเ้ปิดเผยรายชื่อการร่วมคา้และบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทและขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของการร่วมคา้และ
บรษิัทรว่มไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 17 
 

3.2.7 การด าเนินงานรว่มกนั 
 

การด าเนินงานร่วมกันเป็นการร่วมการงานที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิในสินทรพัยแ์ละมีภาระผูกพันในหนีสิ้นที่เก่ียวขอ้งกับการร่วม
การงานนัน้ กลุ่มบรษิัทรบัรูสิ้นทรพัย ์หนีสิ้น รายได ้และค่าใชจ้่ายตามส่วนไดเ้สียในการด าเนินงานรว่มกนัในงบการเงินเฉพาะ
กิจการและงบการเงินรวมนบัตัง้แต่วนัท่ีมีการควบคมุรว่มจนถึงวนัท่ีการควบคมุรว่มสิน้สดุลง  
 

กลุ่มบริษัทไดเ้ปิดเผยการด าเนินงานร่วมกันและขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกับส่วนไดเ้สียของการด าเนินงานร่วมกันไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 17 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั (ต่อ) 
 

3.2.8 บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนักับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ  านาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดยบรษิัทฯ 
หรืออยู่ภายใตก้ารควบคมุเดียวกันกบับริษัทฯ ซึ่งหมายความรวมถึง บริษัทที่ท  าหนา้ที่ถือหุน้ของบริษัทย่อย และกิจการที่เป็น
บริษัทย่อยในเครือเดียวกนั รวมถึงมีส่วนไดเ้สียในบรษิัทฯ ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญั หรือมีอ านาจควบคมุร่วม นอกจากนี ้
บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบรษิัทรว่ม การรว่มคา้ ผูบ้รหิารส าคญั และกรรมการของบรษิัทฯ รวมถึงกิจการ
ที่ผูบ้รหิารส าคญั หรือกรรมการของบรษิัทฯ มีอ  านาจควบคมุ หรือมีอ านาจควบคมุรว่ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญ ไม่ว่า
จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
 

ในการพิจารณาความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกันกับบริษัทฯ แต่ละรายการ บริษัทฯ ค านึงถึงเนือ้หาของ
ความสมัพนัธม์ากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 

 

3.2.9 การแปลงคา่เงินตราต่างประเทศ 
 

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงานของบรษิัทฯ 
รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยู่ในงบการเงินรวมวดัมลูค่าดว้ยสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละกิจการนัน้ 
 

กลุ่มบริษัทแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึน้ใหเ้ป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ัตราแลกเปล่ียน ณ 
วนัที่ที่เกิดรายการ และแปลงค่าสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นที่เป็นตวัเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงินใหเ้ป็น
สกลุเงินที่ใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ก าไรและขาดทุนที่เกิดจากการรบัหรือจ่าย
ช าระที่เป็นเงินตราต่างประเทศและที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นที่เป็นตวัเงินดงักล่าว จะรบัรูใ้นก าไรขาดทนุ 
 

กลุ่มบริษัทแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศที่จดัท างบการเงินเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาทโดยแปลง
ค่าสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นดว้ยอตัราปิด ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และแปลงค่างบก าไรขาดทุนโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวั
เฉล่ียระหว่างงวด ผลต่างที่เกิดขึน้จากการแปลงค่ารายการดงักล่าว รบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงจ านวนสะสม
ภายใตห้วัขอ้องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

เมื่อกลุ่มบริษัทจ าหน่ายหน่วยงานในต่างประเทศ จะบนัทึกผลต่างซึ่งแสดงภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้เป็นส่วนหน่ึงของก าไรหรือ
ขาดทนุจากการจ าหน่ายหน่วยงานในต่างประเทศนัน้  
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั (ต่อ) 
 

3.2.10 ตน้ทนุการกูย้ืม 
 

ตน้ทุนการกูย้ืม ประกอบดว้ย ดอกเบีย้และตน้ทุนอื่นที่เกิดจากการกูย้ืม โดยตน้ทุนการกูย้ืมที่เก่ียวขอ้งกับการไดม้า ซึ่งการ
ก่อสรา้ง หรือการผลิตสินทรพัยท์ี่เขา้เงื่อนไข จะรวมเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนสินทรพัยด์งักล่าว จนกระทั่งการด าเนินการส่วน
ใหญ่ที่จ  าเป็นในการเตรียมการก่อสรา้ง หรือการผลิตสินทรพัยใ์หอ้ยู่ในสภาพพรอ้มที่จะใชไ้ดต้ามประสงคเ์สรจ็สิน้ลง ในกรณีที่
เงินกูย้ืมเกิดขึน้โดยเฉพาะ เพื่อก่อสรา้งหรือผลิตสินทรพัย ์จ านวนตน้ทนุการกูย้ืมที่รวมเป็นราคาทนุของสินทรพัยน์ัน้เป็นตน้ทุน
การกูย้ืมที่เกิดขึน้จริงในระหว่างปีของเงินกูน้ัน้ หกัดว้ยรายไดท้ี่เกิดจากการน าเงินกูด้งักล่าวไปลงทุนเป็นการชั่วคราว กรณีที่
เงินกูย้ืมมีวตัถุประสงคท์ั่วไป กลุ่มบริษัทใชอ้ตัราการตัง้ขึน้เป็นราคาทุนของสินทรพัยค์ณูดว้ยรายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสินทรพัย ์
ในการปันส่วนตน้ทนุการกูย้ืมเป็นราคาทนุของสินทรพัย ์
 

ตน้ทนุการกูย้ืมอื่นถือเป็นค่าใชจ้่ายในงวดที่เกิดรายการ 
 

3.2.11 อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 
 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ แสดงดว้ยราคาทนุหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผ่ือการดอ้ยคา่ ซึ่งราคาทนุรวมถึงรายจา่ย
ที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาสินทรพัย ์
 

กลุ่มบริษัทใชว้ิธีราคาทนุส าหรบัการบนัทึกบญัชีอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน โดยแนวทางราคาทุนนัน้เป็นไปตามแนวทางที่
ก าหนดในนโยบายการบญัชีหวัขอ้ “ที่ดิน อาคารและอปุกรณ”์ 
 

ค่าเส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเสน้ตรงตามอายุการใชป้ระโยชนข์องสินทรพัยซ์ึ่งอยู่
ระหว่าง 5 - 30 ปี และไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรบัท่ีดินและงานระหว่างก่อสรา้ง 
 

กลุ่มบริษัทรบัรูผ้ลต่างระหว่างจ านวนเงินที่ไดร้บัสทุธิจากการจ าหน่ายกับมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์นส่วนของก าไรหรือ
ขาดทนุในปีที่ตดัรายการอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุออกจากบญัชี 
 

3.2.12 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์
 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์แสดงดว้ยราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) โดยราคาทุน
รวมถึงรายจ่ายที่เก่ียวขอ้งโดยตรงเพื่อใหสิ้นทรพัยอ์ยู่ในสถานที่และสภาพที่พรอ้มใชง้าน และประมาณการค่ารือ้ถอนการขน
ยา้ยและการบรูณะสถานท่ีตัง้ของสินทรพัย ์ซึ่งเป็นภาระผกูพนัท่ีเกิดจากการไดห้รือใชสิ้นทรพัยน์ัน้  
 

ค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรกัษาจะรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุนในระหว่างงวดบญัชีที่เกิดรายการขึน้  ส่วนตน้ทุนของการปรบัปรุง
สินทรัพยใ์ห้ดีขึน้อย่างมีนัยส าคัญ ตน้ทุนที่เกิดจากการเปล่ียนแทนส่วนประกอบของรายการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
ตามระยะเวลาที่ก าหนด รวมถึงการตรวจสอบครัง้ใหญ่ กลุ่มบริษัทจะรบัรูต้น้ทุนดงักล่าวไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของราคาตามบัญชี
ของสินทรพัย ์ทัง้นี ้ส าหรบักรณีที่มีการเปล่ียนแทน กลุ่มบรษิัทจะตดัมลูค่าตามบญัชีของส่วนประกอบท่ีถกูเปล่ียนแทนออก 
 

การก าหนดค่าเส่ือมราคา กลุ่มบรษิัทพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนั เมื่อแต่ละส่วนประกอบนัน้มีสาระส าคญั 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั (ต่อ) 
 

3.2.12 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์(ต่อ) 
 

มูลค่าคงเหลือของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประมาณดว้ยมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้ับในปัจจุบันจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 
หลงัจากหกัตน้ทนุท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้จากการจ าหน่ายสินทรพัยน์ัน้ หากสินทรพัยน์ัน้มีอายุและสภาพท่ีคาดวา่จะเป็นเมื่อสิน้สดุ
อายกุารใชป้ระโยชน ์ 
 

กลุ่มบรษิัททบทวนมลูค่าคงเหลือ อายกุารใชป้ระโยชน ์และวิธีการคิดค่าเส่ือมราคาของสินทรพัยอ์ย่างนอ้ยทกุสิน้ปี 
 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเสน้ตรงหรือตามสดัส่วนของผลผลิตตลอดอายุการใช้
ประโยชนท์ี่ประมาณการไวข้องสินทรพัยแ์ต่ละประเภท ดงัต่อไปนี ้
 

อาคาร และส่วนปรบัปรุงอาคาร 2 - 40 ปี 
เครื่องจกัร และอปุกรณ ์ 2 - 40 ปี 
สินทรพัยเ์พื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 5 - 30 ปี หรือตามหน่วยของผลผลิต 
สินทรพัยเ์หมือง ตามหนว่ยของผลผลิต 
สินทรพัยอ์ื่น ๆ 2 - 32 ปี 

 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรบัท่ีดินและงานระหว่างก่อสรา้ง 
 

ก าไรหรือขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์เกิดจากการเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนที่ไดร้บัจากการขายกับมลูค่า
คงเหลือตามบญัชี ณ วนัจ าหน่าย และรบัรูใ้นงบก าไรขาดทนุในงวดที่เกิดขึน้ 
 

สินทรพัยเ์พื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
 

กลุ่มธุรกิจประเภทที่ด  าเนินการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม บันทึกบัญชีเก่ียวกับสินทรัพย์ที่ใช้ เพื่อการส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมโดยใชว้ิธีผลส าเรจ็ของงาน (The Successful Efforts Method) ซึ่งมีนโยบายการบญัชี ดงันี ้
 

ตน้ทนุสนิทรพัย์ 
 

ตน้ทุนของสินทรพัย ์ประกอบดว้ย ตน้ทุนทัง้หมดเพื่อการไดม้าซึ่งสิทธิในผลผลิตปิโตรเลียมหรือตน้ทุนในการไดม้าในสดัส่วน
ของสินทรพัย ์ตน้ทนุค่ารือ้ถอนอปุกรณก์ารผลิต รวมถึงเครื่องมือ และอปุกรณต์่าง ๆ 
 

ตน้ทุนเพื่อการขุดเจาะปิโตรเลียมของหลุมส ารวจ จะถูกบันทึกเป็นสินทรัพยท์ี่เกิดจากการส ารวจและประเมิ นค่า และจะ
เปล่ียนเป็นสินทรพัยเ์พื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมของโครงการที่พบปริมาณส ารองที่พิสูจนแ์ลว้ เมื่อมีการส ารวจพบ
ปรมิาณส ารองที่เพียงพอในเชิงพาณิชย ์แต่จะถกูตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ้่ายทัง้จ านวนในงบก าไรขาดทนุในงวดที่มีการพิสจูนว์า่
ไม่พบปรมิาณส ารอง หรือพบแต่ไม่เพียงพอในเชิงพาณิชย ์ 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั (ต่อ) 
 

3.2.12 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์(ต่อ) 
 

สินทรพัยเ์พื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม (ต่อ) 
 

รายจ่ายส ารวจเพื่องานธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ ตลอดจนค่าสงวนพื ้นที่ ในช่วงการส ารวจ บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย  
ในงวดที่เกิดในงบก าไรขาดทนุ 
 

รายจ่ายเพื่อการพัฒนา ทั้งในส่วนของสินทรพัยท์ี่พบปริมาณส ารองที่พิสูจนแ์ลว้ รวมถึงตน้ทุนของหลุมพัฒนาที่ไม่ประสบ
ความส าเรจ็จะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสินทรพัย ์

 

ค่าเสือ่มราคา 

 

ค่าเส่ือมราคาของตน้ทนุการไดม้าซึง่สิทธิในผลผลิตปิโตรเลียม ค านวณโดยวิธีสดัส่วนของผลผลิต (Unit of Production) ตลอด
อายขุองปรมิาณส ารองที่พิสจูนแ์ลว้ (Proved Reserves) ค่าเส่ือมราคาของตน้ทนุหลมุส ารวจ  การพฒันา รวมถึงตน้ทนุค่ารือ้
ถอนอุปกรณก์ารผลิต ยกเวน้ โครงการที่ยงัไม่ส าเร็จค านวณโดยวิธีสดัส่วนของผลผลิต ตลอดอายุของปริมาณส ารองที่พิสจูน์
แลว้ (Proved Reserves) หรือปริมาณส ารองที่พิสจูนแ์ละพฒันาส าเร็จ (Proved Developed Reserves) กลุ่มบริษัทรบัรูก้าร
เปล่ียนแปลงประมาณการปรมิาณส ารองโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 

ปริมาณส ารองที่พิสจูนแ์ลว้และปริมาณส ารองที่พิสจูนแ์ละพฒันาส าเร็จ ค านวณโดยวิศวกรของกลุ่มบริษัท และขอ้มลูที่ไดร้บั
จากผูร้ว่มด าเนินงาน 

 

ค่าเส่ือมราคาส าหรบัเครื่องมือ อปุกรณต์่าง ๆ และอื่น ๆ ค านวณโดยวิธีเสน้ตรง ตามอายกุารใชป้ระโยชนข์องสินทรพัย  ์

 

สินทรพัยเ์หมือง 
 

กลุ่มธุรกิจประเภทถ่านหิน บันทึกบัญชีเก่ียวกับสินทรพัยท์ี่ใชเ้พื่อการส ารวจและการผลิตถ่านหิน ซึ่งประกอบดว้ย สิทธิใน
เหมืองถ่านหิน และค่าใชจ้่ายในการส ารวจและพฒันาเหมืองรอตดับญัชี โดยมีนโยบายการบญัชี ดงันี ้
 

สทิธิในเหมืองถ่านหิน 

 

สิทธิในเหมืองถ่านหิน ประกอบดว้ย ตน้ทุนทั้งหมดเพื่อการไดม้าซึ่งสิทธิในเหมืองถ่านหิน และรวมถึงตน้ทุนค่าส ารวจและ
พฒันาพืน้ท่ีเหมืองถ่านหิน 
 

ค่าใชจ้่ายในการส ารวจและพฒันาเหมืองรอตดับญัชี 
 

ค่าใชจ้่ายเพื่อการพฒันาเหมืองและตน้ทุนในการพฒันาพืน้ที่จะถูกบนัทึกเป็นสินทรพัยเ์หมืองภายใตสิ้นทรพัยท์ี่เกิดจากการ
ส ารวจและประเมินค่า และจะเปล่ียนเป็นสินทรพัยเ์หมืองภายใต ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์หากเขา้เงื่อนไขและมีความเป็นไป
ไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะสามารถก่อใหเ้กิดประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคต  แต่หากพิสจูนแ์ลว้ว่าไม่สามารถก่อใหเ้กิดประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคต จะถกูตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ้่ายทัง้จ านวนในงบก าไรขาดทนุในงวดที่เกิดขึน้  
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั (ต่อ) 
 

3.2.12 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์(ต่อ) 
 

สินทรพัยเ์หมือง (ต่อ) 
 

ค่าเสือ่มราคา 

 

ค่าเส่ือมราคาของตน้ทนุการไดม้าซึ่งสินทรพัยเ์หมือง ค านวณโดยวิธีสดัส่วนของผลผลิต (Unit of Production) ตลอดอายขุอง
ปรมิาณส ารองที่พิสจูนแ์ลว้ (Proved Reserves) 
 

ปรมิาณสดัส่วนของผลผลิตและอายกุารใชป้ระโยชนข์องสมัปทานเหมืองถ่านหิน จะถกูประมาณและสอบทานโดยกลุ่มบรษิัท  
 

3.2.13 ค่าความนิยม 
 

กลุ่มบริษัทบนัทึกมลูค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมดว้ยราคาทุน ซึ่งเท่ากับตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สงูกว่ามลูค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยส์ุทธิที่ไดม้า และทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชีข้องการดอ้ยค่าเกิดขึน้  
แต่หากมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดม้าสงูกว่าตน้ทนุการรวมธุรกิจ กลุ่มบรษิัทจะรบัรูส่้วนที่สงูกว่าเป็นก าไรในงบก าไร
ขาดทนุ 
 

เพื่อวัตถุประสงคใ์นการทดสอบการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึน้จากการรวมธุรกิจให้กับหน่วย
สินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสด) ที่คาดว่าจะไดร้บัประโยชนเ์พิ่มขึน้จากการรวม
ธุรกิจ และกลุ่มบริษัทจะท าการประเมินมลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือ
กลุ่มของหน่วยสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสด) หากมลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสดต ่ากว่ามลูค่า
ตามบญัชี กลุ่มบริษัทจะรบัรูข้าดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุน และกลุ่มบริษัทไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 
 

3.2.14 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน แสดงดว้ยราคาทนุหกัดว้ยค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 
 

กลุ่มบริษัทบนัทึกตน้ทนุเริ่มแรกของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ไดม้าจากการรวมธุรกิจตามมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยน์ัน้ ณ วนัที่
ซือ้ธุรกิจ ส่วนสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ไดม้าจากการอื่น กลุ่มบรษิัทบันทึกตน้ทนุเริ่มแรกของสินทรพัยน์ัน้ตามราคาทนุ 
 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ประกอบดว้ย สิทธิในการใชค้อมพิวเตอรซ์อฟตแ์วร ์รวมถึงสญัญาซือ้ขายกบัลกูคา้ (Customer Contracts) 
ลิขสิทธ์ิและเคร่ืองหมายการคา้ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ๆ เช่น สิทธิในการด าเนินงานอ่ืน  
 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนถกูตดัจ าหน่ายและบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรือขาดทุน โดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใชป้ระโยชนซ์ึ่งอยู่
ระหว่าง 2 - 32 ปี  
 

กลุ่มบรษิัททบทวนมลูค่าคงเหลือ อายกุารใชป้ระโยชน ์และวิธีการตดัจ าหน่ายของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอย่างนอ้ยทกุสิน้ปี  
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั (ต่อ) 
 

3.2.15 สินทรพัยท์ี่เกิดจากการส ารวจและประเมินค่า 
 

สินทรพัยใ์นการส ารวจและประเมินค่าแหล่งปิโตรเลียม 
 

กลุ่มบรษิัทบนัทึกสินทรพัยใ์นการส ารวจและประเมินค่าแหล่งปิโตรเลียมเป็นสินทรพัยท์ี่เกิดจากการส ารวจและประเมินค่าโดย
ใชร้าคาทนุ เมื่อมีการส ารวจพบปรมิาณส ารองที่เพียงพอในเชิงพาณิชย ์สินทรพัยภ์ายใตโ้ครงการนัน้จะถกูโอนไปเป็นสินทรพัย์
เพื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมภายใต ้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์และมีวิธีวดัมลูค่าภายหลงัตามวิธีการที่ระบุไวใ้นหมาย
เหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 3.2.12  
 

ส าหรับโครงการที่พิสูจน์ว่าไม่พบปริมาณส ารองหรือพบแต่ไม่เพียงพอในเชิงพาณิชย ์สินทรัพยภ์ายใตโ้ครงการนั้นจะถูก  
ตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ้่ายทัง้จ านวนในงบก าไรขาดทนุ 
 

สินทรพัยเ์หมือง 
 

ค่าใชจ้่ายในการส ารวจและประเมินค่าบนัทึกเป็นตน้ทนุสินทรพัย ์โดยใชร้าคาทนุ เมื่อเขา้เงื่อนไขต่อไปนี ้
 

ก) ตน้ทุนสินทรพัยน์ั้นคาดว่าจะไดร้บัคืนเมื่อพืน้ที่นั้นไดร้ับการพัฒนาแลว้เสร็จและเริ่มการท าเหมืองหรือจากการขาย  
พืน้ท่ีส ารวจ หรือ 

 

ข) กิจกรรมการส ารวจในพืน้ท่ีที่จะก่อใหเ้กิดประโยชนย์งัไม่ถึงขัน้ท่ีสามารถประเมินถึงความมีอยู่จรงิของปรมิาณส ารองใน
เชิงพาณิชยไ์ดอ้ย่างสมเหตสุมผล และกิจกรรมการส ารวจยงัด าเนินอยู่โดยต่อเนื่อง 

 

ค่าใชจ้่ายเพื่อการส ารวจและประเมินค่าที่ไม่เขา้เงื่อนไขดงักล่าวขา้งตน้จะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายทัง้จ านวนในก าไรหรือขาดทนุ 
แต่หากพืน้ท่ีไดร้บัการพฒันาและกิจกรรมการท าเหมืองเริ่มขึน้ ค่าใชจ้่ายในการส ารวจและประเมินค่าที่บนัทึกไวเ้ป็นสินทรพัย์
จะโอนไปเป็นสินทรพัยเ์หมืองภายใต ้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์และมีวิธีวดัมลูค่าภายหลังตามวิธีการที่ระบุไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 3.2.12 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั (ต่อ) 
 

3.2.16 การดอ้ยค่าของสินทรพัยท์ี่ไม่ใช่สินทรพัยท์างการเงิน 
 

ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในบริษัทรว่ม
และการรว่มคา้ ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ หรือสินทรพัยท์ี่ไม่มีตวัตนอื่นของ
กลุ่มบรษิัทหากมีขอ้บ่งชีว้่าสินทรพัยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า และจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยม และสินทรพัยไ์ม่
มีตวัตนที่มีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน เป็นรายปี กลุ่มบริษัทรบัรูข้าดทุนจากการดอ้ยค่าเมื่อมลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บั
คืนของสินทรพัยม์ีมลูค่าต ่ากว่ามลูค่าตามบัญชีของสินทรพัยน์ั้น ทั้งนีมู้ลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนหมายถึงมลูค่ายุติธรรมหกั
ตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้
สินทรพัย ์กลุ่มบริษัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะไดร้บัจากสินทรพัยแ์ละค านวณคิดลดเป็นมลูค่า
ปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีที่สะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจบุนัของเงินสดตามระยะเวลาและ
ความเส่ียงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรพัยท์ี่ก าลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมลูค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขาย กลุ่ม
บรษิัทใชแ้บบจ าลองการประเมินมลูค่าที่ดีที่สดุซึ่งเหมาะสมกบัสินทรพัย ์ซึ่งสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ีกจิการสามารถจะไดม้าจาก
การจ าหน่ายสินทรัพย์หักดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้นผู้ซือ้กับผู้ขายมีความรอบรูแ้ละเต็มใจในการ
แลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท้ี่ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 
 

กลุ่มบรษิัทจะรบัรูร้ายการผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ  
 

หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์ยกเวน้ค่าความนิยม มีขอ้บ่งชีท้ี่แสดงใหเ้ห็นว่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรพัยท์ี่รบัรูใ้นงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบรษิัทจะประมาณมลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัยน์ัน้ และจะกลบั
รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่รบัรูใ้นงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปล่ียนแปลงประมาณการที่ใชก้ าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะ
ไดร้บัคืนภายหลังจากการรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าครัง้ล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัยท์ี่เพิ่มขึน้จากการกลบั
รายการผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สงูกว่ามลูค่าตามบญัชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ของสินทรพัยใ์นงวดก่อน  ๆ  กลุ่มบริษัทจะบนัทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยโ์ดยรับรูไ้ปยงัส่วนของ
ก าไรหรือขาดทนุทนัที  
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั (ต่อ) 
 

3.2.17 สญัญาเช่า 
 

ณ วนัเริ่มตน้ของสญัญาเช่า กลุ่มบรษิัทจะประเมินวา่สญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเชา่หรือไม่ โดยสญัญาจะ
เป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสญัญานัน้มีการใหสิ้ทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรพัยท์ี่ระบุไดส้ าหรบั
ช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
 

กลุ่มบรษิัทในฐานะผูเ้ช่า 

 

นโยบายการบญัชีทีถ่ือปฏิบตัติัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 
 

กลุ่มบริษัทใชว้ิธีการบญัชีเดียวส าหรบัการรบัรูร้ายการและการวดัมลูค่าสญัญาเช่าทุกสญัญา เวน้แต่สญัญาเช่าระยะสัน้และ
สัญญาเช่าที่สินทรพัยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรพัยอ์า้งอิงพรอ้มใชง้าน) กลุ่มบริษัทบันทึก
สินทรพัยสิ์ทธิการใชซ้ึ่งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรพัยอ์า้งอิงและหนีสิ้นตามสญัญาเช่าตามการจ่ายช าระตามสญัญาเช่า 
 

สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้
 

สินทรพัยสิ์ทธิการใชว้ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรบัปรุงดว้ยการวดั
มลูค่าของหนีสิ้นตามสญัญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรพัยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินของหนีสิ้นตามสญัญาเช่าจาก
การรบัรูเ้ริ่มแรก ตน้ทนุทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึน้ จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวนัที่
สญัญาเช่าเริ่มมีผล และหกัดว้ยสิ่งจงูใจตามสญัญาเช่าที่ไดร้บั 
 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทุน  โดยวิธีเสน้ตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรพัยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสัน้กว่า ดงันี ้
 

ที่ดิน 2 - 40 ปี 
อาคาร 2 - 28 ปี 
เครื่องจกัร และอปุกรณ ์ 2 - 40 ปี 
ยานพาหนะ 2 - 6  ปี 
สินทรพัยอ์ื่น ๆ 2 – 6  ปี 

 

หากความเป็นเจา้ของในสินทรพัยอ์า้งอิงไดโ้อนใหก้บักลุ่มบริษัทเมื่อสิน้สดุอายุสญัญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรพัยด์งักล่าว
ไดร้วมถึงการใชสิ้ทธิเลือกซือ้ ค่าเส่ือมราคาจะค านวณจากอายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณของสินทรพัย์ 
 

สินทรพัยสิ์ทธิการใชท้ี่จดัประเภทเป็นอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนแสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุ
ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั (ต่อ) 
 

3.2.17 สญัญาเช่า (ต่อ) 
 

กลุ่มบรษิัทในฐานะผูเ้ช่า (ต่อ) 

 

นโยบายการบญัชีทีถ่ือปฏิบตัติัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 (ต่อ) 
 

หนีสิ้นตามสญัญาเช่า 
 

หนีสิ้นตามสญัญาเช่าวดัมลูค่าดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าตลอดอายุสญัญาเช่า จ านวนเงินที่
ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงที่หักดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึน้อยู่กับดัชนีหรืออัตรา 
จ านวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใตก้ารรบัประกันมลูค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซือ้ซึ่งมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตสุมผลที่กลุ่มบรษิัทจะใชสิ้ทธินัน้ และการจ่ายค่าปรบัเพื่อการยกเลิกสญัญาเช่า หากขอ้ก าหนดของสญัญาเช่าแสดงให้
เห็นว่ากลุ่มบรษิัทจะใชสิ้ทธิในการยกเลิกสญัญาเช่า กลุ่มบรษิัทบนัทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึน้อยู่กบัดชันีหรืออตัราเป็นค่าใชจ้่าย
ในงวดที่เหตกุารณห์รือเงื่อนไขซึ่งเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายช าระนัน้ไดเ้กิดขึน้  
 

กลุ่มบริษัทคิดลดมลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินที่ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่าหรืออตัรา
ดอกเบีย้การกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนีสิ้นตามสัญญาเช่าจะ
เพิ่มขึน้จากดอกเบีย้ของหนีสิ้นตามสญัญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช าระหนีสิ้นตามสญัญาเช่า นอกจากนี ้มลูค่าตามบญัชี
ของหนีสิ้นตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตาม
สญัญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซือ้สินทรพัยอ์า้งอิง 
 

สญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าซึ่งสินทรพัยอ์า้งอิงมีมลูค่าต ่า 
 

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่านบัตัง้แต่วนัที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรพัยอ์า้งอิงมี
มลูค่าต ่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั (ต่อ) 
 

3.2.17 สญัญาเช่า (ต่อ) 
 

กลุ่มบรษิัทในฐานะผูเ้ช่า (ต่อ) 

 

นโยบายการบญัชีทีถ่ือปฏิบตักิ่อนวนัที ่1 มกราคม 2563 
 

สญัญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณท์ี่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้ับผูเ้ช่าถือเป็น
สญัญาเช่าการเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยท์ี่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบัน
สทุธิของจ านวนเงินที่ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มลูค่าใดจะต ่ากว่า ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใชจ้่ายทางการเงิน
จะบันทึกเป็นหนีสิ้นระยะยาว ส่วนดอกเบีย้จ่ายจะบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรพัยท์ี่
ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชง้านของสินทรพัยท์ี่ เช่า หรืออายุของสัญญาเช่า แลว้แต่
ระยะเวลาใดจะต ่ากว่า  
 

สญัญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณท์ี่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปใหก้ับผูเ้ช่าถือ
เป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินที่จ่ายตามสญัญาเช่าด าเนินงานรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในส่วนของก า ไรหรือขาดทุนตามวิธี
เสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 
 

กลุ่มบรษิัทในฐานะผูใ้หเ้ช่า 

 

กรณีสญัญาเช่าเงินทนุ 
 

สญัญาเช่าที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสญัญาเช่าเงินทุน ณ วนัท่ี
สัญญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรพัยภ์ายใตส้ัญญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหนีด้ว้ยจ านวนที่เท่ากับเงินลงทุนสุทธิตาม
สญัญาเช่าหรือมลูค่าปัจจุบนัสทุธิของจ านวนเงินที่จะไดร้บัตามสญัญาเช่าและมลูค่าคงเหลือที่ไม่ไดร้บัการประกัน หลงัจาก
นัน้จะรบัรูร้ายไดท้างการเงินตลอดอายสุญัญาเช่าในรูปแบบท่ีสะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนรายงวดคงที่ของเงินลงทุนสทุธิตาม
สญัญาเช่า 
 

กรณีสญัญาเช่าด าเนินงาน 
 

สญัญาเช่าที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปใหก้ับผูเ้ช่าถือเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน 
กลุ่มบริษัทบันทึกจ านวนเงินที่ไดร้บัตามสญัญาเช่าด าเนินงานเป็นรายไดใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอด
อายขุองสญัญาเช่า ตน้ทนุทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึน้จากการไดม้าซึ่งสญัญาเช่าด าเนินงานรวมในมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัย์
อา้งอิงและรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตลอดอายสุญัญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสญัญาเช่า  
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั (ต่อ) 
 

3.2.18 ภาษีเงินได ้
 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจบุนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนั 
 

กลุ่มบริษัทค านวณภาษีเงินไดส้ าหรบักิจการที่ไม่ไดร้ับการส่งเสริมการลงทุน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไวใ้นประมวลรษัฎากร 
พระราชบญัญัติภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม พ.ศ. 2514 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2532 และภาษีเงินไดน้ิติบคุคลในประเทศอื่น ๆ  
ที่กลุ่มบรษิัทไดไ้ปลงทนุ 
 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั ไดแ้ก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช าระ ซึ่งค านวณจากก าไรประจ าปีที่ตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีที่
ประกาศใช้ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งเก่ียวกับรอบบัญชีที่ค  านวณภาษีเงินได ้ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่
เก่ียวกบัรายการในปีก่อน ๆ 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ตัง้เต็มจ านวนตามวิธีบนัทึกหนีสิ้นในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่าง
ฐานภาษีของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นกับมลูค่าที่แสดงอยู่ในงบการเงิน ผลแตกต่างชั่วคราวตามงบการเงินรวมส่วนใหญ่เกิดจาก
รายการท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์ประมาณการหนีสิ้นส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน ประมาณการหนีสิ้นค่ารือ้ถอน และขาดทนุ
สะสมยกไป 
 

อตัราภาษีที่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ใชเ้ป็นอัตราในการค านวณภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 
 

กลุ่มบริษัทรบัรูห้นีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รบัรู ้สินทรพัยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชีส าหรบัผลแตกต่างชั่วคราวที่ใชห้กัภาษี รวมทัง้ผลขาดทนุทางภาษีที่ยงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าที่มีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการน าจ านวนผลแตกต่างชั่วคราวที่ใชห้กัภาษีและผลขาดทุน
ทางภาษีที่ยงัไม่ไดใ้ชน้ัน้มาใชป้ระโยชน ์กลุ่มบรษิัทจะทบทวนมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทกุวนัสิน้
รอบระยะเวลารายงานและจะถกูปรบัลดลงเท่าที่ประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถกูใชจ้รงิ 
 

กลุ่มบริษัทรบัรูภ้าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นรายไดห้รือค่าใชจ้่ายในก าไรหรือขาดทุนส าหรบังวด เวน้แต่ภาษีที่เก่ียวขอ้งกับ
รายการท่ีบนัทึกนอกก าไรหรือขาดทนุ ทัง้ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น หรือโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หรือการรวมธุรกิจ 
 

สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะหกักลบกันไดก้็ต่อเมื่อมีสิทธิตามกฎหมายและสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นภาษีเงิน
ไดด้งักล่าวเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีเดียวกนั 
 

กลุ่มบริษัทหักกลบสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี ้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในการแสดงรายการใน  
งบแสดงฐานะการเงิน  
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั (ต่อ) 
 

3.2.19 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือ้ก๊าซตามสญัญา Take-or-Pay 
 

บริษัทฯ ไดม้ีการท าสญัญาซือ้ก๊าซธรรมชาติ (ก๊าซฯ) กับผูข้าย ซึ่งมีการก าหนดปริมาณการรบัก๊าซฯ ขัน้ต ่าในแต่ละปี (Annual 
Minimum Quantity) หากในปีสญัญาใด บรษิัทฯ ไม่สามารถรบัก๊าซฯ ไดค้รบตามปรมิาณขัน้ต ่าที่ก าหนดไวใ้นสญัญา บรษิัทฯ 
จะตอ้งช าระค่าซือ้ก๊าซฯ ล่วงหนา้ส าหรบัปรมิาณก๊าซในส่วนท่ีไม่สามารถรบัได ้ (Take-or-Pay) โดยหลงัจากสิน้ปีสญัญาในแต่
ละปี บริษัทฯ และผูข้าย จะท าการตกลงและยอมรบัในปริมาณก๊าซฯ ท่ีจะน ามาใชใ้นการค านวณค่า Take-or-Pay ส าหรบัปี
สญัญานัน้ ตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่ก าหนดไวใ้นสญัญา ทัง้นี ้บริษัทฯ มีสิทธิที่จะรบัก๊าซฯ ท่ีไดช้ าระเงินล่วงหนา้ไปแลว้
นัน้ในปีสญัญาต่อ ๆ ไป (Make-up) โดยตอ้งรบัก๊าซฯ ใหค้รบตามปริมาณรบัก๊าซฯ ขัน้ต ่าส าหรบัปีสญัญานัน้ ๆ ก่อน บริษัทฯ 
บนัทึกรายการช าระค่าซือ้ก๊าซฯ ภายใตส้ญัญานีเ้ป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือ้ก๊าซ  

 
 

3.2.20 ประมาณการหนีสิ้นค่ารือ้ถอน 
 

กลุ่มบริษัทบนัทึกประมาณการหนีสิ้นค่ารือ้ถอน (Decommissioning Costs) เมื่อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที่จะเกิดภาระ
ผกูพนัอนัเป็นผลเนื่องมาจากเหตกุารณใ์นอดีต และสามารถประมาณการจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ย่างสมเหตสุมผล 
 

กลุ่มบริษัทรบัรูป้ระมาณการหนีสิ้นดว้ยจ านวนประมาณการของตน้ทุนค่ารือ้ถอน ซึ่งตน้ทุนดงักล่าวไดร้วมเป็นส่วนหนึ่งของ
สินทรพัยเ์พื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม และอาคารและอุปกรณ ์และตดัจ าหน่ายโดยวิธีสดัส่วนของผลผลิตของปรมิาณ
ส ารองที่พิสจูนแ์ลว้ และวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใชป้ระโยชนโ์ดยประมาณของสินทรพัยแ์ต่ละประเภท ตามล าดบั ประมาณการ
หนีสิ้นค่ารือ้ถอนไดร้บัการประเมินขึน้และสอบทานโดยวิศวกรของกลุ่มบรษิัทและดลุยพินิจของฝ่ายบรหิาร 
 

3.2.21 ประมาณการหนีสิ้นส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 
 

ประมาณการหนีสิ้นของกลุ่มบริษัทเก่ียวกับผลประโยชน์ของพนักงานรับรูแ้ละวัดมูลค่าผลประโยชน์ของพนักงาน แต่ละ
ประเภทดงันี ้ 
 

1. ผลประโยชนข์องพนกังานระยะสัน้ รบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรือขาดทนุในงวดที่เกิดรายการ  
 

2. ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน - โครงการสมทบเงิน กลุ่มบรษิัทและพนกังานไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
ซึ่งประกอบดว้ยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรพัยข์องกองทุน
ส ารองเลีย้งชีพไดแ้ยกออกจากสินทรพัยข์องกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพบันทึก
เป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรือขาดทนุในงวดที่เกิดรายการ 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั (ต่อ) 
3.2.21 ประมาณการหนีสิ้นส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน (ต่อ) 

 

3. ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน - โครงการผลประโยชน ์ใชเ้ทคนิคการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั
โดยผูเ้ชี่ยวชาญอิสระ และคิดลดผลประโยชนโ์ดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว ้(Projected unit credit 
method) เพื่อก าหนดมลูค่าปัจจบุนัของประมาณการหนีส้ิน โดยรบัรูเ้ป็นหนีสิ้นในงบแสดงฐานะการเงิน และรบัรู ้
ตน้ทุนบริการปัจจบุนั ตน้ทุนบริการในอดีต ดอกเบีย้สทุธิจากหนีสิ้นผลประโยชนท์ี่ก าหนดไวส้ทุธิ เป็นค่าใชจ้่ายใน
ก าไรหรือขาดทุน ทั้งนี ้ผลก าไรขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ ซึ่งรวมถึงผลก าไรขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตรป์ระกันภัย (Acturial Gain/Loss) รบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรบัรูจ้  านวนสะสมในบัญชี
ก าไรสะสมในส่วนของผูถื้อหุน้  

 

4. ผลประโยชนร์ะยะยาวอื่นของพนกังาน ใชเ้ทคนิคการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกันภยัโดยผูเ้ชี่ยวชาญ
อิสระ และคิดลดผลประโยชน์โดยวิธีคิดลดผลประโยชน์แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected unit credit 
method) เพื่อก าหนดมลูค่าปัจจบุนัของประมาณการหนีส้ิน โดยรบัรูเ้ป็นหนีสิ้นในงบแสดงฐานะการเงิน และรบัรู ้
ตน้ทุนบริการปัจจบุนั ตน้ทุนบริการในอดีต ดอกเบีย้สทุธิจากหนีสิ้นผลประโยชนท์ี่ก าหนดไวส้ทุธิ เป็นค่าใชจ้่ายใน
ก าไรหรือขาดทุน ทัง้นี ้ผลก าไรขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ ซึ่งรวมถึงผลก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรป์ระกนัภยั (Acturial Gain/Loss) รบัรูใ้นก าไรหรือขาดทนุทนัที 

 

5. ผลประโยชนเ์มื่อเลิกจา้งรบัรูเ้ป็นหนีสิ้นและค่าใชจ้่าย เมื่อแสดงชดัเจนว่าผกูพนักบัรายการใดรายการหนึ่ง ดงันี ้ 
• เลิกจา้งพนกังานหรือกลุ่มของพนกังานก่อนวนัเกษียณตามปกติ  
• ใหข้อ้เสนอเพื่อสนบัสนนุใหม้ีการออกจากงานดว้ยความสมคัรใจของพนกังาน 

 
 

3.2.22 การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้า่ย 
 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 
 

กลุ่มบริษัทรบัรูร้ายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการเมื่อมีการส่งมอบสินคา้หรือบริการที่สญัญาใหล้กูคา้เสร็จสิน้ ในจ านวนเงินท่ี
สะท้อนถึงส่ิงตอบแทนที่คาดว่าจะมีสิทธิไดร้ับจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการนั้น ๆ  รายไดค้่าบริการจะรับรูต้ลอด
ช่วงเวลาที่ใหบ้รกิารโดยพิจารณาถึงขัน้ความส าเรจ็ของงาน  
 

รายไดด้อกเบีย้ 
 

รายไดด้อกเบีย้รบัรูด้ว้ยวิธีดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ  โดยจะน ามลูค่าตามบญัชีขัน้ตน้ของสินทรพัยท์างการเงนิมาคณูกบัอตัราดอกเบีย้
ที่แทจ้ริง ยกเวน้สินทรพัยท์างการเงินที่เกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตในภายหลงั ที่จะน ามลูค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรพัยท์าง
การเงิน (สทุธิจากค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้) มาคณูกบัอตัราดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั (ต่อ) 
 

3.2.21 ประมาณการหนีสิ้นส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน (ต่อ) 
 

3.2.22 การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้า่ย (ต่อ) 
 

ตน้ทนุทางการเงิน 
 

ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้จากหนีสิ้นทางการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่ายค านวณโดยใชว้ิธีดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ 
 

เงินปันผลรบั 
 

เงินปันผลรบัถือเป็นรายไดเ้มื่อกลุ่มบรษิัทมีสิทธิในการรบัเงินปันผล 
 

3.2.23 เงินอดุหนนุจากรฐับาล 
 

เงินอุดหนุนจากรฐับาล รวมถึงความช่วยเหลือที่ไม่เป็นตวัเงิน จะรบัรูเ้มื่อมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของเงินอุดหนุนที่ก าหนดไวแ้ละจะไดร้บัเงินอุดหนุนนั้น กลุ่มบริษัทรบัรูเ้งินอุดหนุนจากรฐับาลเป็นรายไดอ้ย่างเป็น
ระบบตลอดระยะเวลาที่รบัรูต้น้ทุนที่เงินอุดหนุนนั้นจ่ายใหเ้ป็นการชดเชย โดยรบัรูเ้งินอุดหนุนจากรฐับาลเป็นส่วนหนึ่งของ
รายไดใ้นก าไรหรือขาดทนุ  
 

3.2.24 ก าไรต่อหุน้ 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน ค านวณโดยการน าก าไรส าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) 
ปรบัปรุงดว้ยดอกเบีย้จ่ายและรายการอื่นที่เก่ียวขอ้งกับหุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุนสทุธิจากค่าใชจ้่ายภาษีที่เก่ียวขอ้ง
กบัหุน้กูด้งักล่าว หารดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัที่ถือโดยบคุคลภายนอกในระหว่างปี 
 

3.2.25 เครื่องมือทางการเงิน 
 

นโยบายการบญัชีที่ถือปฏิบตัิตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 

กลุ่มบริษัทรบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรพัยท์างการเงินดว้ยมลูค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการท ารายการเฉพาะใน
กรณีที่เป็นสินทรพัยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม ส าหรบัลกูหนีก้ารคา้ที่
ไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกับการจดัหาเงินที่มีนยัส าคัญ กลุ่มบริษัทจะรบัรูสิ้นทรพัยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ  
ตามที่กล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเรื่องการรบัรูร้ายได ้
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั (ต่อ) 
 

3.2.25 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

นโยบายการบญัชีที่ถือปฏิบตัิตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (ต่อ) 
 

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิ 
 

กลุ่มบริษัทจดัประเภทสินทรพัยท์างการเงิน ณ วนัที่รบัรูร้ายการเริ่มแรก เป็นสินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูค่าในภายหลงัดว้ย
ราคาทุนตัดจ าหน่าย สินทรัพยท์างการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และ
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการใน
การจดัการสินทรพัยท์างการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรพัยท์างการเงิน 
 

สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย  
 

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรพัยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตัดจ าหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรพัยท์างการเงินนั้นเพื่อรบั
กระแสเงินสดตามสญัญา และเงื่อนไขตามสญัญาของสินทรพัยท์างการเงินก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดที่เป็นการรบัช าระเพียงเงิน
ตน้และดอกเบีย้จากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบไุวเ้ท่านัน้  
 

สินทรพัยท์างการเงินดงักล่าววดัมลูค่าในภายหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบีย้ที่แทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการดอ้ยค่า ทัง้นี ้ผลก าไร
และขาดทุนที่เกิดขึน้จากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการดอ้ยค่าของสินทรพัยด์งักล่าวจะรบัรูใ้นส่วนของก าไรหรื อ
ขาดทนุ 
 

สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุธิรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ (ตราสารหนี)้  
 

กลุ่มบรษิัทวดัมลูค่าสินทรพัยท์างการเงนิดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น เมื่อกลุ่มบรษิัทถือครองสินทรพัยท์าง
การเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพยท์างการเงิน และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์าง
การเงินก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดที่เป็นการรบัช าระเพียงเงินตน้และดอกเบีย้จากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบไุวเ้ท่านัน้ 
 

ทัง้นี ้รายไดด้อกเบีย้ ก าไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน และผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าหรือการโอนกลบัรายการผลขาดทนุ
นั้นจะรบัรูใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทุนและค านวณดว้ยวิธีการเช่นเดียวกับสินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดั
จ าหน่าย ในขณะท่ีการเปล่ียนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมอื่น ๆ จะรบัรูผ่้านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น ผลสะสมของการเปล่ียนแปลง
ในมลูค่ายตุิธรรมที่เคยรบัรูใ้นก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นจะโอนเขา้ไปยงัส่วนของก าไรหรือขาดทนุเมื่อมีการตดัรายการสินทรพัย์
ทางการเงินนัน้ 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั (ต่อ) 
 

3.2.25 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

นโยบายการบญัชีที่ถือปฏิบตัิตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (ต่อ) 
 

สนิทรพัย์ทางการเงนิทีม่ีการก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุธิรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ (ตราสารทนุ)  
 

ณ วนัที่รบัรูร้ายการวนัแรก กลุ่มบริษัทสามารถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ไดถื้อไวเ้พื่อคา้ เป็นตราสารทนุท่ี
ก าหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น โดยไม่สามารถเปลี่ยนการจดัประเภทในภายหลงัได ้ทัง้นี ้
การจดัประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร  
 

ผลก าไรและขาดทนุที่รบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นของสินทรพัยท์างการเงินนีจ้ะไม่สามารถโอนไปรบัรูใ้นส่วนของก าไรหรือ
ขาดทนุไดใ้นภายหลงั  
 

เงินปันผลรบัจากเงินลงทุนดงักล่าวถือเป็นรายไดอ้ื่นในส่วนของก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในกรณีที่เป็นการไดร้บัคืนของตน้ทนุ
การลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินอย่างชดัเจน กลุ่มบรษิัทจะรบัรูร้ายการนัน้ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น  
 

นอกจากนี ้เงินลงทนุในตราทนุท่ีก าหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นไม่มีขอ้ก าหนดใหป้ระเมิน
การดอ้ยค่า 
 

สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุธิรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ 
 

สินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 
โดยรบัรูก้ารเปล่ียนแปลงสทุธิของมลูค่ายตุิธรรมในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ 
 

ทัง้นี ้สินทรพัยท์างการเงินดงักล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพนัธ ์เงินลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อคา้ เงินลงทุนในตราสาร
ทนุซึ่งกลุ่มบรษิัทไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น และสินทรพัยท์างการเงินท่ี
มีกระแสเงินสดที่ไม่ไดร้บัช าระเพียงเงินตน้และดอกเบีย้ 
 

เงินปันผลรบัจากเงินลงทนุในตราสารทนุของบรษิัทจดทะเบียนถือเป็นรายไดอ้ื่นในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ  
 

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนีส้นิทางการเงนิ 
 

ยกเวน้หนีสิ้นตราสารอนพุนัธ ์กลุ่มบรษิัทรบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรกส าหรบัหนีสิ้นทางการเงินดว้ยมลูค่ายตุิธรรมหกัตน้ทุนการท า
รายการ และจดัประเภทหนีสิ้นทางการเงินเป็นหนีสิ้นทางการเงินที่วดัมลูค่าในภายหลังดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใชว้ิธี
ดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ ทัง้นี ้ผลก าไรและขาดทนุที่เกิดขึน้จากการตดัรายการหนีสิ้นทางการเงินและการตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบีย้
ที่แทจ้ริงจะรบัรูใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทุน โดยการค านวณมลูค่าราคาทุนตดัจ าหน่ายค านึงถึง  ส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า 
รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบีย้ที่แทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งนี ้ค่าตัดจ าหน่ายตามวิธีดอกเบีย้ที่
แทจ้รงิแสดงเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทนุทางการเงินในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ  
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั (ต่อ) 
 

3.2.25 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

นโยบายการบญัชีที่ถือปฏิบตัิตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (ต่อ) 
 

การตดัรายการของเครือ่งมือทางการเงนิ 
 

สินทรพัยท์างการเงินจะถกูตดัรายการออกจากบญัชี เมื่อสิทธิที่จะไดร้บักระแสเงินสดของสินทรพัยน์ัน้ไดสิ้น้สดุลง หรือไดม้ีการ
โอนสิทธิที่จะไดร้บักระแสเงินสดของสินทรพัยน์ัน้ รวมถึงไดม้ีการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทัง้หมดของสินทรพัยน์ัน้ 
หรือมีการโอนการควบคมุในสินทรพัยน์ัน้ แมว้่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ไดค้งไวซ้ึ่งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทัง้หมดของ
สินทรพัยน์ัน้ 
 

กลุ่มบริษัทตดัรายการหนีสิ้นทางการเงินก็ต่อเมื่อไดม้ีการปฏิบตัิตามภาระผูกพนัของหนีสิ้นนัน้แลว้ มีการยกเลิกภาระผูกพนั
นั้น หรือมีการสิน้สุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปล่ียนหนีสิ้นทางการเงินที่มีอยู่ใหเ้ป็นหนีสิ้นใหม่จากผูใ้หกู้ร้าย
เดียวกนัซึ่งมีขอ้ก าหนดที่แตกต่างกนัอย่างมาก หรือมีการแกไ้ขขอ้ก าหนดของหนีสิ้นที่มีอยู่อย่างเป็นสาระส าคญั จะถือว่าเป็น
การตดัรายการหนีสิ้นเดิมและรบัรูห้นีสิ้นใหม่ โดยรบัรูผ้ลแตกต่างของมลูค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ 
 

การดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิ 
 

กลุ่มบริษัทรบัรูค้่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ของตราสารหนีท้ัง้หมดที่ไม่ไดว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ค านวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบก าหนดช าระตาม
สัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะไดร้บัช าระ และคิดลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ที่แทจ้ริงโดยประมาณของ
สินทรพัยท์างการเงิน ณ วนัท่ีไดม้า  
 

ในกรณีที่ความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรพัยไ์ม่ไดเ้พิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคญันับตัง้แต่การรบัรูร้ายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวดั
มลูค่าผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้โดยพิจารณาจากการผิดสญัญาที่อาจจะเกิดขึน้ใน 12 เดือนขา้งหนา้ ในขณะท่ี
หากความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรพัยเ์พิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคญันับตัง้แต่การรบัรูร้ายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผล
ขาดทนุดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายทุี่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน  
 

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตจะเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั เมื่อมีการคา้งช าระการจ่ายเงินตามสญัญาเกินกว่า 
30 วนั และพิจารณาว่าสินทรพัยท์างการเงินนั้นมีการผิดสญัญา เมื่อมีการคา้งช าระการจ่ายเงินตามสญัญาเกินกว่า 90 วนั 
อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษัทอาจพิจารณาว่าสินทรพัยท์างการเงินนัน้มีการเพิ่มขึน้ของความเส่ียงดา้นเครดิตอย่างมี
นยัส าคญัและมีการผิดสญัญา โดยพิจารณาจากขอ้มลูภายในหรือขอ้มลูภายนอกอื่น เช่น อนัดบัความน่าเชื่อถือดา้นเครดิต
ของผูอ้อกตราสาร 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั (ต่อ) 
 

3.2.25 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

นโยบายการบญัชีที่ถือปฏิบตัิตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (ต่อ) 
 

การดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิ (ต่อ) 
 

กลุ่มบริษัทใชว้ิธีการอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ส าหรบัลูกหนีก้ารคา้ ดังนั้น  ทุกวันสิน้
รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงทางดา้นเครดิต แต่จะรบัรูค้่าเผ่ือผล
ขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายุของลกูหนีก้ารคา้ อา้งอิงจากขอ้มลูผลขาดทุนดา้นเครดิตจาก
ประสบการณใ์นอดีต ปรบัปรุงดว้ยขอ้มลูการคาดการณไ์ปในอนาคตเก่ียวกบัลกูหนีน้ัน้และสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  
 

สินทรพัยท์างการเงินจะถกูตดัจ าหน่ายออกจากบญัชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ไดร้บัคืนกระแสเงินสดตามสญัญาอีกต่อไป 
 

การหกักลบของเครือ่งมือทางการเงนิ 
 

สินทรพัยท์างการเงินและหนีสิ้นทางการเงินจะน ามาหักกลบกัน และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อ
กิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ในการหกักลบจ านวนเงินที่รบัรู ้และกิจการมีความตัง้ใจที่จะช าระดว้ยยอดสทุธิ 
หรือตัง้ใจที่จะรบัสินทรพัยแ์ละช าระหนีสิ้นพรอ้มกนั 
 

นโยบายการบญัชีที่ถือปฏิบตัิก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 

ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ืน่ 
 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นแสดงดว้ยมลูค่าสทุธิที่คาดว่าจะไดร้บั ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูพิจารณาจากลกูหนีท้ี่คาดว่าจะเรียก
เก็บเงินไม่ได ้โดยประมาณจากจ านวนหนีท้ี่คงเหลืออยู่ ณ วันสิน้งวดตามประวัติการช าระเงินและสถานะทางการเงินของ
ลกูหนีใ้นปัจจุบนั รวมทัง้พิจารณาจากอตัรารอ้ยละตามอายุหนีข้องยอดลกูหนี ้ณ วนัสิน้งวดหนีส้งสยัจะสญูที่เกิดขึน้รบัรูใ้น
ก าไรหรือขาดทนุโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 
 

เงนิลงทนุอืน่ 
 

กลุ่มบรษิัทไดจ้ดัประเภทเงินลงทนุซึ่งมิไดจ้ดัประเภทเป็นเงินลงทุนในบรษิัทย่อย การรว่มคา้ และบรษิัทรว่ม เป็นเงินลงทนุเผ่ือ
ขายและเงินลงทนุระยะยาวอื่น 
 

เงินลงทุนในตราสารทุนและกองทุนรวมที่เป็นหลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาดถกูจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผ่ือขายและ
แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิดว้ยมลูค่ายตุธิรรมและรบัรูผ้ลต่างที่เปล่ียนแปลงไปเป็นรายการก าไร(ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่
เงินลงทนุเผื่อขายในก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น และแสดงจ านวนสะสมภายใตห้วัขอ้องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้ในสว่น
ของผูถื้อหุน้ 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั (ต่อ) 
 

3.2.25 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

นโยบายการบญัชีที่ถือปฏิบตัิก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 (ต่อ) 
 

เงนิลงทนุอืน่ (ต่อ) 
 

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดจะถูกจัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น และแสดงใน  
งบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน โดยกลุ่มบริษัทจะทดสอบการดอ้ยค่าของเงิน
ลงทุนเมื่อมีขอ้บ่งชีว้่าเงินลงทุนนัน้อาจมีการดอ้ยค่าเกิดขึน้ ถา้ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนสงูกว่ามลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืน 
รายการขาดทนุจากการดอ้ยค่าจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทนุทนัที 
 

เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่จะถือจนครบก าหนดที่กลุ่มบรษิัทมีความตัง้ใจแน่วแน่และมีความสามารถที่จะถือตราสารดงักล่าวไป
จนครบก าหนดจะจดัประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น และแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยจะ
บนัทึกขาดทนุจากการดอ้ยค่าในตราสารหนีด้งักล่าวในก าไรหรือขาดทนุทนัที เมื่อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินตน้หรือดอกเบีย้ทัง้หมดหรือบางส่วนตามที่ระบไุวใ้นสญัญาได ้
 

ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างเงินสดสทุธิที่ไดร้บัจากการจ าหน่ายกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนัน้จะบนัทึกใน
ก าไรหรือขาดทนุ และส าหรบักรณีการจ าหน่ายเงินลงทนุเผ่ือขาย กลุ่มบรษิัทจะบนัทึกจ านวนสะสมภายใตห้วัขอ้องคป์ระกอบ
อื่นของส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเกิดการวดัมลูค่าเงินลงทนุเผื่อขายเป็นส่วนหนึ่งของก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน และ
เมื่อมีการจ าหน่ายเงินลงทนุในตราสารหนีห้รือตราสารทนุชนิดเดียวกันเพียงบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีจ าหน่าย
ค านวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัจากจ านวนทัง้หมดที่ถือไว้ 
 

3.2.26 ตราสารอนพุนัธแ์ละการบญัชีป้องกนัความเส่ียง 
 

กลุ่มบรษิัทใชต้ราสารอนพุนัธ ์เช่น สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สญัญา
แลกเปล่ียนอัตราดอกเบีย้ และสัญญาซือ้ขายสินคา้โภคภัณฑล่์วงหนา้ เพื่อป้องกันความเส่ียงจากความผันผวนของอตัรา
แลกเปล่ียน อตัราดอกเบีย้ และราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ตามล าดบั  
 

กลุ่มบริษัทรบัรูม้ลูค่าเริ่มแรกของตราสารอนุพันธด์ว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่ท  าสญัญา และวดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่า
ยตุิธรรม โดยรบัรูก้ารเปล่ียนแปลงของมลูค่ายตุิธรรมในภายหลงัในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ ยกเวน้ในกรณีที่มีการก าหนดให้
ตราสารอนพุนัธน์ัน้เป็นเครื่องมือที่ใชป้้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดที่มีประสิทธิผล ทัง้นี ้กลุ่มบรษิัทแสดงตราสารอนุพนัธ์
เป็นสินทรพัยท์างการเงินเมื่อมีมลูค่ายตุิธรรมมากกว่าศนูย ์และแสดงเป็นหนีสิ้นทางการเงินเมื่อมีมลูค่ายตุิธรรมนอ้ยกว่าศนูย์ 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั (ต่อ) 
 

3.2.27 การวดัมลูคา่ยตุิธรรม 
 

กลุ่มบริษัทวดัมลูค่ายุติธรรมและเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวกับการวดัมลูค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 13 
เรื่อง การวดัมลูค่ายตุิธรรม และหากตอ้งวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยห์รือหนีสิ้นใดตามที่ระบุไวใ้นมาตรฐานอื่นที่เก่ียวขอ้ง 
การวดัมลูค่ายตุิธรรมดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัการของมาตรฐานฉบบันี ้
 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะไดร้บัจากการขายสินทรพัยห์รือเป็นราคาที่จะตอ้งจ่ายเพื่อโอนหนีสิ้นใหผู้อ้ื่นโดย
รายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกิดขึน้ในสภาพปกติระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย (ผูร้่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้
ราคาเสนอซือ้ขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสิ้นซึ่งมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เก่ียวขอ้งก าหนดใหต้อ้งวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรบัสินทรพัยห์รือ
หนีสิ้นที่มีลักษณะเดียวกัน หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่า
ยุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ในการวัดมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้น
ดงักล่าวแทน 
 
 

ล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรม 
 

ในการน าเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างตน้มาใช้ กลุ่มบริษัทจะใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได ้ (Observable Inputs) ที่
เก่ียวขอ้งกบัสินทรพัยห์รือหนีสิ้นท่ีจะวดัมลูค่ายตุิธรรมใหม้ากที่สดุ โดยก าหนดล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรมออกเป็นสามระดบั 
ตามประเภทของขอ้มลูที่น ามาใชใ้นการวดัมลูค่ายตุิธรรม ดงันี ้
 

ระดบั 1 ใชข้อ้มลูราคาเสนอซือ้ขายของสินทรพัยห์รือหนีสิ้นอย่างเดียวกนัในตลาดที่มีสภาพคล่อง 
ระดบั 2 ใชข้อ้มลูอื่นท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรพัยห์รือหนีสิ้น ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูทางตรงหรือทางออ้ม 
ระดบั 3 ใชข้อ้มลูที่ไม่สามารถสงัเกตไดข้องสินทรพัยห์รือหนีสิ้น เช่น ขอ้มลูเก่ียวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กลุ่มบริษัท

ประมาณขึน้  
 

ทุกวันสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดับชัน้ของมลูค่ายุติธรรม
ส าหรบัสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นท่ีถืออยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมลูค่ายตุิธรรมแบบเกิดขึน้ประจ า 
 

3.2.28 ส่วนงานด าเนินงาน  
 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานที่กลุ่มบริษัทรายงานนี ้จ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจและสอดคลอ้งกับรายงานภายในของกลุ่ม
บริษัทที่ผูม้ีอ  านาจตดัสินใจสงูสดุดา้นการด าเนินงานไดร้บัและสอบทานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรพัยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 การประมาณการและขอ้สมมติที่ส  าคญั 
 

ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารได้พิจารณาใช้ประมาณการ และ  
ขอ้สมมติ ซึ่งมีผลกระทบต่อจ านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มลูที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึน้
จรงิอาจแตกต่างไปจากจ านวนที่ประมาณการไว ้
 

ประมาณการและขอ้สมมติที่ใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดร้บัการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรบัประมาณการทางบญัชีจะ
บนัทึกในงวดบญัชีที่ประมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวน และในงวดอนาคตที่ไดร้บัผลกระทบ 
 

ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัการประมาณการและขอ้สมมติที่ส  าคญัมีดงันี ้
 

ประมาณการหนีสิ้น  
 

กลุ่มบริษัทรบัรูป้ระมาณการหนีสิ้นในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณใ์น
อดีต โดยมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะท าใหก้ลุ่มบรษิัทตอ้งสญูเสียทรพัยากรที่มีประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายช าระภาระ
ผกูพนันัน้ และสามารถประมาณมลูค่าไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ 
 

กลุ่มบริษัทบนัทึกประมาณการหนีสิ้นค่ารือ้ถอนเมื่อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที่จะเกิดภาระผูกพันอนัเป็นผลเนื่องมาจาก
เหตุการณใ์นอดีตและสามารถประมาณการจ านวนเงินที่ตอ้งจ่ายไดอ้ย่างสมเหตุสมผล โดยกลุ่มบริษัทจะรบัรูป้ระมาณการ
หนีสิ้นค่ารือ้ถอนดว้ยจ านวนประมาณการของตน้ทุนค่ารือ้ถอนสินทรพัยท์ี่สรา้งเสร็จพรอ้มใชง้าน ตน้ทุนดงักล่าวไดร้วมเป็น
ส่วนหนึ่งของสินทรพัย ์และตดัจ าหน่ายโดยวิธีสดัส่วนของผลผลิตของปรมิาณส ารองที่พิสจูนแ์ลว้และวิธีเสน้ตรงตามอายกุาร
ใชป้ระโยชนโ์ดยประมาณของสินทรพัยแ์ต่ละประเภท ประมาณการหนีสิ้นค่ารือ้ถอนไดร้บัการประเมินขึน้และสอบทานโดย
วิศวกรของกลุ่มบรษิัทและดลุยพินิจของฝ่ายบรหิาร 
 

การประมาณการหนีสิ้นขึน้อยู่กับสถานการณใ์นปัจจบุนั ไดแ้ก่ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ เทคโนโลยี และระดบัราคา ดงันัน้ผลที่เกิดขึน้
จรงิอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณการและตัง้ขอ้สมมติไว ้
 

ภาษีเงินได ้
 

กลุ่มบริษัทมีหน้าที่ตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นหลายประเทศ ในการประมาณการหนีสิ้นภาษีเงินไดต้อ้งใช้ดุ ลยพินิจอย่างเป็น
สาระส าคญั เนื่องจากมีรายการคา้และการค านวณจ านวนมากที่เกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบรษิัท 
 

กลุ่มบริษัทรับรู ้หนี ้สินภาษีเงินได้ที่คาดว่าจะเกิด โดยใช้เกณฑ์การประมาณการภาษีส่วนเพิ่มที่จะถึงก าหนดช าระ  
ผลแตกต่างระหว่างภาษีเงินไดท้ี่ช  าระจริงกับประมาณการจะกระทบต่อภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีในงวดที่มี
การเปล่ียนแปลงเกิดขึน้ 
 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะรบัรูเ้มื่อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบรษิัทจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอ ต่อการน า
จ านวนผลแตกต่างชั่วคราวนัน้มาใชป้ระโยชน ์ซึ่งขอ้สมมติเก่ียวกบัก าไรทางภาษีในอนาคตที่ถกูก าหนดขึน้มีความไม่แน่นอน 
อาจมีการเปล่ียนแปลงซึ่งจะกระทบต่อการรบัรูสิ้นทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 



50 

3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 การประมาณการและขอ้สมมติที่ส  าคญั (ต่อ) 
 

การประมาณปรมิาณส ารองปิโตรเลียม 
 

ปริมาณส ารองปิโตรเลียม เป็นขอ้มลูพืน้ฐานท่ีส าคญัส าหรบัการประเมินการลงทนุในโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มธุรกิจประเภทท่ี
ด าเนินการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม รวมถึงการทดสอบการดอ้ยค่า การเปล่ียนแปลงในปริมาณส ารองที่พิสูจนแ์ลว้จะมี
ผลกระทบต่อมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิและค่าเส่ือมราคาที่ค  านวณตามวิธีสดัส่วนของผลผลิต 
 

ปรมิาณส ารองปิโตรเลียมที่พิสจูนแ์ลว้ คือ ปรมิาณของปิโตรเลียมที่สามารถผลิตในเชิงพาณิชย ์ณ วนัที่ก าหนดใด ๆ โดยมีความ
แน่นอนสงู ภายใตเ้งื่อนไขสภาวะเศรษฐกิจ และวิธีการผลิตในปัจจบุนั รวมถึงกฎระเบียบของรฐั โดยปรมิาณส ารองปิโตรเลียมที่
พิสจูนแ์ลว้ จะมีการตรวจสอบและประเมินทกุปีโดยนกัธรณีวิทยาและวิศวกรแหล่งกกัเก็บปิโตรเลียมของกลุ่มบรษิัท 
 

การดอ้ยค่าของสินทรพัยท์ี่ไม่ใช่สินทรพัยท์างการเงิน  
 

กลุ่มบริษัทไดม้ีการพิจารณาตัง้ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรพัยท์ี่ไม่ใช่สินทรพัยท์างการเงินเมื่อมีเหตุการณห์รือสถานการณ์
บ่งชีว้่ามลูค่าตามบญัชีอาจสงูกว่ามลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืน ซึ่งหมายถึงจ านวนที่สงูกว่าระหว่างมลูค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนใน
การจ าหน่ายกบัมลูค่าจากการใช ้(ซึ่งค านวณจากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด) มลูค่าตามบญัชีจะถกูปรบั
ลดใหเ้ท่ากบัมลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนและส่วนปรบัลดจะถกูบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ทัง้นี ้รายการขาดทนุจากการดอ้ยค่า
ของสินทรพัยท์ี่ไม่ใช่ค่าความนิยมที่กลุ่มบริษัทรบัรูใ้นงวดก่อนอาจถูกกลบัรายการ หากประมาณการที่ใชก้ าหนดมลูค่าที่คาด
ว่าจะไดร้บัคืนไดเ้ปล่ียนแปลงไป 
 

กลุ่มบรษิัทก าหนดใหร้าคาขายซึ่งอา้งอิงจากราคาน า้มนัในตลาดโลก ปรมิาณการผลิตที่คาดว่าจะผลิตไดใ้นอนาคต และอตัรา
ก าไรขัน้ตน้เป็นปัจจยัส าหรบัทดสอบการดอ้ยค่าส าหรบักลุ่มธุรกิจประเภทที่ด  าเนินการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม เนื่องจาก
กลุ่มบรษิัทเชื่อว่าเป็นขอ้บ่งชีท้ี่เหมาะสมที่สดุส าหรบัการประเมินกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะไดร้บัส าหรบัการวดัมลูค่า
จากการใช ้ซึ่งปรมิาณการผลิตที่คาดว่าจะผลิตไดใ้นอนาคตประกอบดว้ย ปรมิาณส ารองที่พิสจูนแ์ลว้ และที่ยงัไม่พิสจูน ์
 

การประมาณการกระแสเงินสดคิดลดในอนาคตส าหรบัการพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรพัยน์ั้น ขึน้กับปัจจยัต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
ปริมาณการผลิตที่คาดว่าจะผลิตไดใ้นอนาคต ราคาขายในอนาคต อุปสงคแ์ละอุปทานในตลาด ปัจจยัความเส่ียง อตัราก าไร
ขัน้ตน้ ส่วนอตัราคิดลดที่ใชใ้นการค านวณหามลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดในอนาคตนัน้ ขึน้กับตน้ทุนเงินลงทุนของหน่วย
สินทรพัย ์
 

การรวมงบการเงินของบรษิัทย่อยที่บรษิัทฯมีสดัส่วนการถือหุน้นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง 
 

ฝ่ายบรหิารของบรษิัทฯพิจารณาว่าบรษิัทฯมีอ านาจควบคมุในบรษิัทย่อยหลายแห่ง ถึงแมว้่าบรษิัทฯจะถือหุน้และมีสิทธิออกเสียง
ในบรษิัทดงักล่าวในสดัส่วนที่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง ทัง้นี ้เนื่องจากบรษิัทฯเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีเสียงส่วนใหญ่และสามารถสั่งการกิจกรรม
ที่ส  าคญัของบริษัทดงักล่าวได ้อีกทัง้ผูถื้อหุน้รายอื่นเป็นผูถื้อหุน้รายย่อย ๆ เท่านัน้ ดงันัน้ บริษัทดงักล่าวจึงถือเป็นบริษัทย่อย
ของกลุ่มกิจการและตอ้งน ามารวมในการจดัท างบการเงินรวมตัง้แต่วนัท่ีบรษิัทฯมีอ านาจควบคมุในกิจการดงักล่าว 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 การประมาณการและขอ้สมมติที่ส  าคญั (ต่อ) 
 

การก าหนดอายสุญัญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่าหรือยกเลิกสญัญาเช่า - กลุ่มบรษิัทในฐานะผูเ้ช่า 
 

ในการก าหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยค านึงถึงข้อเท็จจริงและ
สภาพแวดลอ้มที่เก่ียวขอ้งทัง้หมดที่ท  าใหเ้กิดส่ิงจงูใจทางเศรษฐกิจส าหรบักลุ่มบรษิัทในการใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนัน้ 
 

การก าหนดอตัราดอกเบีย้การกูย้ืมส่วนเพิ่ม - กลุ่มบรษิัทในฐานะผูเ้ช่า 
 

กลุ่มบริษัทไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่า ดงันัน้  ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการก าหนด
อัตราดอกเบีย้การกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดหนีสิ้นตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบีย้การกูย้ืมส่วนเพิ่มเป็น
อตัราดอกเบีย้ที่กลุ่มบริษัทจะตอ้งจ่ายในการกูย้ืมเงินที่จ  าเป็นเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสินทรพัยท์ี่มีมลูค่าใกลเ้คียงกบัสินทรพัยสิ์ทธิการใช้
ในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจที่คลา้ยคลงึ โดยมีระยะเวลาการกูย้ืมและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลงึ 
 

การจดัประเภทของสญัญาเช่า - กลุ่มบรษิัทในฐานะผูใ้หเ้ช่า  
 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจใน 
การประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสญัญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็น
เจา้ของในสินทรพัยท์ี่เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
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4. ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 

ผลกระทบต่อรายการตน้ปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื่องมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญาเช่า มาถือปฏิบตัิ แสดงไดด้งันี ้ 
 

หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

  ผลกระทบจาก  
 

31 ธันวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงินกลุ่ม
เครื่องมือทาง
การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน 
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย ์     
สินทรัพยห์มุนเวียน     
เงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะสัน้ - 38,263 - 38,263 
เงินลงทนุชั่วคราว 38,263 (38,263) - - 
ลกูหนีก้ารคา้ 167,641 (19) - 167,622 
ลกูหนีอ้ื่น 49,612 1,174 (764) 50,022 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ 2,669 - (136) 2,533 
สินคา้คงเหลือ 117,747 10 - 117,757 
สินทรพัยต์ราสารอนพุนัธห์มนุเวียน 3,686 593 - 4,279 
สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอื่น 6,681 (2) - 6,679 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 3,878 - (18) 3,860 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน     
เงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะยาวอื่น - 26,618 - 26,618 
เงินลงทนุเผื่อขาย 6,687 (6,687) - - 
เงินลงทนุในการรว่มคา้ 49,513 (106) (2) 49,405 
เงินลงทนุระยะยาวอื่น 17,932 (17,932) - - 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว 12,474 - (211) 12,263 
อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 7,987 - 107 8,094 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์ 1,294,979 - (9,036) 1,285,943 
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้ - - 69,111 69,111 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่น 79,968 - (11,004) 68,964 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 47,611 (76) 53 47,588 
สินทรพัยต์ราสารอนพุนัธไ์ม่หมนุเวียน 3,811 1,071 - 4,882 
สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอื่น 6,616 (31) - 6,585 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 21,890 - (7,910) 13,980 
รวมสินทรัพย ์ 1,939,645 4,613 40,190 1,984,448 
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4. ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 
 

ผลกระทบต่อรายการตน้ปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื่องมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญาเช่า มาถือปฏิบตัิ แสดงไดด้งันี ้(ต่อ) 
 

หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

  ผลกระทบจาก  
 

31 ธันวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงินกลุ่ม
เครื่องมือทาง
การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน 
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
หนีส้ิน     
หนีส้ินหมุนเวียน     
เจา้หนีอ้ื่น 78,397 1,521 (22) 79,896 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าที่ถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี 1,342 - 5,007 6,349 

หนีส้ินตราสารอนพุนัธห์มนุเวียน 2,522 795 - 3,317 
หนีส้ินทางการเงินหมนุเวียนอื่น 4,163 (110) - 4,053 
หนีส้ินไม่หมุนเวียน     
เงินกูย้ืมระยะยาว 555,018 (16) - 555,002 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า 7,728 - 35,541 43,269 
หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 56,674 (84) (23) 56,567 
หนีส้ินตราสารอนพุนัธไ์ม่หมนุเวียน 2,702 767 - 3,469 
หนีส้ินทางการเงินไม่หมนุเวียนอื่น 18,949 1,165 - 20,114 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 27,696 - (7) 27,689 
รวมหนีส้ิน 755,191 4,038 40,496 799,725 
     
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 869,016 (335) (160) 868,521 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้ (16,036) 1,426 1 (14,609) 
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุของ
บริษัทย่อย 422,436 (516) (147) 421,773 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,275,416 575 (306) 1,275,685 
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4. ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

ผลกระทบต่อรายการตน้ปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื่องมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญาเช่า มาถือปฏิบตัิ แสดงไดด้งันี ้(ต่อ) 
 

หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลกระทบจาก  
 

31 ธันวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงินกลุ่ม
เครื่องมือทาง
การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน 
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย ์     
สินทรัพยห์มุนเวียน     
เงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะสัน้ - 15,002 - 15,002 
เงินลงทนุชั่วคราว 15,002 (15,002) - - 
ลกูหนีอ้ื่น 8,404 1,849 (39) 10,214 
สินคา้คงเหลือ 4,797 6 - 4,803 
สินทรพัยต์ราสารอนพุนัธห์มนุเวียน 1,089 242 - 1,331 
สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอื่น 4,810 (2) - 4,808 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน     
เงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะยาวอื่น - 7,236 - 7,236 
เงินลงทนุเผื่อขาย 2,987 (2,987) - - 
เงินลงทนุระยะยาวอื่น 4,257 (4,257) - - 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์ 273,821 - (4,644) 269,177 
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้ - - 20,241 20,241 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่น 13,375 - (10,770) 2,605 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,257 113 - 1,370 
สินทรพัยต์ราสารอนพุนัธไ์ม่หมนุเวียน 913 604 - 1,517 
สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอื่น 274 (31) - 243 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 1,114 - (1,009) 105 
รวมสินทรัพย ์ 332,100 2,773 3,779 338,652 

 

  



55 

4. ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

ผลกระทบต่อรายการตน้ปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื่องมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญาเช่า มาถือปฏิบตัิ แสดงไดด้งันี ้(ต่อ) 
 

หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลกระทบจาก  
 

31 ธันวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงินกลุ่ม
เครื่องมือทาง
การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน 
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
หนีส้ิน     
หนีส้ินหมุนเวียน     
เจา้หนีอ้ื่น 22,744 1,765 - 24,509 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าที่ถึงก าหนดช าระ 
ภายในหน่ึงปี 485 - 36 521 

หนีส้ินตราสารอนพุนัธห์มนุเวียน - 73 - 73 
หนีส้ินไม่หมุนเวียน     
เงินกูย้ืมระยะยาว 90,263 (31) - 90,232 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า 3,472 - 3,743 7,215 
หนีส้ินทางการเงินไม่หมนุเวียนอื่น 15,306 1,361 - 16,667 
รวมหนีส้ิน 132,270 3,168 3,779 139,217 
     
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 544,005 (266) - 543,739 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้ 1,426 (129) - 1,297 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 545,431 (395) - 545,036 
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4. ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

รายละเอียดผลกระทบที่มีต่อก าไรสะสมและองคป์ระกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จากการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท่ี 16 สญัญาเช่า มาถือ
ปฏิบตัิครัง้แรก แสดงไดด้งันี ้ 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ก าไรสะสม 
องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถ้ือหุน้ ก าไรสะสม 

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถ้ือหุน้ 

การวดัมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุในตราสารทนุ
ของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 21 - 21 - 
การจดัประเภทเงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย
เป็นสินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูค่ายตุธิรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทนุ 132 (132) 106 (106) 
การรบัรูผ้ลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้
ต่อสินทรพัยท์างการเงิน (60) - - - 

การรบัรูร้ายการตราสารอนพุนัธด์ว้ยมลูค่า
ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ (433) - (399) - 

การวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินคา้คงเหลอื 10 - 6 - 
การปรบัปรุงอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้ริง (5) - - - 
การรบัรูร้ายการสญัญาเช่า (160) - - - 
ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
งบการเงิน - 4 - - 

การป้องกนัความเสี่ยงกระแสเงินสด - 16 - - 
ส่วนแบ่งก าไรเบ็ดเสรจ็อ่ืนในการรว่มคา้      
และบรษิัทรว่ม - 20 - - 

การวดัมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุในตราสารทนุ
ที่ก าหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่าน
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน - 2,142 - (23) 

การวดัมลูค่าสิทธิในการขายหุน้จากสว่นไดเ้สีย
ที่ไม่มีอ านาจควบคมุ - (623) - - 

รวมผลกระทบ (495) 1,427 (266) (129) 
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4. ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

4.1 เครื่องมือทางการเงิน 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทและวดัมลูค่าของสินทรพัยท์างการเงินและหนีสิ้นทางการเงินตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เปรียบเทียบกับการจดั
ประเภทและมลูค่าตามบญัชีเดิม แสดงไดด้งันี ้

     หน่วย: ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 

31 ธันวาคม 
2562 

การจดัประเภท
รายการ 

31 ธันวาคม 
2562 หลงัการจดั
ประเภทรายการ 

การวดัมลูค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 
มลูค่ายตุิธรรม
ของการป้องกนั
ความเสี่ยง 

มลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรหรือ
ขาดทนุ 

มลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสรจ็อื่น 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน          

สินทรัพยห์มุนเวียน         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 292,542 - 292,542 - - 57 292,485 292,542 
เงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงิน
ระยะสัน้ - 38,263 38,263 - 6,444 545 31,274 38,263 

เงินลงทนุชั่วคราว 38,263 (38,263) - - - - - - 

ลกูหนีก้ารคา้ 167,641 - 167,641 - - - 167,622 167,622 

ลกูหนีอ้ื่น 14,713 - 14,713 - - - 15,887 15,887 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ 2,669 - 2,669 - - - 2,669 2,669 
สินทรพัยต์ราสารอนพุนัธ์
หมนุเวียน 3,686 - 3,686 - 4,279 - - 4,279 

สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอื่น 6,681 - 6,681 - - - 6,679 6,679 
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4. ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

4.1 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)  

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทและวดัมลูค่าของสินทรพัยท์างการเงินและหนีสิ้นทางการเงินตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เปรียบเทียบกับการจดั
ประเภทและมลูค่าตามบญัชีเดิม แสดงไดด้งันี ้

     หน่วย: ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 

31 ธันวาคม 
2562 

การจดัประเภท
รายการ 

31 ธันวาคม 
2562 หลงัการจดั
ประเภทรายการ 

การวดัมลูค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 มลูค่ายตุิธรรม
ของการป้องกนั
ความเสี่ยง 

มลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรหรือ
ขาดทนุ 

มลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสรจ็อื่น 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน         
เงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงิน
ระยะยาวอื่น - 24,619 24,619 - 1,200 20,767 4,651 26,618 

เงินลงทนุเผื่อขาย 6,687 (6,687) - - - - - - 

เงินลงทนุระยะยาวอื่น 17,932 (17,932) - - - - - - 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว 12,261 - 12,261 - 90 - 12,171 12,261 
สินทรพัยต์ราสารอนพุนัธไ์ม่
หมนุเวียน 3,811 - 3,811 2,523 2,359 - - 4,882 

สินทรพัยท์างการเงินไม่
หมนุเวียนอื่น 6,616 (31) 6,585 - 1,354 - 5,231 6,585 

รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 573,502 (31) 573,471 2,523 15,726 21,369 538,669 578,287 
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4. ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

4.1 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)  

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทและวดัมลูค่าของสินทรพัยท์างการเงินและหนีสิ้นทางการเงินตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เปรียบเทียบกับการจดั
ประเภทและมลูค่าตามบญัชีเดิม แสดงไดด้งันี ้

     หน่วย: ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 

31 ธันวาคม 
2562 

การจดัประเภท
รายการ 

31 ธันวาคม 
2562 หลงัการจดั
ประเภทรายการ 

การวดัมลูค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 มลูค่ายตุิธรรม
ของการป้องกนั
ความเสี่ยง 

มลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรหรือ
ขาดทนุ 

มลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสรจ็อื่น 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

หนีส้ินทำงกำรเงิน         

หนีส้ินหมุนเวียน         

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 44,441 - 44,441 - - - 44,441 44,441 

เจา้หนีก้ารคา้ 158,255 - 158,255 - - - 158,255 158,255 

เจา้หนีอ้ื่น 73,033 (440) 72,593 - - - 74,553 74,553 
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 50,440 - 50,440 - - - 50,440 50,440 

หนีส้ินตราสารอนพุนัธห์มนุเวียน 2,522 509 3,031 4 3,313 - - 3,317 

หนีส้ินทางการเงินหมนุเวียนอื่น 4,163 (110) 4,053 - - - 4,053 4,053 
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4. ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

4.1 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)  

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทและวดัมลูค่าของสินทรพัยท์างการเงินและหนีสิ้นทางการเงินตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เปรียบเทียบกับการจดั
ประเภทและมลูค่าตามบญัชีเดิม แสดงไดด้งันี ้

     หน่วย: ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 

31 ธันวาคม 
2562 

การจดัประเภท
รายการ 

31 ธันวาคม 
2562 หลงัการจดั
ประเภทรายการ 

การวดัมลูค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 มลูค่ายตุิธรรม
ของการป้องกนั
ความเสี่ยง 

มลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรหรือ
ขาดทนุ 

มลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสรจ็อื่น 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

หนีส้ินทำงกำรเงิน         

หนีส้ินไม่หมุนเวียน         

เงินกูย้ืมระยะยาว 555,018 (31) 554,987 - - - 555,002 555,002 

หนีส้ินตราสารอนพุนัธไ์ม่หมนุเวียน 2,702 672 3,374 2,131 1,338 - - 3,469 

เงินมดัจ าถงัก๊าซ 11,657 - 11,657 - - - 11,657 11,657 

หนีส้ินทางการเงินไม่หมนุเวียนอื่น 18,949 (631) 18,318 - 1,782 - 18,332 20,114 

รวมหนีส้ินทำงกำรเงิน 921,180 (31) 921,149 2,135 6,433 - 916,733 925,301 
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4. ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

4.1 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ) 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทและวดัมลูค่าของสินทรพัยท์างการเงินและหนีสิ้นทางการเงินตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เปรียบเทียบกับการจดั
ประเภทและมลูค่าตามบญัชีเดิม แสดงไดด้งันี ้

 
     หน่วย: ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธันวาคม 2562 
การจดัประเภท

รายการ 

31 ธันวาคม 2562 
หลงัการจดัประเภท

รายการ 

การวดัมลูค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 
มลูค่ายตุิธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน 

มลูค่ายตุิธรรมผ่าน
ก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสรจ็อื่น 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        

สินทรัพยห์มุนเวียน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 46,481 - 46,481 - - 46,481 46,481 
เงินลงทนุในสินทรพัยท์าง
การเงินระยะสัน้ - 15,002 15,002 - - 15,002 15,002 

เงินลงทนุชั่วคราว 15,002 (15,002) - - - - - 

ลกูหนีก้ารคา้ 111,558 - 111,558 - - 111,558 111,558 

ลกูหนีอ้ื่น 2,266 - 2,266 - - 4,115 4,115 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ 42,739 - 42,739 - - 42,739 42,739 
สินทรพัยต์ราสารอนพุนัธ์
หมนุเวียน 1,089 - 1,089 1,331 - - 1,331 

สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอื่น 4,810 - 4,810 - - 4,808 4,808 
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4. ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

4.1 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ) 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทและวดัมลูค่าของสินทรพัยท์างการเงินและหนีสิ้นทางการเงินตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เปรียบเทียบกับการจดั
ประเภทและมลูค่าตามบญัชีเดิม แสดงไดด้งันี ้

 
     หน่วย: ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธันวาคม 2562 
การจดัประเภท

รายการ 

31 ธันวาคม 2562 
หลงัการจดัประเภท

รายการ 

การวดัมลูค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 
มลูค่ายตุิธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน 

มลูค่ายตุิธรรมผ่าน
ก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสรจ็อื่น 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน        
เงินลงทนุในสินทรพัยท์าง
การเงินระยะยาวอื่น - 7,244 7,244 397 2,637 4,202 7,236 

เงินลงทนุเผื่อขาย 2,987 (2,987) - - - - - 

เงินลงทนุระยะยาวอื่น 4,257 (4,257) - - - - - 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว 24,982 - 24,982 - - 24,982 24,982 
สินทรพัยต์ราสารอนพุนัธไ์ม่
หมนุเวียน 913 - 913 1,517 - - 1,517 

สินทรพัยท์างการเงินไม่
หมนุเวียนอื่น 274 (31) 243 - - 243 243 

รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 257,358 (31) 257,327 3,245 2,637 254,130 260,012 
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4. ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

4.1 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ) 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทและวดัมลูค่าของสินทรพัยท์างการเงินและหนีสิ้นทางการเงินตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เปรียบเทียบกับการจดั
ประเภทและมลูค่าตามบญัชีเดิม แสดงไดด้งันี ้

 
     หน่วย: ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธันวาคม 2562 
การจดัประเภท

รายการ 

31 ธันวาคม 2562 
หลงัการจดัประเภท

รายการ 

การวดัมลูค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 
มลูค่ายตุิธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน 

มลูค่ายตุิธรรมผ่าน
ก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสรจ็อื่น 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

หนีส้ินทำงกำรเงิน        

หนีส้ินหมุนเวียน        

เจา้หนีก้ารคา้ 100,570 - 100,570 - - 100,570 100,570 

เจา้หนีอ้ื่น 21,682 - 21,682 - - 23,448 23,448 
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 27,118 - 27,118 - - 27,118 27,118 

เงินกูย้ืมระยะสัน้ 3,488 - 3,488 - - 3,488 3,488 

หนีส้ินตราสารอนพุนัธห์มนุเวียน - - - 73 - - 73 

หนีส้ินทางการเงินหมนุเวียนอื่น 108 - 108 - - 108 108 
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4. ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

4.1 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ) 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทและวดัมลูค่าของสินทรพัยท์างการเงินและหนีสิ้นทางการเงินตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เปรียบเทียบกับการจดั
ประเภทและมลูค่าตามบญัชีเดิม แสดงไดด้งันี ้

 
     หน่วย: ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธันวาคม 2562 
การจดัประเภท

รายการ 

31 ธันวาคม 2562 
หลงัการจดัประเภท

รายการ 

การวดัมลูค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 
มลูค่ายตุิธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน 

มลูค่ายตุิธรรมผ่าน
ก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสรจ็อื่น 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

หนีส้ินทำงกำรเงิน        

หนีส้ินไม่หมุนเวียน        

เงินกูย้ืมระยะยาว 90,263 (31) 90,232 - - 90,232 90,232 

หนีส้ินตราสารอนพุนัธไ์ม่หมนุเวียน 324 - 324 324 - - 324 

หนีส้ินทางการเงินไม่หมนุเวียนอื่น 15,306 - 15,306 - - 16,667 16,667 

รวมหนีส้ินทำงกำรเงิน 258,859 (31) 258,828 397 - 261,631 262,028 
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4. ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

4.2 สญัญาเช่า  
 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบตัิครัง้แรก กลุ่มบรษิัทรบัรูห้นีสิ้นตามสญัญาเช่าส าหรบัสัญญา
เช่าที่เคยจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานดว้ยมลูค่าปัจจบุนัของเงินจ่ายช าระตามสญัญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัรา
ดอกเบีย้เงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 ส าหรบัสญัญาเช่าที่เคยจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าเงินทนุ 
กลุ่มบริษัทรับรูมู้ลค่าตามบัญชีของสินทรัพยแ์ละหนี ้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวันที่น ามาตรฐาน  
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบตัิครัง้แรก 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกจิการ 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าที่เปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 47,827 4,848 
หกั : สญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าท่ีสินทรพัยอ์า้งองิมีมลูคา่

ต ่า 
(1,115) (245) 

บวก : สิทธิเลือกในการขยายอายสุญัญาเชา่และสิทธิเลือกซือ้ 7,235 - 
หกั : สญัญาที่พิจารณาเป็นสญัญาบรกิาร (497) (122) 
บวก : อื่น ๆ 2,562 441 
หกั : ดอกเบีย้จา่ยรอตดับญัชี (15,463) (1,143) 

หนีสิ้นตามสญัญาเชา่เพิ่มขึน้จากการน ามาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินฉบบัใหม่ มาถือปฏิบตัิครัง้แรก 40,549 3,779 

หนีสิ้นสญัญาเช่าการเงินตามมาตรฐานการบญัชเีดิม  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 9,070 3,957 

หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 49,619 7,736 

   
ประกอบดว้ย   
หนีสิ้นสญัญาเช่าหมนุเวียน 6,350 521 
หนีสิ้นสญัญาเช่าไม่หมนุเวียน 43,269 7,215 

 49,619 7,736 

   
อตัราดอกเบีย้เงินกูย้ืมส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียรอ้ยละ (ต่อปี) 1.41 - 14.00 1.48 - 3.23 
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5. เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

เงินสด  386 556 11 11 
เงินฝากธนาคาร 220,563 192,074 48,591 36,016 
เงินฝากประจ าที่มีอายไุม่เกิน 3 เดือน 104,208 87,461 2,002 5,008 
ตั๋วเงินคลงั 1,132 593 - - 
ตั๋วสญัญาใชเ้งิน - 1,000 - - 
พนัธบตัร 5,738 5,446 5,738 5,446 

เงินลงทนุอื่น 5 5,412 - - 

รวม 332,032 292,542 56,342 46,481 
 

เงินฝากธนาคาร เงินฝากประจ าที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน ตั๋วเงินคลัง ตั๋วสัญญาใชเ้งิน พันธบัตร และเงินลงทุนอื่น ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2563 มีอตัราดอกเบีย้ระหว่างรอ้ยละ 0.00 - 7.50 ต่อปี (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 : อตัราดอกเบีย้ระหว่างรอ้ยละ 
0.00 - 7.00 ต่อปี) ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด มีอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในระดบั
น่าลงทุน (Investment grade) 

 
 

6. เงนิลงทุนในสินทรัพยท์ำงกำรเงนิระยะสั้นและเงนิลงทุนชั่วครำว 
 

เงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะสัน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

เงินฝากประจ า 69,715 29,447 

ตั๋วเงินคลงั 4,996 4,996 

พนัธบตัร 9,961 9,961 

เงินลงทนุอื่น 217 - 

รวม 84,889 44,404 
 

  



67 

6. เงนิลงทนุในสนิทรัพยท์ำงกำรเงนิระยะสั้นและเงนิลงทนุชั่วครำว (ต่อ) 
 

เงินลงทุนในสินทรพัยท์างการเงินระยะสัน้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 มีอตัราดอกเบีย้ระหว่างรอ้ยละ 0.25 - 5.35 ต่อปี ทัง้นี ้
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับน่าลงทุน 
(Investment grade) 
 

เงินลงทนุชั่วคราว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

เงินฝากประจ า 17,365 1,239 

เงินลงทนุอื่น 20,898 13,763 

รวม 38,263 15,002 
 

เงินลงทนุชั่วคราว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีอตัราดอกเบีย้ระหว่างรอ้ยละ 0.75 - 3.60 ต่อปี 
 
 

7. ลูกหนีก้ำรค้ำ  
 

ลกูหนีก้ารคา้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

ลกูหนีก้ารคา้ - กิจการอื่น 109,379 166,558 32,089 55,462 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดติ/ 

   ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (3,891) (3,127) (1,833) (1,886) 

ลกูหนีก้ารคา้ - กิจการอื่น - สทุธิ 105,488 163,431 30,256 53,576 
ลกูหนีก้ารคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สทุธิ 

(หมายเหตฯุ 10.1) 5,040 4,210 41,964 57,982 

รวม 110,528 167,641 72,220 111,558 
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7. ลูกหนีก้ำรค้ำ (ต่อ) 
 

ลกูหนีก้ารคา้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

แยกตามอายหุนี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ไดด้งันี ้
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 108,407 71,993 
ครบก าหนดช าระ   
  -  ไม่เกิน 1 เดือน 1,380 42 
  -  เกิน 1 - 2 เดือน 391 210 
  -  เกิน 2 - 3 เดือน 81 1 
  -  เกิน 3 - 12 เดือน 1,298 12 

  -  เกิน 12 เดือน 2,862 1,795 

 114,419 74,053 

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดติ (3,891) (1,833) 

รวม 110,528 72,220 
 

แยกตามอายหุนี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ไดด้งันี ้
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 161,975 108,240 
ครบก าหนดช าระ   
  -  ไม่เกิน 3 เดือน 5,216 3,006 
  -  เกิน 3 - 6 เดือน 83 44 
  -  เกิน 6 - 12 เดือน 382 249 

  -  เกิน 12 เดือน 3,112 1,905 

 170,768 113,444 

หกั ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (3,127) (1,886) 

รวม 167,641 111,558 
 

ลูกหนีก้ารคา้ - กิจการอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไดร้วมลูกหนีส่้วนราชการและรัฐวิสาหกิจในงบการเงินรวมจ านวน 
12,378 ลา้นบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : 21,958 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 6,464 ลา้นบาท  
(ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 : 14,680 ลา้นบาท) 
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7. ลูกหนีก้ำรค้ำ (ต่อ) 
 

ลกูหนีก้ารคา้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

การเปล่ียนแปลงค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตของลกูหนีก้ารคา้ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะกจิการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 3,127 1,886 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 18 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 หลงัปรบัผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัช ี 3,145 1,886 
  -  เพิ่มขึน้(ลดลง)สทุธิ 728 (53) 
  -  ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน (24) - 

  -  ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน 42 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 3,891 1,833 
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8. ลูกหนีอ้ื่น 
 

ลกูหนีอ้ื่น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

ลกูหนีอ้ื่น 19,080 18,650 2,365 1,660 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดติ/ 

   ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (554) (713) (432) (432) 

ลกูหนีอ้ื่น 18,526 17,937 1,933 1,228 

เงินจา่ยล่วงหนา้ 5,179 8,546 144 292 

เงินชดเชยกองทนุน า้มนัเชือ้เพลิงคา้งรบั 21,285 16,116 7,775 5,539 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจบุนั 3,567 5,557 15 - 

ลกูหนีอ้ื่น - กิจการอื่น - สทุธิ 48,557 48,156 9,867 7,059 

ลกูหนีอ้ื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สทุธิ 
(หมายเหตฯุ 10.2) 1,813 1,010 1,307 1,099 

เงินจา่ยล่วงหนา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หมายเหตฯุ 10.2) 1,329 446 338 246 

รวม 51,699 49,612 11,512 8,404 
 

เงินชดเชยกองทุนน า้มนัเชือ้เพลิงคา้งรบั ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เงินชดเชยส าหรบัน า้มันเชือ้เพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ที่ผลิตในประเทศ หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่น าเขา้มาเพื่อใชใ้นประเทศ รวมถึงเงินชดเชยราคาก๊าซธรรมชาติส าหรบัยานยนต ์
โดยจะไดร้บัเงินชดเชยตามอตัราที่คณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังานก าหนด 

  



71 

9. เงนิให้กู้ยืม 
 

9.1 เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่เงินทนุท่ีถงึก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี - กิจการอื่น 1,176 1,106 - - 

ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่เงินทนุท่ีถงึก าหนด
ช าระภายในหนึง่ปี - กจิการที่เก่ียวขอ้งกนั 
(หมายเหตฯุ 10.2) 5 5 - - 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หมายเหตฯุ 10.2) 537 1,558 5,137 21,369 

รวม 1,718 2,669 5,137 21,369 
 

9.2 เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่เงินทนุระยะยาว - 
กิจการอื่น 6,072 7,578 - - 

ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่เงินทนุระยะยาว - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตฯุ 10.3) 46 51 - - 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว - กิจการอื่น 471 1,230 - - 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

(หมายเหตฯุ 10.3) 3,043 3,615 44,663 24,982 

รวม 9,632 12,474 44,663 24,982 
 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้และระยะยาวส่วนใหญ่เป็นเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีมีความนา่เชื่อถือสงู 
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10. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน 
 

รายการระหว่างบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญั มีรายละเอียดสรุปไดด้งันี ้ 
 

10.1 ลกูหนีก้ารคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

บรษิัทย่อย - - 39,609 55,739 
การรว่มคา้ 2,814 2,188 1,151 1,000 
บรษิัทรว่ม 1,265 1,056 250 287 

บรษิัทอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 961 966 954 956 

รวม (หมายเหตฯุ 7) 5,040 4,210 41,964 57,982 
 

แยกตามอายหุนี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ไดด้งันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 4,997 41,791 
ครบก าหนดช าระ   
  -  ไม่เกิน 1 เดือน 41 - 
  -  เกิน 1 - 2 เดือน 1 173 
  -  เกิน 2 - 3 เดือน - - 

  -  เกิน 3 - 12 เดือน 1 - 

 5,040 41,964 

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดติ - - 

รวม (หมายเหตฯุ 7) 5,040 41,964 
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10. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

10.1 ลกูหนีก้ารคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 (ต่อ) 
 

แยกตามอายหุนี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ไดด้งันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 4,164 57,982 
ครบก าหนดช าระ   
  -  ไม่เกิน 3 เดือน 34 - 
  -  เกิน 3 - 6 เดือน 3 - 

  -  เกิน 6 - 12 เดือน 9 - 

 4,210 57,982 

หกั ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู - - 

รวม (หมายเหตฯุ 7) 4,210 57,982 
 

10.2 ลูกหนีอ้ื่น เงินจ่ายล่วงหนา้ ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าเงินทุนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี และเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ - กิจการ 
ที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

ลกูหนีอ้ื่น     

 บรษิัทย่อย - - 1,225 1,062 

 การรว่มคา้ 514 322 75 29 

 บรษิัทรว่ม 234 208 7 6 

 บรษิัทอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 1,065 480 - 2 

รวม (หมายเหตฯุ 8) 1,813 1,010 1,307 1,099 

     

เงินจา่ยล่วงหนา้     

 บรษิัทย่อย - - 13 6 

 การรว่มคา้ 5 - - - 

 บรษิัทรว่ม 2 - - - 

 บรษิัทอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 1,322 446 325 240 

รวม (หมายเหตฯุ 8) 1,329 446 338 246 
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10. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

10.2 ลูกหนีอ้ื่น เงินจ่ายล่วงหนา้ ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าเงินทุนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี และเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ - กิจการ 
ที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 (ต่อ) 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่เงินทนุ 
ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี     

 การรว่มคา้ (หมายเหตฯุ 9.1) 5 5 - - 
     

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้     
 บรษิัทย่อย  - - 5,137 21,369 

 การรว่มคา้ 537 1,558 - - 

รวม (หมายเหตฯุ 9.1) 537 1,558 5,137 21,369 
 

การเปล่ียนแปลงเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงันี ้ 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม - 242 5,913 2,500 
 - ใหเ้งินกู ้ - - - 33,115 
 - จ าหน่าย - (576) - - 
 - รบัคืนเงินใหกู้ ้ - (225) (5,571) (29,710) 
 - ก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปล่ียน - (17) (18) 8 
 - โอนกลบัค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิต/ 

  ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู - 576 - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม - - 324 5,913 
บวก ส่วนท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

(หมายเหตฯุ 10.3) 537 1,558 4,813 15,456 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม - สทุธิ 537 1,558 5,137 21,369 
 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ - กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีอัตราดอกเบีย้รอ้ยละ 
0.18 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562: อตัราดอกเบีย้ระหว่างรอ้ยละ 1.15 - 3.25 ต่อปี) 
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10. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

10.3 ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าเงินทนุระยะยาว และเงินใหกู้ย้ืมระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่เงินทนุระยะยาว     
 การรว่มคา้ (หมายเหตฯุ 9.2) 46 51 - - 
     

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว     
 บรษิัทย่อย - - 44,663 24,982 
 การรว่มคา้ 264 804 - - 

 บรษิัทรว่ม 2,779 2,811 - - 

รวม (หมายเหตฯุ 9.2) 3,043 3,615 44,663 24,982 
 

การเปล่ียนแปลงเงินใหกู้ย้ืมระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 5,173 6,177 40,438 37,730 
 - ใหเ้งินกู ้ 3 837 26,969 30,992 
 - รบัคืนเงินใหกู้ ้ (1,595) (1,835) (17,932) (28,115) 
 - ก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปล่ียน - (215) 1 (169) 
 - ซือ้ธุรกิจ - 220 - - 

 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1) (11) - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 3,580 5,173 49,476 40,438 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

(หมายเหตฯุ 10.2) (537) (1,558) (4,813) (15,456) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม - สทุธิ 3,043 3,615 44,663 24,982 
 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว - กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในงบการเงินรวม มีอัตราดอกเบีย้ระหว่างรอ้ยละ 
0.00 - 6.38 ต่อปี (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 : อตัราดอกเบีย้ระหว่างรอ้ยละ 3.00 - 7.38 ต่อปี) และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มีอตัราดอกเบีย้ระหวา่งรอ้ยละ 1.81 - 4.43 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 : อตัราดอกเบีย้ระหวา่งรอ้ยละ 2.57 - 4.68 ต่อปี)  
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10. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

10.4 เจา้หนีก้ารคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

บรษิัทย่อย - - 24,160 29,990 
การรว่มคา้ 797 808 237 246 
บรษิัทรว่ม 187 338 - - 

บรษิัทอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 4 4 - - 

รวม (หมายเหตฯุ 27) 988 1,150 24,397 30,236 
 

10.5 เจ้าหนี ้อื่น หนี ้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี และเงินกู้ยืมระยะสั้น - กิจการที่ เ ก่ียวข้องกัน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

เจา้หนีอ้ื่น     
 บรษิัทย่อย - - 7,162 6,696 
 การรว่มคา้ 32 59 15 16 
 บรษิัทรว่ม 16 19 12 12 

 บรษิัทอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 79 51 42 35 

รวม (หมายเหตฯุ 28) 127 129 7,231 6,759 
     

หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ที่ถึงก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี     

 บรษิัทย่อย - - 38 1 
 การรว่มคา้ 1,145 375 383 375 

 บรษิัทรว่ม 2 - - - 

รวม 1,147 375 421 376 
     

เงินกูย้ืมระยะสัน้*     
 บรษิัทย่อย (หมายเหตฯุ 30.1) - - 2,561 3,488 
 

* บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารจัดการสภาพคล่อง (Liquidity management) โดยการบริหารเงินรวมภายในกลุ่มบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ท าหนา้ท่ีบริหารเงินระยะสัน้ 
เพื่อจดัการสภาพคล่องส่วนเกินและส่วนขาดของแต่ละบริษัทโดยวิธีการกูย้ืมเงินระยะสัน้ระหว่างกนั และคิดอตัราดอกเบีย้ซึ่งอิงอตัราดอกเบีย้ในทอ้งตลาด  
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10. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

10.6 หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ระยะยาว และเงินกูย้ืมระยะยาว - กจิการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ระยะยาว     
 บรษิัทย่อย - - 2 3 
 การรว่มคา้ 3,860 3,181 2,812 3,181 

 บรษิัทรว่ม 7 - - - 

รวม 3,867 3,181 2,814 3,184 
     

เงินกูย้ืมระยะยาว     
 บรษิัทย่อย - - 45,181 23,873 
 

การเปล่ียนแปลงเงินกูย้ืมระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   2563 2562 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 23,873 - 
 - เงินกู ้ 22,059 24,031 

 - ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน (751) (158) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 45,181 23,873 

หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม - สทุธิ 45,181 23,873 
 

เงินกูย้ืมระยะยาว - กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ มีอตัราดอกเบีย้ระหวา่งรอ้ยละ 
4.20 - 6.38 ต่อปี (ณ 31 ธันวาคม 2562 : อตัราดอกเบีย้ระหว่างรอ้ยละ 4.95 - 6.38 ต่อปี) 
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10. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

10.7 รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที่เป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

รายได ้     
 ค่าขายสินคา้และบรกิาร     
  บรษิัทย่อย - - 441,846 634,492 
  การรว่มคา้ 22,517 23,456 11,224 12,631 
  บรษิัทรว่ม 12,279 13,680 3,185 3,596 
  บรษิัทอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 6,050 11,885 6,028 11,869 
     
 ดอกเบีย้รบั     
  บรษิัทย่อย - - 1,249 1,835 
  การรว่มคา้ 71 161 - - 
  บรษิัทรว่ม 149 170 - - 
     
 เงินปันผลรบั     
  บรษิัทย่อย - - 31,108 28,896 
  การรว่มคา้ - - 675 657 
  บรษิัทอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 522 293 132 116 
     
 รายไดอ้ื่น     
  บรษิัทย่อย - - 5,767 8,103 
  การรว่มคา้ 316 390 71 118 
  บรษิัทรว่ม 188 244 19 19 
  บรษิัทอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 756 107 60 43 
     
ค่าใชจ้า่ย     
 ค่าซือ้สินคา้และบรกิาร     
  บรษิัทย่อย - - 225,815 288,485 
  การรว่มคา้ 6,883 8,370 1,402 1,407 
  บรษิัทรว่ม 3,328 3,469 5 - 
  บรษิัทอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 1,541 1,335 288 257 
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10. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

10.7 รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที่เป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)  
 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

 ดอกเบีย้จ่าย     
  บรษิัทย่อย - - 1,489 224 
  การรว่มคา้ 158 53 48 53 
     
 ค่าใชจ้า่ยอื่น     
  บรษิัทย่อย - - 5,768 3,878 
  การรว่มคา้ 2 11 - - 
  บรษิัทรว่ม 109 82 48 4 
  บรษิัทอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 369 382 89 144 

 

10.8 รายการซือ้และขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ท่ีเป็นรายการกับ  
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีส าคญั 
 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

ซือ้     
 บรษิัทย่อย - - - 11 
     

ขาย     
 บรษิัทย่อย - - 884 1,001 

 

รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวขา้งตน้ มิไดร้วมถึงส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจ  
 

การก าหนดราคาระหว่างบรษิทัฯ กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นไปตามปกติของธุรกิจเช่นเดยีวกบัท่ีก าหนดกบับคุคลหรือกิจการ
อื่นที่ไม่เก่ียวขอ้งกัน ส าหรบัราคาสินคา้ที่ซือ้จากบริษัทย่อยเป็นไปตามราคาขายตามปกติของบริษัทย่อยที่อา้งอิงจากราคา
ตลาดโลก  
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10. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

10.9 ภาระผกูพนัต่อบรษิัทย่อยและการรว่มคา้ มีรายละเอียดตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 48.1 
 

10.10 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 
 

รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี ้
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

ค่าตอบแทนกรรมการ     

 ค่าเบีย้ประชมุและโบนสั 311 504 45 64 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร     

 เงินเดือน โบนสั และผลประโยชนอ์ื่น ๆ 1,139 1,230 111 95 

 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 30 56 2 2 

รวม 1,480 1,790 158 161 
 

ผูบ้รหิาร หมายถึง บคุคลที่มีอ  านาจหนา้ที่ และความรบัผิดชอบในการวางแผน สั่งการ และควบคมุกิจกรรมต่าง ๆ ของกจิการ
ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 
 
 

11. สินค้ำคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

ผลิตภณัฑน์ า้มนั 64,464 86,699 3,834 2,492 
ผลิตภณัฑก๊์าซ 2,374 2,867 1,935 2,398 
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคม ี 23,879 25,173 828 34 

อื่น ๆ 3,957 4,624 514 510 

 94,674 119,363 7,111 5,434 
หกั ค่าเผ่ือการลดลงของมลูคา่สทุธิ 

   ที่จะไดร้บัและส ารองเส่ือมสภาพ (1,147) (1,616) (591) (637) 

รวม 93,527 117,747 6,520 4,797 
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11. สินค้ำคงเหลือ (ต่อ) 
 

ภายใตพ้ระราชบญัญัติการคา้น า้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติการคา้น า้มนัเชือ้เพลิง (ฉบบัที่ 2) 
พ.ศ. 2550 ตามประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เรื่อง ก าหนดชนิดและอตัรา หลกัเกณฑ ์วิธีการและเงื่อนไขในการค านวณปรมิาณ
ส ารองน า้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2558 ก าหนดใหผู้ค้า้น า้มนัตามมาตรา 7 ส ารองน า้มนัดิบ และน า้มนัส าเรจ็รูป ไวท้ี่อตัรารอ้ยละ 1 - 20 
ของปริมาณการผลิตหรือน าเข้า โดย ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 สินค้าคงเหลือส ารองตามกฎหมาย ในงบการเงินรวม 
มีจ านวน 13,913 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 : 24,733 ลา้นบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 749 ลา้นบาท 
(ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 : 802 ลา้นบาท) ซึ่งเป็นจ านวนสทุธิจากค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสทุธิที่จะไดร้บั 
 

สินค้าคงเหลือที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนหักต้นทุนในการขาย ณ 31 ธันวาคม 2563 ในงบการเงินรวม 
มีจ านวน 6,415 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 3,266 ลา้นบาท 
 
 

12. พัสดุคงเหลือ 
 

พสัดคุงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

อะไหล่ อปุกรณ ์และอื่น ๆ 38,753 36,269 6,075 5,838 

หกั ส ารองพสัดเุส่ือมสภาพ (2,501) (1,890) (96) (94) 

รวม 36,252 34,379 5,979 5,744 
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13. สินทรัพยท์ีถื่อไว้เพื่อขำย 
 

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (TOP) เมื่อวันที่  25 พฤศจิกายน 2563 ได้ด  าเนินการปรับ
โครงสรา้งกลุ่มธุรกิจเรือขนส่ง โดยการขายหุน้ที่ถืออยู่ทัง้หมดในบรษิัท ไทยออยลม์ารีน จ ากดั (TM) ใหก้บับรษิัท ภรูชิ มารีน จ ากดั 
ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท พรมิา มารีน จ ากดั (มหาชน) การลงนามในสญัญาซือ้ขายหุน้แลว้เสรจ็ในวนัท่ี 24 ธันวาคม 2563 
TOP จดัประเภทสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นที่เก่ียวขอ้งกับกลุ่มธุรกิจดงักล่าวเป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขายและหนีสิ้นท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง
กบัสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขายในงบการเงินปี 2563 และกลุ่มกิจการคาดว่าการขายจะเสรจ็สิน้ภายในเดือนมิถนุายน 2564 
 

สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นต่อไปนีเ้ก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานที่ยกเลิกและถกูจดัประเภทใหม่เพื่อรอการขาย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 
  งบการเงินรวม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 116 
ลกูหนีก้ารคา้ 38 
ลกูหนีอ้ื่น 25 
สินคา้คงเหลือ 10 
เงินลงทนุในการรว่มคา้ (หมายเหตฯุ 17) 188 
เงินลงทนุในบรษิัทรว่ม (หมายเหตฯุ 17) 6 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์(หมายเหตฯุ 19) 2,362 
สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้(หมายเหตฯุ 20) 7 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัช ี 1 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 10 
สินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย 2,763 
  
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (หมายเหตฯุ 30) 165 
เจา้หนีก้ารคา้ 30 
เจา้หนีอ้ื่น 49 
เงินกูย้ืมระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (หมายเหตฯุ 30) 150 
หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ส่วนท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (หมายเหตฯุ 30) 7 
เงินกูย้ืมระยะยาว (หมายเหตฯุ 30) 1,145 
หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ (หมายเหตฯุ 30) 8 
ประมาณการหนีสิ้นส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 22 
หนีสิ้นท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย 1,576 
สินทรพัยส์ทุธิที่จดัประเภทเป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย 1,187 
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13. สินทรัพยท์ีถื่อไว้เพือ่ขำย (ต่อ) 
 

สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นของกลุ่มธุรกิจบริการเรือขนส่งทางทะเลของ TOP ถูกจดัประเภทเป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขายและหนีสิ้น 
ที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขายระหว่างปี 2563 และถูกวดัมลูค่าโดยใชม้ลูค่าที่ต  ่ากว่าระหว่างมลูค่าตามบญัชี
กับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเมื่อมีการจัดประเภทใหม่ การวัดมูลค่ายุติธรรมที่ไ ม่เกิดขึน้เป็นประจ าโดยใช ้
วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด จดัอยู่ในขอ้มลูระดบั 2 ของล าดบัชัน้มลูค่ายตุิธรรม 
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14. เงนิลงทนุในสนิทรัพยท์ำงกำรเงนิระยะยำวอื่น 
 

14.1 รายละเอียดของเงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะยาวอื่น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : ลา้นบาท 

ชื่อบริษัท  จัดต้ังขึน้ 
ในประเทศ 

 ประเภทธุรกิจ  สัดส่วนควำมเป็น
เจ้ำของ (ร้อยละ) 

 

มูลค่ำเงินลงทุนในสินทรัพยท์ำง
กำรเงินระยะยำวอ่ืนหลังปรับมูลค่ำ

เงินลงทุน 

 เงินปันผลรับ 

 

       
  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

เงินลงทุนท่ีวัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน              
ตรำสำรหนี้               
กองทุนรวม               
กลุ่มบริษัท TOP               
RVP II,L.P. (RVPII)  สหรฐัอเมริกา  ลงทนุในบริษัทอื่น  13.00  79  -  -  - 
Grove ventures (GROVE)  สหรฐัอเมริกา  กองทนุรวม  4.00  35  -  -  - 
กลุ่มบริษัท               
กองทนุเปิดซีไอเอ็มบี - พรินซิเพิล ดชันีธุรกิจพลงังานและธุรกิจปิโตรเคมแีละเคมีภณัฑ ์ 

(CIMB - PRINCIPAL EPIF)* 
 ไทย  กองทนุรวม    1,048  349  43  14 

กองทนุรวมวายภุกัษ์ หน่ึง (VAYU1)**  ไทย  กองทนุรวม    23  11  -  - 
ตราสารหนีอ่ื้น               
กลุ่มบริษัท PTTGC               
NirvaMed Inc. (NIRVAMED)  สหรฐัอเมริกา  อปุกรณท์างการแพทย ์    30  -  -  - 

รวมเงินลงทนุท่ีวดัมลูค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ        1,215  360  43  14 
 

* ถือโดยบริษัทฯ กลุ่มบริษัท PTTGC และกลุ่มบริษทั TOP 
** ถือโดยบริษัทฯ PTTLNG EnCo กลุ่มบริษัท PTT TANK กลุ่มบริษัท PTTNGD กลุ่มบริษัท OR กลุ่มบริษัท PTTT กลุ่มบริษัท PTTER และกลุ่มบริษัท PTTEP 
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14. เงนิลงทนุในสนิทรัพยท์ำงกำรเงนิระยะยำวอื่น (ต่อ) 
 

14.1 รายละเอียดของเงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะยาวอื่น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ) 
หน่วย : ลา้นบาท 

ชื่อบริษัท  จัดต้ังขึน้ 
ในประเทศ 

 ประเภทธุรกิจ  สัดส่วนควำมเป็น
เจ้ำของ (ร้อยละ) 

 

มูลค่ำเงินลงทุนในสินทรัพยท์ำง
กำรเงินระยะยำวอ่ืนหลังปรับมูลค่ำ

เงินลงทุน 

 เงินปันผลรับ 

 

       
  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

เงินลงทุนท่ีวัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน               
ตรำสำรทุน               
กองทุนรวม               
บริษัทฯ               
กองทนุ Corporate Venture Capital (CVC)  สหรฐัอเมริกา/ 

องักฤษ/ญ่ีปุ่ น/
เนเธอรแ์ลนด ์

 กองทนุรวม  1.88 - 11.86  1,004  1,004  -  - 

ตราสารทุนอ่ืน               
บริษัทฯ               
บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จ ากดั (Baania)  ไทย  เว็บไซตซ์ือ้ขายและใหข้อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์  2.89  10  10  -  - 
บริษัท เอชจ ีโรโบติกส ์จ ากดั (HG Robotics)  ไทย  บริการและออกแบบดา้นหุ่นยนตอ์ตัโนมติั  9.49  19  19  -  - 
บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จ ากดั (InnoSpace)  ไทย  ลงทนุในธุรกิจ start up  15.75  25  25  -  - 
บริษัท ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (TIP)  ไทย  ประกนัภยั  13.33  2,120  2,120  132  132 
Sunfolding, Inc. (SUNFOLDING)  สหรฐัอเมริกา  พฒันา ผลิตและจ าหน่ายอปุกรณ ์ 

solar tracking system 
 

5.24 
 

149 
 

149 
 

- 
 - 

กลุ่มบริษัท PTTEP              - 
Wentworth Resources Limited (WRL)  แคนาดา  ส ารวจแหล่งน า้มนั และก๊าซธรรมชาติ  1.18  15  -  -  - 
กลุ่มบริษัท OR              - 
บริษัท บรกิารเชือ้เพลิงการบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BAFS)  ไทย  บริการเติมน า้มนัอากาศยาน  7.06  1,071  -  46  - 
บริษัท แฟลช อินคอรป์อเรชั่น จ ากดั (FLASH)  ไทย  ลงทนุในบริษัทอื่น  9.58  1,245  -  -  - 
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14. เงนิลงทนุในสนิทรัพยท์ำงกำรเงนิระยะยำวอื่น (ต่อ) 
 

14.1 รายละเอียดของเงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะยาวอื่น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ) 
หน่วย : ลา้นบาท 

ชื่อบริษัท  จัดต้ังขึน้ 
ในประเทศ 

 ประเภทธุรกิจ  สัดส่วนควำมเป็น
เจ้ำของ (ร้อยละ) 

 

มูลค่ำเงินลงทุนในสินทรัพยท์ำง
กำรเงินระยะยำวอ่ืนหลังปรับมูลค่ำ

เงินลงทุน 

 เงินปันผลรับ 

 

       
  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

เงินลงทุนท่ีวัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)              
ตรำสำรทุน (ต่อ)               
ตราสารทุนอ่ืน (ต่อ)               
กลุ่มบริษัท IRPC               
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) (TPIPL)  ไทย  อสงัหาริมทรพัย ์ก่อสรา้ง และปิโตรเคม ี  0.14  52  -  2  - 
บริษัท ทีพีไอ อีโออีจี จ ากดั (TPIE)  ไทย  การใหส้ินเชื่อ  36.31  249  -  -  - 
บริษัท ทีพีไอ โฮลดิง้ จ ากดั (TPIH)  ไทย  ลงทนุในบริษัทอื่น  35.01  425  -  -  - 
บริษัท พรชยัวิสาหกิจ จ ากดั (PEC)  ไทย  ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์  23.65  327  -  -  - 
บริษัท ระยอง อะเซททีลีน จ ากดั (RAC)  ไทย  ผลิตก๊าซอตุสาหกรรม  13.04  16  -  -  - 
บริษัท ไดอะ โพลีอะครเิลต จ ากดั (DIA)  ไทย  ผลิตเม็ดพลาสติก  3.65  20  -  4  - 
Guangzhou Saiju Performance Polymet Ltd. (GZSJ)  จีน  พาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส ์  15.00  600  -  -  - 
กลุ่มบริษัท PTTGC               
Exeltium SAS (EXS)  ฝรั่งเศส  ธุรกิจไฟฟ้า  4.00  260  -  -  - 
TPBI & Myanmar Star Co., Ltd. (TPBIMS)  เมียนมา  ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑโ์พลิเมอร ์  10.00  13  -  -  - 
ACTNano, Inc (ACTNANO)  สหรฐัอเมริกา  เคลือบผิวอิเล็กโทรนิกส ์  4.12  30  -  -  - 
Arevo Inc. (AREVO)  สหรฐัอเมริกา  เครื่องพมิพส์ามมิติส าหรบัอตุสาหกรรม  2.16  73  -  -  - 
Builders VC Fund I, LP. (BUILDERS)  สหรฐัอเมริกา  ลงทนุใน CVC  3.70  105  -  -  - 
Emerald Industrial Innovation Fund LP (EMERALDFUND)  เกิรน์ซีย ์  ลงทนุในเทคโนโลยีอตุสาหกรรม  -  26  -  -  - 
ESS TECH, Inc (ESSTECHINC)  สหรฐัอเมริกา  เทคโนโลยีท าความสะอาด  2.10  60  -  -  - 
Pangaea Ventures Fund IV (Delaware), L.P. (PANGAEA)  สหรฐัอเมริกา  ลงทนุในธุรกิจ start Up  7.30  99  -  -  - 
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14. เงนิลงทนุในสนิทรัพยท์ำงกำรเงนิระยะยำวอื่น (ต่อ) 
 

14.1 รายละเอียดของเงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะยาวอื่น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ) 
หน่วย : ลา้นบาท 

ชื่อบริษัท  จัดต้ังขึน้ 
ในประเทศ 

 ประเภทธุรกิจ  สัดส่วนควำมเป็น
เจ้ำของ (ร้อยละ) 

 

มูลค่ำเงินลงทุนในสินทรัพยท์ำง
กำรเงินระยะยำวอ่ืนหลังปรับมูลค่ำ

เงินลงทุน 

 เงินปันผลรับ 

 

       
  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

เงินลงทุนท่ีวัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)              
ตรำสำรทุน (ต่อ)               
ตราสารทุนอ่ืน (ต่อ)               
กลุ่มบริษัท GPSC               
24M Technologies, Inc. (24M)  สหรฐัอเมริกา  วิจยัและพฒันาแบตเตอรี ่  26.02  1,487  -  -  - 
บริษัท ราชบรุเีพาเวอร ์จ ากดั (RPCL)  ไทย  ผลิตและจ าหน่ายไฟฟา้  15.00  1,173  -  390  - 
กลุ่มบริษัท PTTGL               
Petronas LNG 9 Sdn. Bhd. (PL9SB)  มาเลเซยี  แปรรูปก๊าซธรรมชาติเป็นก๊าซธรรมชาติเหลว  10.00  7,673  -  -  - 
กลุ่มบริษัท PTTT               
ICE Futures Abu Dhabi Holdings Limited (IFAD)  สหรฐัอาหรบั 

เอมิเรตส ์
 ลงทนุในบริษัทอื่น  1.00  30  -  -  - 

กลุ่มบริษัท TOP               
WaveSense, Inc. (WAVESENSE)  สหรฐัอเมริกา  เทคโนโลยี  1.39  15  -  -  - 
Everactive, Inc. (EVERACTIVE)  สหรฐัอเมริกา  เทคโนโลยี  1.48  60  -  -  - 
กลุ่มบริษัท PTTGM               
Xanadu Mines Ltd. (XML)  มองโกเลีย  ส ารวจแหล่งแร ่  2.26  22  -  -  - 
กลุ่มบริษัท               
บริษัท สานพลงั วิสาหกิจเพื่อสงัคม จ ากดั (SPSE)*  ไทย  ธุรกิจเพื่อสงัคม  100.00  10  2  -  - 
อื่นๆ        4  -  -  - 

 

* ถือโดยบริษัทฯ รอ้ยละ 20 กลุ่มบริษัท PTTEP กลุ่มบริษัท PTTGC กลุ่มบริษัท TOP กลุ่มบรษิัท IRPC กลุ่มบริษัทละรอ้ยละ 15 และกลุ่มบริษัท GPSC กลุ่มบริษัท OR กลุ่มบริษัทละรอ้ยละ 10 
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14. เงนิลงทนุในสนิทรัพยท์ำงกำรเงนิระยะยำวอื่น (ต่อ) 
 

14.1 รายละเอียดของเงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะยาวอื่น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ) 
หน่วย : ลา้นบาท 

ชื่อบริษัท  จัดต้ังขึน้ 
ในประเทศ 

 ประเภทธุรกิจ  สัดส่วนควำมเป็น
เจ้ำของ (ร้อยละ) 

 

มูลค่ำเงินลงทุนในสินทรัพยท์ำง
กำรเงินระยะยำวอ่ืนหลังปรับมูลค่ำ

เงินลงทุน 

 เงินปันผลรับ 

 

       
  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

เงินลงทุนท่ีวัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)              
ตรำสำรหนี้               
ตราสารหนีอ่ื้น               
กลุ่มบริษัท PTTGC               
ตราสารหนีท่ี้เป็นหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย  
(ในกองทนุส่วนบคุคล) (DSAFS) 

 ไทย  กองทนุส่วนบคุคล  
 

 
35  -  - 

 
- 

รวมเงินลงทนุท่ีวดัมลูค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน  
 
    

 
 

18,522  3,329  574 
 

132 
               
เงินลงทุนท่ีวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย               
ตรำสำรหนี้               
ตราสารหนีอ่ื้น               
บริษัทฯ               
บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) (IVL)  ไทย  ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์    534  534  -  - 
บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) (GULF)  ไทย  พลงังานและสาธารณปูโภค    203 2030 203  -  - 
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) (BTSG)  ไทย  ขนส่งและโลจิสติกส ์    500  500  -  - 
บริษัท ซีพ ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) (CPALL)  ไทย  ธุรกิจคา้ปลีก    1,450  1,450  -  - 
บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) (BANPU)  ไทย  ทรพัยากร    631  631  -  - 
รวมเงินลงทนุท่ีวดัมลูค่าดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย        3,318  3,318  -  - 
รวมเงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะยาวอื่น        23,055  7,007  617  146 
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14. เงนิลงทนุในสนิทรัพยท์ำงกำรเงนิระยะยำวอื่น (ต่อ) 
 

14.1 รายละเอียดของเงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะยาวอื่น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ) 
 

ตราสารทุนที่ก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ได้แก่ เงินลงทุนในตราสารทุนของ  
บริษัทจดทะเบียนและเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาว่าเป็นการลงทนุใน
เชิงกลยทุธ ์
 

14.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ในระหว่างปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2563 
มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
มลูค่าของเงินลงทนุตน้งวด  - - 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี 
(หมายเหตฯุ 4) 1,200 397 

มลูค่าของเงินลงทนุหลงัผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงนโยบายบญัช ี 1,200 397 
 - เงินลงทนุเพิม่ 53 - 
 - มลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุลดลง (79) (37) 
- โอนเปล่ียนประเภท 46 - 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (5) - 

รวมเงินลงทนุท่ีวดัมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทนุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

 
1,215 

 
360 
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14. เงนิลงทนุในสนิทรัพยท์ำงกำรเงนิระยะยำวอื่น (ต่อ) 
 

14.3 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทนุท่ีวดัมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นในระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
มีรายละเอยีดดงันี ้
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
มลูค่าของเงินลงทนุตน้งวด  - - 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง 
นโยบายบญัชี (หมายเหตฯุ 4) 20,767 2,637 

มลูค่าของเงินลงทนุหลงัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
นโยบายบญัช ี 20,767 2,637 
 - เงินลงทนุเพิม่ 2,003 385 
 - จ าหน่ายเงินลงทนุ (1,447) - 
 - มลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุเพิม่ขึน้ (ลดลง) (2,863) 306 
- โอนเปล่ียนประเภท (49) - 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 111 - 

รวมเงินลงทนุท่ีวดัมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุ 
เบ็ดเสรจ็อื่น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

 
18,522 

 
3,328 

 

14.4 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทนุท่ีวดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่ายในระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
มีรายละเอยีดดงันี ้
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
มลูค่าของเงินลงทนุตน้งวด  - - 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง 
นโยบายบญัชี (หมายเหตฯุ 4) 4,651 4,202 

มลูค่าของเงินลงทนุหลงัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
นโยบายบญัช ี 4,651 4,202 
 - เงินลงทนุเพิม่ 3,306 3,306 
 - จ าหน่ายเงินลงทนุ (474) - 
 - ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียน 17 (8) 
 - ส่วนเกินตดัจ าหน่าย  77 77 
 - โอนเปล่ียนประเภท (4,259) (4,259) 

รวมเงินลงทนุท่ีวดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

 
3,318 

 
3,318 
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14. เงนิลงทนุในสนิทรัพยท์ำงกำรเงนิระยะยำวอื่น (ต่อ) 
 

14.5 รายการส าคญัที่เกิดขึน้ในระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 

Petro Asia (Sanshui) Co.,Ltd และ Petro Asia (Maoming) Co.,Ltd 
 

บริษัทฯ ไดต้ัดจ าหน่ายเงินลงทุนบริษัท Petro Asia (Sanshui) Co.,Ltd และ Petro Asia (Maoming) Co.,Ltd ทั้งจ านวนดว้ย
มลูค่าเงินลงทุนก่อนตัง้ค่าเผ่ือดอ้ยค่า 6 ลา้นบาท และ 15 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยเงินลงทุนทัง้ 2 บริษัทไดต้ัง้ค่าเผ่ือดอ้ยค่า
เต็มจ านวนแลว้ 

 

InnoSpace 
 

เมื่อวนัที่ 21 เมษายน 2563 บรษิัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จ ากดั (InnoSpace) มีการประกาศเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ 
ไม่ไดใ้ชสิ้ทธิซือ้หุน้เพิ่มทนุ จึงท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้ลดลงจากรอ้ยละ 19.42 เป็นรอ้ยละ 15.75 

 

Sunfolding 
 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจดัการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 36/2563 เมื่อวนัที่ 28 กันยายน 2563 มีมติอนุมตัิการเขา้ลงทุนใน
บรษิัท Sunfolding, Inc. (Sunfolding) โดยบรษิัทฯ ไดเ้ขา้ถือหุน้บรุมิสิทธ์ิ (Series B Preferred Stock) เป็นเงินจ านวน 5 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.24 ทั้งนี ้ บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญา Series B Preferred Stock Purchase 
Agreement และช าระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ เมื่อวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563  

 

Flash 
 

ตามมติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัทยอ่ยแห่งหน่ึงของ OR ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 24 มิถนุายน 2563 มีมติอนมุตัิการเขา้
ลงทนุในบรษิัท แฟลช อินคอรป์อเรชั่น จ ากดั (FLASH) โดยบรษิัทย่อยดงักล่าวไดเ้ขา้ถือหุน้บรุมิสิทธ์ิ จ านวน 479,231 หุน้ คิด
เป็นเงินจ านวน 1,245 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 9.58 ทัง้นี ้ไดช้ าระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ เมื่อวนัท่ี 26 สิงหาคม 2563 
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15. เงนิลงทนุเผ่ือขำย  
 

รายละเอียดของเงินลงทนุเผื่อขาย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย : ลา้นบาท 

ชื่อบริษัท  จัดต้ังขึน้ 
ในประเทศ 

 ประเภทธุรกิจ  สัดส่วนควำมเป็น
เจ้ำของ (ร้อยละ) 

 

มูลค่ำเงินลงทุนในสินทรัพยท์ำง
กำรเงินระยะยำวอ่ืนหลังปรับมูลค่ำ

เงินลงทุน 

 เงินปันผลรับ 

 

       
  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

เงินลงทุนเผ่ือขำยในตรำสำรทุน              
บริษัทฯ               
บริษัท ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (TIP)  ไทย  ประกนัภยั  13.33  312  312  116  116 
กลุ่มบริษัท PTTEP               
Wentworth Resources Limited (WRL)  แคนาดา  ส ารวจแหล่งน า้มนั และก๊าซธรรมชาติ  1.18  34  -  -  - 
กลุ่มบริษัท OR               
บริษัท บรกิารเชือ้เพลิงการบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BAFS)  ไทย  บริการเติมน า้มนัอากาศยาน  7.06  24  -  62  - 
กลุ่มบริษัท IRPC               
บริษัท บางกอกสหประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (BUI)  ไทย  ประกนัภยั  0.35  2  -  -  - 
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) (TPIPL)  ไทย  อสงัหาริมทรพัย ์ก่อสรา้ง และปิโตรเคมี  0.14  65  -  1  - 
กลุ่มบริษัท PTTGM               
Xanadu Mines Ltd. (XML)  มองโกเลีย  ส ารวจแหล่งแร ่  3.46  221  -  -  - 
รวม        658  312   179  116 

               
เงินลงทุนเผ่ือขำยในตรำสำรหนี ้               
กลุ่มบริษัท PTTGC               
ตราสารหนีท่ี้เป็นหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย  
(ในกองทนุส่วนบคุคล) (DSAFS) 

 ไทย  กองทนุส่วนบคุคล    1,482  -  -  - 

รวม        1,482  -  -  - 
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15. เงนิลงทนุเผ่ือขำย (ต่อ) 
 

รายละเอียดของเงินลงทนุเผื่อขาย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ)  
หน่วย : ลา้นบาท 

ชื่อบริษัท  จัดต้ังขึน้ 
ในประเทศ 

 ประเภทธุรกิจ  สัดส่วนควำมเป็น
เจ้ำของ (ร้อยละ) 

 

มูลค่ำเงินลงทุนในสินทรัพยท์ำง
กำรเงินระยะยำวอ่ืนหลังปรับมูลค่ำ

เงินลงทุน 

 เงินปันผลรับ 

 

       
  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

เงินลงทุนเผ่ือขำยในกองทุนรวม              
บริษัทฯ               
กองทนุ Corporate Venture Capital (CVC)  สหรฐัอเมริกา/ องักฤษ/

ญ่ีปุ่ น/เนเธอรแ์ลนด ์
 กองทนุรวม  

 
 628  628  -  - 

กลุ่มบริษัท               
กองทนุเปิดซีไอเอ็มบี - พรินซิเพิล ดชันีธุรกิจพลงังานและธุรกิจปิโตร
เคมีและเคมีภณัฑ ์ 
(CIMB - PRINCIPAL EPIF)* 

 ไทย  กองทนุรวม    854  254  22  7 

กองทนุรวมวายภุกัษ์ หน่ึง (VAYU1)**  ไทย  กองทนุรวม    14  10  -  - 
รวม        1,496  892  22  7 

               
รวมเงินลงทนุเผื่อขายก่อนปรบัมลูค่าเงินลงทนุ        3,636  1,204     
ค่าเผื่อการปรบัมลูค่า        3,087  1,783     
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า        (36)  -     
รวมเงินลงทนุเผื่อขาย        6,687  2,987  201  123 

 
* ถือโดยบริษัทฯ กลุ่มบริษัท PTTGC และกลุ่มบริษทั TOP 
** ถือโดยบริษัทฯ PTTLNG EnCo PTTRTC กลุ่มบริษัท PTT TANK  กลุ่มบริษัท PTTNGD กลุ่มบริษัท OR กลุ่มบริษัท PTTT และกลุ่มบริษัท PTTER 
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16. เงนิลงทนุระยะยำวอื่น 

 

รายละเอียดของเงินลงทนุระยะยาวอื่น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย : ลา้นบาท 

ชื่อบริษัท  จัดต้ังขึน้ 
ในประเทศ 

 ประเภทธุรกิจ  สัดส่วนควำมเป็น
เจ้ำของ (ร้อยละ) 

 

มูลค่ำเงินลงทุนในสินทรัพยท์ำง
กำรเงินระยะยำวอ่ืนหลังปรับมูลค่ำ

เงินลงทุน 

 เงินปันผลรับ 

 

       
  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

เงินลงทุนระยะยำวในตรำสำรทุน              
บริษัทฯ               
Petro Asia (Sanshui) Co., Ltd. (PA (Sanshui))  จีน  การตลาดน า้มนั  25.00  6  6  -  - 
Petro Asia (Maoming) Co., Ltd. (PA (Maoming))  จีน  การตลาดน า้มนั  20.00  15  15  -  - 
บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จ ากดั (Baania)  ไทย  เว็บไซตซ์ือ้ขายและใหข้อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์  2.89  10  10  -  - 
บริษัท เอชจ ีโรโบติกส ์จ ากดั (HG Robotics)  ไทย  บริการและออกแบบดา้นหุ่นยนตอ์ตัโนมติั  9.49  19  19  -  - 
บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จ ากดั (InnoSpace)  ไทย  ลงทนุในธุรกิจ start up  19.42  25  25  -  - 
กลุ่มบริษัท PTTEP               
Moz LNG1 Holding Company Ltd. (HOLDCO)*  สหรฐัอาหรบั 

เอมิเรตส ์
 ปิโตรเลียม  8.50  9  -  -  - 

กลุ่มบริษัท PTTGL               
Petronas LNG 9 Sdn. Bhd. (PL9SB)  มาเลเซยี  แปรรูปก๊าซธรรมชาติเป็นก๊าซธรรมชาติเหลว  10.00  8,987  -  -  - 
กลุ่มบริษัท GPSC               
24M Technologies, Inc. (24M)  สหรฐัอเมริกา  วิจยัและพฒันาแบตเตอรี ่  29.50  1,066  -  -  - 
บริษัท ราชบรุเีพาเวอร ์จ ากดั (RPCL)  ไทย  ผลิตและจ าหน่ายไฟฟา้  15.00  889  -  177  - 

 

* เมื่อวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 บริษัทย่อยในกลุ่ม PTTEP โอนเงินลงทนุในหุน้ของ MZ LNG1 ไปเป็นเงินลงทนุในหุน้ของ HOLDCO 
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16. เงนิลงทนุระยะยำวอื่น (ต่อ) 
 

รายละเอียดของเงินลงทนุระยะยาวอื่น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ)  
หน่วย : ลา้นบาท 

ชื่อบริษัท  จัดต้ังขึน้ 
ในประเทศ 

 ประเภทธุรกิจ  สัดส่วนควำมเป็น
เจ้ำของ (ร้อยละ) 

 

มูลค่ำเงินลงทุนในสินทรัพยท์ำง
กำรเงินระยะยำวอ่ืนหลังปรับมูลค่ำ

เงินลงทุน 

 เงินปันผลรับ 

 

       
  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

เงินลงทุนระยะยำวในตรำสำรทุน (ต่อ)              
กลุ่มบริษัท PTTT               
KIC Oil Terminal Sdn. Bhd. (KOT)  มาเลเซยี  บริการดา้นโลจิสติกส ์  10.00  106  -  -  - 
Kadriah Integrated Facilities Sdn. Bhd. (KIF)  มาเลเซยี  บริการดา้นโลจิสติกส ์  10.00  44  -  -  - 
Kadriah I Ltd. (K I)  มาเลเซยี  บริการดา้นโลจิสติกส ์  10.00  221  -  -  - 
Kadriah II Ltd. (K II)  มาเลเซยี  บริการดา้นโลจิสติกส ์  10.00  59  -  -  - 
ICE Futures Abu Dhabi Holdings Limited (IFAD)  สหรฐัอาหรบั 

เอมิเรตส ์
 ลงทนุในบริษัทอื่น  1.00  30  -  -  - 

กลุ่มบริษัท PTTGC               
Exeltium SAS (EXS)  ฝรั่งเศส  ธุรกิจไฟฟ้า  4.00  238  -  -  - 
TPBI & Myanmar Star Co., Ltd. (TPBIMS)  เมียนมา  ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑโ์พลิเมอร ์  10.00  16  -  -  - 
กลุ่มบริษัท IRPC               
บริษัท ทีพีไอ อีโออีจี จ ากดั (TPIE)  ไทย  การใหส้ินเชื่อ  36.31  829  -  -  - 
บริษัท ทีพีไอ โฮลดิง้ จ ากดั (TPIH)  ไทย  ลงทนุในบริษัทอื่น  35.01  1,416  -  -  - 
บริษัท พรชยัวิสาหกิจ จ ากดั (PEC)  ไทย  ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์  23.65  1,119  -  -  - 
บริษัท อตุสาหกรรมเหล็กกลา้ไทย จ ากดั (มหาชน) (TSSI)  ไทย  ผลิตเหล็กลวด  16.24  673  -  -  - 
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16. เงนิลงทนุระยะยำวอื่น (ต่อ) 
 

รายละเอียดของเงินลงทนุระยะยาวอื่น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ) 
หน่วย : ลา้นบาท 

ชื่อบริษัท  จัดต้ังขึน้ 
ในประเทศ 

 ประเภทธุรกิจ  สัดส่วนควำมเป็น
เจ้ำของ (ร้อยละ) 

 

มูลค่ำเงินลงทุนในสินทรัพยท์ำง
กำรเงินระยะยำวอ่ืนหลังปรับมูลค่ำ

เงินลงทุน 

 เงินปันผลรับ 

 

       
  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

เงินลงทุนระยะยำวในตรำสำรทุน (ต่อ)              
กลุ่มบริษัท IRPC (ต่อ)               
บริษัท ระยอง อะเซททีลีน จ ากดั (RAC)  ไทย  ผลิตก๊าซอตุสาหกรรม  13.04  15  -  -  - 
บริษัท ไดอะ โพลีอะครเิลต จ ากดั (DIA)  ไทย  ผลิตเม็ดพลาสติก  3.65  8  -  1  - 
Guangzhou Saiju Performance Polymet Ltd. (GZSJ)  จีน  พาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส ์  15.00  600  -  -  - 
กลุ่มบริษัท               
บริษัท สานพลงั วิสาหกิจเพื่อสงัคม จ ากดั (SPSE)*  ไทย  ธุรกิจเพื่อสงัคม  100.00  10  2  -  - 
อื่น ๆ      -  327  -  -  - 
เงินลงทนุระยะยาวในตราสารทนุ        16,737  77     
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า        (3,487)  (21)     
รวม        13,250  56  178  - 

               
เงินลงทุนระยะยำวในตรำสำรหนี้               
บริษัทฯ               
Emirates NBD (ENBD)  สหรฐัอาหรบั 

เอมิเรตส ์
 ธนาคาร    2,098  2,098  -  - 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) (TBEV)  ไทย  ผลิตและจดัจ าหน่ายเครื่องด่ืมและอาหาร    1,400  1,400  -  - 
 

* ถือโดยบริษัทฯ รอ้ยละ 20 กลุ่มบริษัท PTTEP กลุ่มบริษัท PTTGC กลุ่มบริษัท TOP กลุ่มบรษิัท IRPC กลุ่มบริษัทละรอ้ยละ 15 และกลุ่มบริษัท GPSC กลุ่มบริษัท OR กลุ่มบริษัทละรอ้ยละ 10 
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16. เงนิลงทนุระยะยำวอื่น (ต่อ) 
 

รายละเอียดของเงินลงทนุระยะยาวอื่น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ) 
หน่วย : ลา้นบาท 

ชื่อบริษัท  จัดต้ังขึน้ 
ในประเทศ 

 ประเภทธุรกิจ  สัดส่วนควำมเป็น
เจ้ำของ (ร้อยละ) 

 

มูลค่ำเงินลงทุนในสินทรัพยท์ำง
กำรเงินระยะยำวอ่ืนหลังปรับมูลค่ำ

เงินลงทุน 

 เงินปันผลรับ 

 

       
  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

เงินลงทุนระยะยำวในตรำสำรหนี ้(ต่อ)              
บริษัทฯ (ต่อ)               
บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) (GULF)  ไทย  พลงังานและสาธารณปูโภค    203  203  -  - 
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) (BTSG)  ไทย  ขนส่งและโลจิสติกส ์    500  500  -  - 
กลุ่มบริษัท               
อื่น ๆ        480  -  -  - 
รวมเงินลงทนุระยะยาวอื่น        4,681  4,201  -  - 
รวมทัง้สิน้        17,931  4,257  178  - 
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17. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม 
 

17.1 ขอ้มลูบรษิัทย่อย และการด าเนินงานรว่มกนั ของบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ      
 

ชื่อบริษทั 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ 
 

สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

(ร้อยละ) 
   2563 2562 

บรษิัทย่อย ของกลุ่ม PTTEP :     
บรษิัท ปตท.สผ.อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 

(PTTEPI) 
ไทย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Offshore Investment Company Limited 
(PTTEPO) 

หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Southwest Vietnam Company Limited  
(PTTEP SV) 

หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Kim Long Vietnam Company Limited  
(PTTEP KV) 

หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Hoang-Long Company Limited 
(PTTEP HL) 

หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Hoan-Vu Company Limited 
(PTTEP HV) 

หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Algeria Company Limited (PTTEP AG) หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
บรษิัท พีทีทีอีพี เซอรว์ิสเซส จ ากดั  

(PTTEP Services) 
ไทย ใหบ้รกิารสนบัสนนุบคุลากร 100.00 100.00 

บรษิัท ปตท.สผ.สยาม จ ากดั (PTTEPS) ไทย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
PTTEP Holding Company Limited (PTTEPH) หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
PTTEP Indonesia Company Limited (PTTEP ID) หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
PTTEP Africa Investment Limited (PTTEP AI) หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
PTTEP Australia Pty Limited (PTTEP AU)  ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
PTTEP South Asia Limited (PTTEP SA)  หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
PTTEP Semai II Limited (PTTEP SM)*  หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
PTTEP Australia Perth Pty Limited (PTTEP AP)  ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
PTTEP International Holding Company Limited 

(PTTEP IH) 
หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Southwest Vietnam Pipeline Company 
Limited (PTTEP SVPC) 

หมู่เกาะเคยแ์มน ท่อขนส่งก๊าซ 100.00 100.00 

 

*เมื่อวนัที่ 10 กรกฎาคม 2563 PTTEP ไดอ้นมุตัิใหจ้ดทะเบียนเลิกบริษัท PTTEP SM ซึ่งขณะนีอ้ยู่ระหว่างด าเนนิการปิดบริษัท 
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17. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.1 ขอ้มลูบรษิัทย่อย และการด าเนินงานรว่มกนั ของบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ (ต่อ) 
 

ชื่อบริษทั 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

 (ร้อยละ) 
   2563 2562 

บรษิัทย่อย ของกลุ่ม PTTEP (ต่อ) :     
PTTEP FLNG Holding Company Limited 

(PTTEP FH)* 
ฮ่องกง ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Netherland Holding Limited (PTTEP NL) หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
JV Marine Limited (JV Marine) หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
PTTEP South Mandar Limited (PTTEP SMD) หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม  100.00 100.00 
PTTEP South Sageri Limited (PTTEP SS)  หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
PTTEP Sadang Limited (PTTEP SD)  หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
PTTEP Malunda Limited (PTTEP ML)  หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. (PTTEP 

NC) 
เนเธอรแ์ลนด ์ ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Canada Limited (PTTEP CA)  แคนาดา ปิโตรเลียม  100.00 100.00 
PTTEP Canada International Finance Limited  

(PTTEP CIF) 
แคนาดา ใหบ้รกิารจดัหาเงินทนุเพื่อ

ธุรกิจของกลุ่มบรษิัท 
100.00 100.00 

PTTEP HK Holding Limited (PTTEP HK) ฮ่องกง ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
PTTEP Netherlands Holding Coöperatie U.A. 

(PTTEP NH) 
เนเธอรแ์ลนด ์ ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Brazil Investment B.V. (PTTEP BI) เนเธอรแ์ลนด ์ ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
PTTEP Brazil Investments in Oil and Gas 

Exploration and Production Limitada 
(PTTEP BL) 

บราซิล ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Australia Offshore Pty Ltd 
(PTTEP AO) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Australia Browse Basin Pty Ltd 
(PTTEP AB) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

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

(PTTEP AAO) 
ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

 

* เมื่อวนัท่ี 24 สิงหาคม 2560  PTTEP อนมุติัใหจ้ดทะเบียนเลิก PTTEP FH ซึ่งขณะนีอ้ยู่ระหว่างด าเนินการปิดบริษัท 
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17. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.1 ขอ้มลูบรษิัทย่อย และการด าเนินงานรว่มกนั ของบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ (ต่อ) 
 

ชื่อบริษทั 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

 (ร้อยละ) 
   2563 2562 

บรษิัทย่อย ของกลุ่ม PTTEP (ต่อ) :     
PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 

(PTTEP AAA) 
ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Australasia (Staff) Pty Ltd (PTTEP AAS) ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
Cove Energy Limited (Cove) องักฤษ ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
Cove Energy Mozambique Rovuma Onshore 

Limited (CEMROL)* 
ไซปรสั ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

Cove Energy East Africa Limited (CEEAL) ไซปรสั ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
PTTEP Mozambique Area 1 Limited  

(PTTEP MZA1) 
ไซปรสั ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

Cove Energy Kenya Limited (CEKL)** เคนยา ปิโตรเลียม - 100.00 
Sinphuhorm Holdings Limited (SHL) หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
PTTEP SP Limited (PTTEP SP) องักฤษ ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
บรษิัท ปตท. สผ. จี 7 จ ากดั (PTTEP G7) ไทย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
PTTEP HK Offshore Limited (PTTEP HKO) ฮ่องกง ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
บรษิัท ปตท.สผ. ศนูยบ์รหิารเงิน จ ากดั  

(PTTEP TC) 
ไทย บรหิารจดัการดา้นการเงิน 

ของกลุ่มบรษิัท 
100.00 100.00 

บรษิัท ปตท.สผ. ศนูยบ์รหิารธุรกิจ จ ากดั  
(PTTEP BC) 

ไทย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

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

เม็กซิโก ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

บรษิัท ปตท.สผ. เอนเนอรย์ี่ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) 
จ ากดั (PTTEP EH) 

ไทย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

บรษิัท ปตท.สผ. เอนเนอรย์ี่ ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 
(PTTEP ED) 

ไทย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

บรษิัท อีพี-เทค เวนเจอรส์ โฮลดิง้ จ ากดั  
(EP-Tech) 

ไทย ธุรกิจเทคโนโลยีที่เก่ียวขอ้งกบั
ปิโตรเลียม 

100.00 100.00 

บรษิัท เอไอ แอนด ์โรโบติกส ์เวนเจอรส์ จ ากดั (ARV) ไทย ธุรกิจเทคโนโลยี 100.00 100.00 
PTTEP MENA Limited (PTTEP MENA) ฮ่องกง ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
PTTEP Sabah Oil Limited (PTTEP SBO) บาฮามาส ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
PTTEP Sarawak Oil Limited (PTTEP SKO) บาฮามาส ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
PTTEP Group Holding B.V. (PGH)  

(เดิมชื่อ : Partex Holding B.V. (PHBV)) 
เนเธอรแ์ลนด ์ ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

 

* เมื่อวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2560  PTTEP อนมุติัใหจ้ดทะเบียนเลิก CEMROL ซึ่งขณะนีอ้ยู่ระหว่างด าเนินการปิดบรษิัท 
** PTTEP ไดร้บัอนมุติัใหเ้ลิกบรษิัท CEKL จากนายทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้ เมื่อวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563 
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17. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.1 ขอ้มลูบรษิัทย่อย และการด าเนินงานรว่มกนั ของบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ (ต่อ) 
 

ชื่อบริษทั 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ 
 

สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

(ร้อยละ) 
   2563 2562 

บรษิัทย่อย ของกลุ่ม PTTEP (ต่อ) :     
Partex Oil and Gas (Holdings) Corporation 

(POGHC) 
หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP (Kazakhstan) Corporation (PKC)  
(เดิมชื่อ : Partex (Kazakhstan) Corporation) 

หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP (Angola) Corporation (PANG)  
(เดิมชื่อ : Partex (Angola) Corporation) 

หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

Partex (Brazil) Corporation (PBC)  หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
PTTEP Gas Corporation (PGC)  

(เดิมชื่อ : Partex Gas Corporation) 
ปานามา ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

Partex Services Corporation (PSC) ปานามา ใหบ้รกิารสนบัสนนุบคุลากร 100.00 100.00 
Participations and Explorations Corporation 

(PEC) 
ปานามา ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Oman E&P Corporation (POC) 
(เดิมชื่อ : Partex (Oman) Corporation) 

ปานามา ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

Partex Services Portugal - Serviços para a 
Indústria Petrolífera, S.A. (PSP) 

โปรตเุกส ใหบ้รกิารสนบัสนนุบคุลากร 100.00 100.00 

Partex Brasil Ltda. (PBL) บราซิล ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
Partex Brasil Operações Petrolíferas Ltda 

(PBO) 
บราซิล ใหบ้รกิารสนบัสนนุบคุลากร 100.00 100.00 

บรษิัทย่อย ของกลุ่ม PTTNGD :     
บรษิัท อมตะ จดัจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากดั 

(AMATA NGD) 
ไทย ก๊าซธรรมชาต ิ 80.00 80.00 

บรษิัทย่อย ของกลุ่ม PTTGL :     
PTTGL Investment Limited (PTTGLI) ฮ่องกง ลงทนุในธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว 100.00 100.00 
บรษิัทย่อย ของกลุ่ม GPSC :     
บรษิัท ผลิตไฟฟ้าและพลงังานรว่ม จ ากดั (CHPP) ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า  

และน า้เย็น/รบัเหมาก่อสรา้งและ
ติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้า 

100.00 100.00 

บรษิัท นที ซินเนอรย์ี่ จ ากดั (NSC) ไทย ธุรกิจลงทนุ 100.00 100.00 
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17. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.1 ขอ้มลูบรษิัทย่อย และการด าเนินงานรว่มกนั ของบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ (ต่อ) 
 

ชื่อบริษทั 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ 
 

สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

(ร้อยละ) 
   2563 2562 

บรษิัทย่อย ของกลุ่ม GPSC (ต่อ) :     
บรษิัท ไออารพ์ีซี คลีน พาวเวอร ์จ ากดั (IRPCCP) 

(กลุ่มบริษัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100) 
ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ 

และน า้เพื่อการอตุสาหกรรม 
51.00 51.00 

Ichinoseki Solar Power 1 GK (ICHINOSEKI) ญ่ีปุ่ น ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 99.00 99.00 

บรษิัท ไฟฟ้า หว้ยเหาะ จ ากดั (HHPC) ลาว ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า
ใหก้บั กฟผ. และการไฟฟ้าลาว 

67.25 67.25 

GPSC International Holdings Limited 
(GPSCIH) 

ฮ่องกง ธุรกิจลงทนุ 100.00 100.00 

บรษิัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร ์จ ากดั (GRP) ไทย ธุรกิจลงทนุ 100.00 100.00 
บรษิัท โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) (GEN) ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 99.83 99.83 
บรษิัท จีพีเอสซี โฮลดิง้ (ไทยแลนด)์ จ ากดั (GHT) ไทย ธุรกิจลงทนุ 100.00 100.00 
บรษิัท เอนเนอยี รีคอฟเวอรี่ ยนูติ จ ากดั (ERU) ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 100.00 100.00 
บรษิัท โกลว ์จ ากดั (GCO) ไทย ใหบ้รกิารดา้นการจดัการ  

ที่ปรกึษาและใหค้  าแนะน า 
ดา้นการบรหิารงาน แก่บรษิัท 
ที่เก่ียวขอ้งกนั 

100.00 100.00 

บรษิัท โกลว ์เอสพีพี 2 จ ากดั (GSPP2) ไทย ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 
และไอน า้เพื่อการอตุสาหกรรม 

100.00 100.00 

บรษิัท โกลว ์เอสพีพี 3 จ ากดั (GSPP3) ไทย ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 
ไอน า้และน า้เพื่อการ
อตุสาหกรรม 

100.00 100.00 

บรษิัท โกลว ์เอสพีพี 11 จ ากดั (GSPP11) ไทย ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า  

และน า้เพื่อการอตุสาหกรรม 
100.00 100.00 

บรษิัท โกลว ์ไอพีพี 3 จ ากดั (GIPP3) ไทย พฒันาโครงการผลิตพลงังาน
ไฟฟ้า 

100.00 100.00 

บรษิัท โกลว ์ไอพีพี 2 โฮลดิง้ จ ากดั (GIPP2) ไทย ลงทนุในบรษิัทอื่น 100.00 100.00 
บรษิัท หว้ยเหาะ ไทย จ ากดั (HHTC) ไทย ลงทนุในบรษิัทอื่น 49.00 49.00 
บรษิัท โกลว ์ไอพีพี จ ากดั (GIPP) ไทย ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า

ใหก้บั กฟผ. 
95.00 95.00 
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17. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.1 ขอ้มลูบรษิัทย่อย และการด าเนินงานรว่มกนั ของบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ (ต่อ) 
 

ชื่อบริษทั 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ 
 

สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

(ร้อยละ) 
   2563 2562 

บรษิัทย่อย ของกลุ่ม GPSC (ต่อ) :     
บรษิัท เก็คโค-่วนั จ ากดั (GHECO1) ไทย ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า

ใหก้บั กฟผ. 
65.00 65.00 

บรษิัท โกลว ์เอ็นเนอรจ์ี เมียนมาร ์จ ากดั (GEMM) เมียนมา ใหบ้รกิารทางเทคนิคและ
ค าปรกึษาส าหรบัภาคธุรกิจ
ไฟฟ้า 

100.00 100.00 

บรษิัท จีพีเอสซี ศนูยบ์รหิารเงิน จ ากดั (GPSCTC) ไทย บรกิารดา้นการเงิน 100.00 - 
บรษิัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร ์วนั จ ากดั 

(GRP1) 
ไทย ลงทนุในบรษิัทอื่น 100.00 - 

บรษิัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร ์โอเปอเรทติง้ 
จ ากดั (GRPO) 

ไทย ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารจดัการ
และที่ปรกึษาโครงการไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย ์

100.00 - 

บรษิัท เวิลด ์เอก็ซเ์ชนจ ์เอเชยี จ ากดั (WXA) ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 100.00 - 
บรษิัท พี.พี.โซล่า จ ากดั (PPS) ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 100.00 - 
บรษิัท เอ็น.พี.เอส. สตารก์รุ๊ป จ ากดั (NPS) ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 100.00 - 
บรษิัทย่อย ของกลุ่ม OR :     
บรษิัท ปตท. บรหิารธุรกิจคา้ปลีก จ ากดั (PTTRM) ไทย บรหิารสถานีบรกิารน า้มนัและ

รา้นสะดวกซือ้ 
100.00 100.00 

บรษิัท ปตท. บรกิารธุรกิจคา้ปลีก จ ากดั (PTTRS) ไทย บรหิารบคุลากร 100.00 100.00 
บรษิัท ไทยลูบ้เบล็นดิง้ จ ากดั (TLBC) ไทย ผสมและบรรจนุ า้มนัหล่อล่ืน 100.00 100.00 
PTT Philippines Trading Corporation (PTTTC) ฟิลิปปินส ์ การตลาดน า้มนั 100.00 100.00 
PTT Philippines Corporation (PTTPC) ฟิลิปปินส ์ การตลาดน า้มนั 100.00 100.00 
PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) กมัพชูา การตลาดน า้มนั 100.00 100.00 
PTT Oil Myanmar Co., Ltd. (PTTOM) เมียนมา ใหบ้รกิารดา้นธุรกจิ 100.00 100.00 
PTT (Lao) Co., Ltd (PTT Lao) ลาว การตลาดน า้มนั 100.00 100.00 
PTTOR China (Shanghai) Co., Ltd. (PTTOR 

China) 
จีน น า้มนัหล่อล่ืน 100.00 100.00 
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17. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.1 ขอ้มลูบรษิัทย่อย และการด าเนินงานรว่มกนั ของบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ (ต่อ) 
 

ชื่อบริษทั 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ 
 

สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

(ร้อยละ) 
   2563 2562 

บรษิัทย่อย ของกลุ่ม OR (ต่อ) :     
PTTOR Singapore Pte. Ltd. (PTTORSG) สิงคโปร ์ ธุรกิจคา้ปลีกสินคา้ 100.00 100.00 
บรษิัท พีทีทีโออาร ์โฮลดิง้ส ์จ ากดั (ORHOLDCO)  

(เดิมชื่อ : บริษัท พีทีทีโออาร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล โฮลดิง้ส ์
(THHOLDCO)) 

ไทย ลงทนุในบรษิัทอื่น 100.00 100.00 

บรษิัท พีทีทีโออาร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล โฮลดิง้ส ์
(สิงคโปร)์ จ ากดั (SGHOLDCO) 

สิงคโปร ์ ลงทนุในบรษิัทอื่น 100.00 100.00 

บรษิัท มอดลูสั เวนเจอร ์จ ากดั (MODULUS) ไทย ลงทนุในบรษิัทอื่น 100.00 - 
บรษิัท พีเบอรร์ี่ ไทย จ ากดั (PEABERRYTHAI) ไทย การคา้ปลีก 65.00 - 
บรษิัทย่อย ของกลุ่ม PTTT :     
PTT International Trading DMCC (PTTT 

DMCC) 
สหรฐัอาหรบั  
เอมิเรตส ์

การคา้สากลน า้มนั 100.00 100.00 

บรษิัทย่อย ของกลุ่ม PTTGC :     
บรษิัท พีทีที ฟีนอล จ ากดั (PPCL) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์

ปิโตรเคม ี
100.00 100.00 

บรษิัท จีซี เมนเทนแนนซ ์แอนด ์เอนจิเนียรงิ จ ากดั 
(GCME) 

ไทย บรกิารบ ารุงรกัษาโรงงานผลิต 
และงานวศิวกรรม 

100.00 100.00 

บรษิัท ไทยแทง้คเ์ทอรม์ินลั จ ากดั (TTT) ไทย บรกิารจดัเก็บและขนถ่าย
เคมีภณัฑเ์หลว น า้มนั และก๊าซ 

51.00 51.00 

บรษิัท เอ็นพีซี เซฟตี ้แอนด ์เอ็นไวรอนเมนทอล 
เซอรว์ิส จ ากดั (NPCSE) 

ไทย บรกิารดา้นความปลอดภยัและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

100.00 100.00 

บรษิัท จีซี สไตรีนิคส ์จ ากดั (GCS) 
 

ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเคม ี

100.00 100.00 

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

เนเธอรแ์ลนด ์ ลงทนุ และด าเนินธุรกจิใน
กิจการต่างประเทศ 

100.00 100.00 

บรษิัท จีซี ไกลคอล จ ากดั (Glycol) 
 

ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเคม ี

100.00 100.00 

บรษิัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั 
(มหาชน)(GGC) 

ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
เคมีภณัฑช์ีวภาพ 

72.29 72.29 
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17. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.1 ขอ้มลูบรษิัทย่อย และการด าเนินงานรว่มกนั ของบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ (ต่อ) 
 

ชื่อบริษทั 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ 
 

สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

(ร้อยละ) 
   2563 2562 

บรษิัทย่อย ของกลุ่ม PTTGC (ตอ่) :     
บรษิัท โซลชูั่น ครีเอชั่น จ ากดั (SOLUTIONCRE) 

 
ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์

ปิโตรเคมี และผลิตภณัฑท์ี่
เก่ียวขอ้งในกลุ่มสขุภาพและ
โภชนาการ 

100.00 100.00 

PTTGC International Private Limited  
(GC Inter) 

สิงคโปร ์ ลงทนุ และด าเนินธุรกจิใน
กิจการต่างประเทศ 

100.00 100.00 

บรษิัท จีซี ออกซีเรน จ ากดั (GCO) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเคม ี

100.00 100.00 

บรษิัท จีซี โพลีออลส ์จ ากดั (GCP) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเคม ี

82.10 82.10 

บรษิัท จีซี ศนูยบ์รหิารเงิน จ ากดั (GCTC) 
 

ไทย บรหิารจดัการดา้นการเงินของ
กลุ่มบรษิัท 

100.00 100.00 

บรษิัท จีซี โลจิสติกส ์โซลชูั่นส ์จ ากดั (GCL) ไทย บรกิารขนส่ง บรหิารคลงัสินคา้ 
และการบรรจเุม็ดพลาสตกิ 

100.00 100.00 

บรษิัท จีซี มารเ์กต็ติง้ โซลชูั่นส ์จ ากดั (GCM) 
 

ไทย พฒันา ด าเนินกจิกรรมทาง
การตลาดและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑโ์พลิเมอร ์ผลิตภณัฑ์
พลอยได ้และผลิตภณัฑอ์ื่น ๆ ท่ี
เก่ียวกบัโพลิเมอร ์

100.00 100.00 

GC International Corporation (GCI) 
(เดิมชื่อ :  PTTGC International (USA) Inc. 
(GCINTERUSA)) 

สหรฐัอเมรกิา ลงทนุ และด าเนินธุรกจิใน
กิจการต่างประเทศ 

100.00 100.00 

บรษิัท ไทยแฟตตีแ้อลกอฮอลส ์จ ากดั (TFA) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
เคมีภณัฑช์ีวภาพ 

72.29 72.29 

PTTGC Innovation America Corporation 
(GCIA) 
 

สหรฐัอเมรกิา วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์
เคมีภณัฑช์ีวภาพ 

100.00 100.00 

PTTGC America Corporation 
(AMERICACORP) 

สหรฐัอเมรกิา ลงทนุ และด าเนินธุรกจิ 
ในกิจการตา่งประเทศ 

100.00 100.00 
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17. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.1 ขอ้มลูบรษิัทย่อย และการด าเนินงานรว่มกนั ของบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ (ต่อ) 
 

 

ชื่อบริษทั 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ 
 

สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

(ร้อยละ) 
   2563 2562 

บรษิัทย่อย ของกลุ่ม PTTGC (ตอ่) :     
PTTGC America LLC (AMERICALLC) สหรฐัอเมรกิา ด าเนินธุรกิจปิโตรเคม ี 100.00 100.00 
บรษิัท รกัษาความปลอดภยั เอ็นพีซี เอสแอนดอ์ี 
จ ากดั (NPCSG) 

ไทย บรกิารดา้นความปลอดภยั 100.00 100.00 

บรษิัท เวนคอเรกซ ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
(VENCOREXTH) 

ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
เคมีภณัฑช์นิดพิเศษ 

100.00 100.00 

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

100.00 100.00 

Vencorex Holding (VCR) ฝรั่งเศส ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
เคมีภณัฑช์นิดพิเศษ 

90.82 90.82 

บรษิัท พีแอล โกลบอล ทรานสปอรต์ จ ากดั 
(PLGT) 

ไทย ขนส่งเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน 100.00 100.00 

GCM Polymer Trading DMCC (GCM DMCC) 
 

สหรฐัอาหรบั  
เอมิเรตส ์

จ าหน่ายผลิตภณัฑโ์พลิเมอรแ์ละ
ผลิตภณัฑอ์ื่น ๆ ท่ีเก่ียวกบัโพลิ
เมอร ์

100.00 100.00 

GC Marketing Solutions Vietnam Company 
Limited (GCM Vietnam) 
 

เวียดนาม จ าหน่ายผลิตภณัฑโ์พลิเมอรแ์ละ
ผลิตภณัฑอ์ื่น ๆ ท่ีเก่ียวกบัโพลิ
เมอร ์

100.00 100.00 

บรษิัท จีซี เอสเตท จ ากดั (GCEC) ไทย พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อให้
เช่าส าหรบัลงทนุในอตุสาหกรรม 
ปิโตรเคมีและอตุสาหกรรม
เก่ียวเนื่อง 

100.00 100.00 

บรษิัท จีซี เวนเจอรส์ จ ากดั (GCV) ไทย ลงทนุในรูปแบบ Corporate 
Venture Capital (CVC) 

100.00 100.00 

GC Ventures America Corporation (GCVA) สหรฐัอเมรกิา ลงทนุในรูปแบบ Corporate 
Venture Capital (CVC) ใน
ต่างประเทศ 

100.00 100.00 
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17. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.1 ขอ้มลูบรษิัทย่อย และการด าเนินงานรว่มกนั ของบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ (ต่อ) 
 

ชื่อบริษทั 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ 
 

สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

(ร้อยละ) 
   2563 2562 

บรษิัทย่อย ของกลุ่ม PTTGC (ตอ่) :     
GC Marketing Solutions Myanmar Company 

Limited (GCM Myanmar)   
 

เมียนมา จ าหน่ายผลิตภณัฑโ์พลิเมอรแ์ละ
ผลิตภณัฑอ์ื่น ๆ ท่ีเก่ียวกบัโพลิ
เมอร ์

100.00 100.00 

บรษิัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จ ากดั (GCMPTA) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเคม ี

74.00 74.00 

บรษิัท ไทย เพ็ท เรซิน จ ากดั (TPRC) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเคม ี

84.40 74.00 

บรษิัท จีจีซี ไบโอเคมิคอล จ ากดั  
(GGC Biochemicals) 

ไทย ลงทนุ และด าเนินธุรกจิใน
กิจการในประเทศ 

100.00 100.00 

GC Logistics Solutions (Vietnam) Co., Ltd. 
(GCLSVN) 

เวียดนาม บรกิารขนส่ง บรหิารคลงัสินคา้
และการบรรจเุม็ดพลาสตกิ 
โพลิเอทิลีน 

100.00 100.00 

PT GCM Marketing Solutions Indonesia 
(GCMINDONESIA) 

อินโดนีเซีย จ าหน่ายผลิตภณัฑโ์พลิเมอร์
และผลิตภณัฑอ์ื่น ๆ ท่ีเก่ียวกบั 
โพลิเมอร ์

67.00 67.00 

บรษิัท เอ็นวิคโค จ ากดั (ENVICCO) ไทย ผลิต ขาย และพฒันา พลาสตกิ 
รีไซเคิลประเภทพอลิเอทิลีน 
เทเรฟทาเลต 

70.00 - 

บรษิัทย่อย ของกลุ่ม TOP :     
บรษิัท ไทยออยลเ์พาเวอร ์จ ากดั (TP) 

(กลุ่มบริษัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100) 

ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
และไอน า้ 

73.99 73.99 

บรษิัท ไทยพาราไซลีน จ ากดั (TPX) ไทย ผลิตและจ าหน่ายพาราไซลีน 99.99 99.99 
บรษิัท ไทยลูบ้เบส จ ากดั (มหาชน) (TLB) ไทย ผลิตและจ าหน่ายน า้มนั 

หล่อล่ืนพืน้ฐาน 
99.99 99.99 

บรษิัท ไทยออยลม์ารีน จ ากดั (TM) ไทย ใหบ้รกิารขนส่งผลิตภณัฑน์ า้มนั
ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ ์
เคมเีหลวทางเรือ 

99.99 99.99 

  



108 

17. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.1 ขอ้มลูบรษิัทย่อย และการด าเนินงานรว่มกนั ของบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ (ต่อ) 
 

 

ชื่อบริษทั 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

(ร้อยละ) 
   2563 2562 

บรษิัทย่อย ของกลุ่ม TOP (ต่อ) :     
บรษิัท ไทยออยล ์เอทานอล จ ากดั (TET) ไทย ลงทนุในธุรกิจเอทานอลและ

ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มพลงังาน
ทางเลือก 

99.99 99.99 

บรษิัท ไทยออยล ์เอนเนอรย์ี เซอรว์ิส จ ากดั (TES) ไทย ใหบ้รกิารบรหิารงาน 
ดา้นทรพัยากรบคุคล 

99.99 99.99 

บรษิัท ไทยออยล ์โซลเวน้ท ์จ ากดั (TOS) ไทย ลงทนุในธุรกิจผลิตภณัฑ ์
สารท าละลายและเคมีภณัฑ ์

99.99 99.99 

บรษิัท ท็อป เอสพีพี จ ากดั (TOPSPP) ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
และไอน า้ 

99.99 99.99 

บรษิัท ไทยออยล ์ศนูยบ์รหิารเงิน จ ากดั (TTC) ไทย ใหบ้รกิารจดัการดา้นการเงิน 
ของกลุ่มบรษิัท 

99.99 99.99 

บรษิัท ทรพัยท์ิพย ์จ ากดั (SAPTHIP) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
เอทานอล 

50.00 50.00 

บรษิัท ท็อป โซลเวน้ท ์จ ากดั (TS) ไทย จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
สารท าละลายและเคมีภณัฑ ์

99.99 99.99 

บรษิัท ศกัดิ์ไชยสิทธิ จ ากดั (SAKC) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
สารท าละลายและเคมีภณัฑ ์

80.52 80.52 

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

100.00 100.00 

Thaioil Marine International Pte. Ltd. (TOMI) สิงคโปร ์ ลงทนุในธุรกิจใหบ้รกิารขนส่ง
น า้มนัดิบและผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียมทางเรือ 

100.00 100.00 

บรษิัท ท๊อป มารีไทม ์เซอรว์ิส จ ากดั (TMS) ไทย ใหบ้รกิารเดินเรือรบัส่งลกูเรือ
และสมัภาระทางทะเล 
ในอ่าวไทย 

99.99 99.99 

บรษิัท ลาบิกซ ์จ ากดั (LABIX) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
สารลิเนียรแ์อลคิลเบนซีน 

75.00 75.00 
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17.  เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

17.1 ขอ้มลูบรษิัทย่อย และการด าเนินงานรว่มกนั ของบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ (ต่อ) 
 

 

ชื่อบริษทั 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

(ร้อยละ) 
   2563 2562 

บรษิัทย่อย ของกลุ่ม TOP (ต่อ) :     
บรษิัท ทรพัยท์ิพย ์กรีน เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั (SGE) ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า

จากก๊าซชวีภาพ 
99.99 99.99 

PT.Tirta Surya Raya (PTSR) อินโดนีเซีย จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
สารท าละลายและเคมีภณัฑ ์

67.00 67.00 

บรษิัท ท็อป เวนเจอรส์ จ ากดั (TVT) ไทย ลงทนุในกองทนุ Venture 
Capital และ/หรือธุรกิจ 
สตารท์อพั 

99.99 99.99 

TOP Ventures Hong Kong Limited (TVHK) ฮ่องกง ลงทนุในกองทนุ Venture 
Capital และ/หรือธุรกิจ 
สตารท์อพั 

100.00 100.00 

TOP Ventures America LLC (TVUSLLC) อเมรกิา ลงทนุในกองทนุ Venture 
Capital และ/หรือธุรกิจ 
สตารท์อพั 

100.00 100.00 

บรษิัทย่อย ของกลุ่ม IRPC :     
บรษิัท ไออารพ์ีซี เอ แอนด ์แอล จ ากดั (IRPCAL) ไทย จ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคม ี 57.48 57.48 
บรษิัท น า้มนั ไออารพ์ีซี จ ากดั (OIRPC) ไทย จ าหน่ายผลิตภณัฑน์ า้มนัและ

ก๊าซ 
99.99 99.99 

บรษิัท รกัษ์ป่าสกั จ ากดั (RAKPHASAK) ไทย ใหบ้รกิารเช่าเรือบรรทกุน า้มนั 99.99 99.99 
บรษิัท เทคโนโลยี ไออารพ์ีซี จ ากดั (TECHIRPC) ไทย โรงเรียนอาชีวะ 99.99 99.99 
บรษิัท ไอพอลิเมอร ์จ ากดั (IPOL) ไทย จ าหน่ายเม็ดพลาสตกิและ

เคมีภณัฑผ่์านระบบ E-
commerce 

55.00 55.00 

บรษิัทย่อย ของกลุ่ม PTTGM :     
PTT Mining Limited (PTTML) ฮ่องกง ลงทนุในบรษิัทอื่น 100.00 100.00 
Straits (Brunei) Pte. Ltd. (Straits (Brunei)) สิงคโปร ์ ลงทนุในบรษิัทอื่น 100.00 100.00 
Sakari Resources Ltd. (SAR) สิงคโปร ์ ลงทนุในธุรกิจเหมืองถา่นหิน 95.82 95.82 
Yoxford Holdings (YOXFORD) เมอรเิชียส ลงทนุในบรษิัทอื่น 100.00 100.00 
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17. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.1 ขอ้มลูบรษิัทย่อย และการด าเนินงานรว่มกนั ของบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ (ต่อ) 
 

ชื่อบริษทั 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

(ร้อยละ) 
   2563 2562 

บรษิัทย่อย ของกลุ่ม PTTGM (ตอ่) :     
Madagascar Consolidated Mining SA (MCM) มาดากสัการ ์ เหมืองถ่านหิน 80.00 80.00 
Tiger Energy Trading Pte. Ltd. (TET) สิงคโปร ์ การตลาดเหมืองถา่นหิน 100.00 100.00 
Sakari Energy Pte. Ltd. (SAEnergy) สิงคโปร ์ ลงทนุในบรษิัทอื่น 100.00 100.00 
Reyka Wahana Digdjaya Pte. Ltd. (RWD) สิงคโปร ์ ลงทนุในบรษิัทอื่น 100.00 100.00 
Sakari Energy Trading Pte. Ltd. (SET) สิงคโปร ์ ลงทนุในบรษิัทอื่น 100.00 100.00 
Sakari Marine & Infrastructure Pte. Ltd. (SMI) สิงคโปร ์ วิศวกรรมทางทะเล 100.00 100.00 
PT Straits Consultancy Services (SCS) อินโดนีเซีย ใหบ้รกิารบรหิารงาน 100.00 100.00 
PT Bahari Perdana Persada (BPPD) อินโดนีเซีย ลงทนุในบรษิัทอื่น 100.00 100.00 
PT Bahari Putra Perdana (BPPN) อินโดนีเซีย ลงทนุในบรษิัทอื่น 100.00 100.00 
PT Reyka Wahana Digdjaya (PTRWD) อินโดนีเซีย ลงทนุในบรษิัทอื่น 100.00 100.00 
PT Bahari Cakrawala Sebuku (BCS) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 
PT Bumi Borneo Metalindo (BBM) อินโดนีเซีย ลงทนุในบรษิัทอื่น 100.00 100.00 
PT Citra Pertiwi Nusantara (CPN) อินโดนีเซีย อปุกรณล์ าเลียงและขนส่ง 

ถ่านหิน 
100.00 100.00 

PT Bumiborneo Pertiwi Nusantara (BPN) อินโดนีเซีย ลงทนุในบรษิัทอื่น 100.00 100.00 
PT Karbon Mahakam (KM) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 
PT Metalindo Bumi Raya (MBR) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 
PT Borneo Citrapertiwi Nusantara (BCN) อินโดนีเซีย ลงทนุในบรษิัทอื่น 100.00 100.00 
PT Separi Energy (SE) อินโดนีเซีย ลงทนุในบรษิัทอื่น 100.00 100.00 
PT Jembayan Muarabara (JMB) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 
PT Kemilau Rindang Abadi (KRA) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 
PT Arzara Baraindo Energitama (ABE) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 
PT Cakrawala Abadi Jaya (CAJ) อินโดนีเซีย ลงทนุในบรษิัทอื่น 100.00 100.00 
PT Sakti Utama Luas (SUL) อินโดนีเซีย ลงทนุในบรษิัทอื่น 100.00 100.00 
Tri Tunggall Lestari Bersama (TTLB) อินโดนีเซีย ธุรกิจโครงสรา้งพืน้ฐาน 100.00 100.00 
PTT International Holding Limited (PTTIH) ฮ่องกง ลงทนุในบรษิัทอื่น 100.00 100.00 
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17. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.1 ขอ้มลูบรษิัทย่อย และการด าเนินงานรว่มกนั ของบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ (ต่อ) 

 

 

* ปิดบริษัทแลว้เมื่อวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ ์2563 

ชื่อบริษทั จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

(ร้อยละ) 
   2563 2562 

บรษิัทย่อย ของกลุ่ม PTTGM (ตอ่) :     
PTT International Investment Limited (PTTII) ฮ่องกง ลงทนุในบรษิัทอื่น 100.00 100.00 
PTT International (Singapore) Company Pte. 

(PTTINTERSING) 
สิงคโปร ์ ลงทนุในบรษิัทอื่น 100.00 100.00 

Sakari Royal Limited (SRL)* กมัพชูา เหมืองถ่านหิน - 70.00 
บรษิัท โกลบอล แมนเนจเมน้ท ์โฮลดิง้ จ ากดั 

(GMH) 
ไทย ลงทนุในประเทศ 100.00 100.00 

บรษิัท สยาม แมนเนจเมน้ท ์โฮลดิง้ จ ากดั (SMH) ไทย ลงทนุในประเทศ 100.00 100.00 
PT Sentika Mitra Persada (SMP) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 
PT Mutiara Kapuas (MK) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 
บรษิัท อลัฟ่า คอม จ ากดั (ALPHACOM) ไทย พฒันาตน้แบบ 100.00 - 
บรษิัท สวอพ แอนด ์โก จ ากดั (SWAPANDGO) ไทย ธุรกิจ Battery Swap  100.00 - 
บรษิัท อินโนบิก (เอเซีย) จ ากดั (INBA) 
 

ไทย Life Science 100.00 - 
บรษิัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิง้ จ ากดั (INBL) ไทย ลงทนุในประเทศ 100.00 - 
บรษิัทย่อย ของกลุ่ม PTTGE :     
บรษิัท ปตท กรีน เอ็นเนอรย์ี่ (ประเทศไทย) จ ากดั 

(PTTGE TH) 
(PTTGE TH) 

ไทย ใหบ้รกิารบรษิัทในเครือ 100.00 100.00 

บรษิัทย่อย ของกลุ่ม BSA :     
บรษิัท สปอรต์ เซอรว์ิสเซส อลัไลแอนซ ์จ ากดั 

(SSS)  
ไทย บรหิารสโมสรฟตุบอล 100.00 100.00 

บรษิัท บิซิเนส โปรเฟสชั่นเนล โซลชูั่นส ์จ ากดั 
(BPS) 

ไทย บรหิารจดัการดา้นธุรกิจ 100.00 100.00 

การด าเนินงานรว่มกนัของกลุ่ม PTTEP :     
Carigali - PTTEPI Operating Company Sdn. 

Bhd. (CPOC) 
มาเลเซีย ปิโตรเลียม 50.00 50.00 

Moattama Gas Transportation Company 
(MGTC) 

เบอรม์ิวดา ท่อขนส่งก๊าซ 25.50 25.50 

Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC) หมู่เกาะเคยแ์มน ท่อขนส่งก๊าซ 19.32 19.32 
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17. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.1 ขอ้มลูบรษิัทย่อย และการด าเนินงานรว่มกนั ของบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ (ต่อ) 
 

ชื่อบริษทั จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

(ร้อยละ) 

   2563 2562 

การด าเนินงานรว่มกนัของกลุ่ม PTTEP (ต่อ) :     
บรษิัท ออเรน้จ ์เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั (Orange) ไทย ปิโตรเลียม 53.95 53.95 
บรษิัท บี 8/32 พารท์เนอร ์จ ากดั (B8/32 

Partners) 
ไทย ปิโตรเลียม 25.00 25.00 

Andaman Transportation Limited (ATL) หมู่เกาะเคยแ์มน ท่อขนส่งก๊าซ 80.00 80.00 
Groupement Bir Seba (GBRS) แอลจีเรีย ปิโตรเลียม 35.00 35.00 
Natuna 2 B.V. (Natuna 2) เนเธอรแ์ลนด ์ ปิโตรเลียม 50.00 50.00 
Hoang-Long Joint Operating Company (HL 

JOC) 
เวียดนาม ปิโตรเลียม 28.50 28.50 

Hoan-Vu Joint Operating Company (HV JOC) เวียดนาม ปิโตรเลียม 25.00 25.00 
Petroleum Development Oman LLC (PDO) โอมาน ปิโตรเลียม 2.00 2.00 
Abu Dhabi Gas Industries Limited (AGP) 

(เดิม : ADGP) 
สหรฐัอาหรบั 
เอมิเรตส ์

ปิโตรเลียม 2.00 2.00 

Private Oil Holdings Oman Limited (POHOL) องักฤษ ปิโตรเลียม 5.00 5.00 



113 

17. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.2 รายละเอียดของเงินลงทนุในการรว่มคา้ในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
หน่วย : ลา้นบาท 

      งบกำรเงินรวม 

ชื่อบริษัท  จัดต้ังขึน้ 
ในประเทศ 

 ประเภทธุรกิจ  สัดส่วนควำมเป็น
เจ้ำของ (ร้อยละ)  

วิธีรำคำทุน  วิธีส่วนได้เสีย  เงินปันผลรับ 

      2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
กำรร่วมค้ำ                       
บริษัทฯ                     
บริษัท ทรานส ์ไทย-มาเลเซยี (ประเทศไทย) จ ากดั 

(TTM(T)) 
 ไทย  ก๊าซธรรมชาติ  50.00  50.00  3,172  4,342  3,051  4,125  269  439 

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

 มาเลเซยี  ก๊าซธรรมชาติ  50.00  50.00  1,001  1,001  938  1,097  289  200 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน า้เย็น จ ากดั (DCAP)  ไทย  ผลิตและจ าหน่ายไฟฟา้และน า้เย็น  35.00  35.00  585  585  931  986  117  19 
บริษัท สเุอซ เอ็นไวรอนเมนทลั เซอรว์ิสเซส จ ากดั (SES)  ไทย  โรงงานก าจดัขยะอนัตราย  40.00  -  7  -  7  -  -  - 
กลุ่มบริษัท PTTEP                     
Erawan 2 FSO Bahamas Limited (Erawan 2)  บาฮามาส  ใหเ้ช่าเรือ FSO  13.11  13.11  457  470  1,236  546  119  77 
APICO LLC (APICOLLC)  สหรฐัอเมริกา  ปิโตรเลียม  72.82  72.82  4,011  3,939  3,863  3,841  205  197 
Oman LNG LLC (OLNG)  รฐัสลุต่านโอมาน  ปิโตรเลียม  2.00  2.00  2,492  2,501  1,905  2,409  425  95 
บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส ์จ ากดั (ATI)  ไทย  เทคโนโลยี  50.00  -  6  -  6  -  -  - 
บริษัท ซีเควสต ์จ ากดั (ZEAQUEST)  ไทย  เทคโนโลยี  50.00  -  1  -  -  -  -  - 
กลุ่มบริษัท GPSC                     
บริษัท ไทยโซล่าร ์รีนิวเอเบิล จ ากดั (TSR)  ไทย  ธุรกิจลงทนุ  40.00  40.00  1,697  1,697  1,584  1,579  327  404 
บริษัท ไฟฟ้า น า้ลิก 1 จ ากดั (NL1PC)  ลาว  ผลิตและจ าหน่ายไฟฟา้  40.00  40.00  494  494  619  555  -  - 
บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั (NNEG)  ไทย  ผลิตและจ าหน่ายไฟฟา้  30.00  30.00  623  489  711  482  -  120 
กลุ่มบริษัท PTTGC                     
บริษัท ไทย อีทอกซเีลท จ ากดั (TEX)  ไทย  ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์คมีภณัฑ ์  50.00  50.00  210  210  602  585  67  223 
Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd. (EOM)  มาเลเซยี  ผลิตและจ าหน่ายเคมีภณัฑช์ีวภาพ  50.00  50.00  4,966  4,966  4,398  4,495  -  - 
Emery Specialty Chemicals Sdn. Bhd. (ESC)  มาเลเซยี  ผลิตและจ าหน่ายเคมีภณัฑช์นิดพิเศษ  50.00  50.00  407  407  -  -  -  - 
NatureWorks LLC (NTR)  สหรฐัอเมริกา  ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติกชีวภาพ  50.00  50.00  4,793  4,793  3,033  3,274  1,245  316 
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17. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.2 รายละเอียดของเงินลงทนุในการรว่มคา้ในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 (ตอ่) 
หน่วย : ลา้นบาท 

      งบกำรเงินรวม 

ชื่อบริษัท  จัดต้ังขึน้ 
ในประเทศ 

 ประเภทธุรกิจ  สัดส่วนควำมเป็น
เจ้ำของ (ร้อยละ)  

วิธีรำคำทุน  วิธีส่วนได้เสีย  เงินปันผลรับ 

      2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
กำรร่วมค้ำ (ต่อ)                     
กลุ่มบริษัท PTTGC (ต่อ)                     
บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ ากดั (PTTMCC)  ไทย  ปิโตรเคมี  50.00  50.00  930  930  168  176  -  - 
บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากดั (PTTAC)  ไทย  ปิโตรเคมี  50.00  50.00  6,909  6,909  10,449  10,878  -  - 
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากดั (HMC)  ไทย  ปิโตรเคมี  41.44  41.44  9,117  9,117  12,625  12,337  289  828 
บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดสัเทรียล จ ากดั (GKBI)  ไทย  ผลิตและจ าหน่ายเชือ้เพลงิชีวภาพ  50.00  50.00  1,046  524  1,021  512  -  - 
Revolve Group Limited (RGL)  องักฤษ  ผลิตและจ าหน่ายเคมีภณัฑ ์  49.00  49.00  270  270  250  195  -  - 
กลุ่มบริษัท TOP                     
TOP-NTL Pte. Ltd. (TOP-NTL)  สิงคโปร ์  ใหบ้ริการจดัการกองทนุ  50.00  50.00  -  -  -  18  -  - 
TOP-NTL Shipping Trust (TOP-NTL(BT))  สิงคโปร ์  ลงทนุในบริษัทอื่น  50.00  50.00  24  24  -  74  -  - 
TOP-NYK MarineOne Pte. Ltd. (TOP-NYK)  สิงคโปร ์  ใหบ้ริการขนส่งน า้มนัทางเรือ  50.00  50.00  274  274  -  405  212  - 
บริษัท ท็อป นอติคอล สตาร ์จ ากดั (TOP-NS)  ไทย  ใหบ้ริการจดัเก็บและขนส่งน า้มนัทางเรือ  35.00  35.00  53  53  -  120  26  - 
กลุ่มบริษัท IRPC                     
บริษัท ไออารพ์ีซี โพลีออล จ ากดั (IRPCP)  ไทย  ผลิตและจ าหน่ายเคมีภณัฑส์ าหรบัผลิตภณัฑ ์

โพลียรูีเทน 
 50.00 

 
50.00  185  150  25  -  -  - 

บริษัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล เอสเตท ระยอง 
จ ากดั (WHA IER) 

 ไทย  พฒันานิคมอตุสาหกรรม  40.00  40.00  266  260  260  257  -  - 

ไมเท็กซ ์โพลเีมอร ์(ประเทศไทย) (MYTEX)  ไทย  ปิโตรเคมี  50.00  -  350  -  327  -  24  - 
กลุ่มบริษัท PTTGM                     
บริษัท โอจีพี เอนเนอรย์ี ่โซลชูั่นส ์จ ากดั (OGPS)  ไทย  บริหารจดัการดา้นพลงังานและการบริการท่ีเกี่ยวกบั

พลงังาน 
 40.00  40.00  55  55  39  42  -  - 

FEE (Bru) Pte. Ltd. (FEEBRU)  สิงคโปร ์  เหมืองถ่านหิน  35.00  35.00  197  198  124  125  -  - 
บริษัท พีทีที เรส จ ากดั (PTTRAISE)  ไทย  หุ่นยนตแ์ละปัญญาประดิษฐ ์  50.00  -  23  -  23  -  -  - 
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17. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.2 รายละเอียดของเงินลงทนุในการรว่มคา้ในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 (ตอ่) 
หน่วย : ลา้นบาท 

      งบกำรเงินรวม 

ชื่อบริษัท  จัดต้ังขึน้ 
ในประเทศ 

 ประเภทธุรกิจ  สัดส่วนควำมเป็น
เจ้ำของ (ร้อยละ)  

วิธีรำคำทุน  วิธีส่วนได้เสีย  เงินปันผลรับ 

      2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
กำรร่วมค้ำ (ต่อ)                     
กลุ่มบริษัท OR                     
Brighter PTT Oil and Retail Business Company 

Limited (BOR) 
 เมียนมา  ธุรกิจลงทนุในตลาดน า้มนัและคา้ปลีกสินคา้  51.00  51.00  49  7  38  6  -  - 

Brighter Energy Company Limited (BE)  เมียนมา  คลงัและคา้ส่งปิโตรเลียม  35.00  35.00  672  494  667  487  -  - 
ORC Coffee Passion Group Joint Stock 

Company (ORCG) 
 เวียดนาม  ธุรกิจคา้ปลีกอาหารและเครื่องด่ืม  60.00  -  45  -  37  -  -  - 

กลุ่มบริษัท                     
บริษัท มาบตาพดุ แอรโ์ปรดกัส ์จ ากดั (MAP) 

(บริษัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 49.00) 
 ไทย  ผลิตและจ าหน่ายก๊าซอตุสาหกรรม  51.00  51.00  117  36  119  32  -  - 

          45,504  45,195  49,056  49,638     
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า          (197)  (348)  (124)  (125)     
รวม          45,307  44,847  48,932  49,513  3,614  2,918 
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17. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.3 รายละเอียดของเงินลงทนุในบรษิทัรว่มในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
                 หน่วย : ลา้นบาท 

      งบกำรเงินรวม 

ชื่อบริษัท  จัดต้ังขึน้ 
ในประเทศ 

 ประเภทธุรกิจ  สัดส่วนควำมเป็น
เจ้ำของ (ร้อยละ)  

วิธีรำคำทุน  วิธีส่วนได้เสีย  เงินปันผลรับ 

      2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
บริษัทร่วม                     
กลุ่มบริษัท PTTEP                     
บริษัทรว่มของกลุม่บรษิัท PTTEP AP*  ออสเตรเลีย  ใหบ้ริการฐานปฏิบติัการทางเดินอากาศ  50.00  50.00  45  45  149  150  -  - 
Leismer Aerodrome Limited (LAL)  แคนาดา  ใหบ้ริการการเดินทางทางอากาศ  32.00  32.00  130  128  111  116  -  - 
Moz LNG1 Holding Company Ltd. (HOLDCO)**  สหรฐัอาหรบั 

เอมิเรตส ์
 ปิโตรเลียม  8.50  -  9  -  -  -  -  - 

กลุ่มบริษัท GPSC                     
บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ากดั (BIC)  ไทย  ผลิตและจ าหน่ายไฟฟา้  25.00  25.00  924  924  872  866  142  132 
บริษัท ไซยะบรุี พาวเวอร ์จ ากดั (XPCL)  ลาว  ผลิตและจ าหน่ายไฟฟา้  25.00  25.00  6,994  6,994  7,014  6,728  -  - 
บริษัท อีสเทิรน์ซีบอรด์ คลีน เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั (ESCE)  ไทย  ส ารวจ ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อการอตุสาหกรรม

รวมถึงผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 
 33.33  33.33  339  339  365  333  7  - 

กลุ่มบริษัท OR                     
FST Aviation Services Limited (FST)  ฮ่องกง  บริการเติมน า้มนัอากาศยาน  25.00  25.00  1  1  1  1  -  - 
บริษัท ปิโตรเอเซีย (ประเทศไทย) จ ากดั (PAT)  ไทย  การตลาดน า้มนั  35.00  35.00  131  131  9  9  -  - 
กลุ่มบริษัท PTTGC                     
บริษัท วีนิไทย จ ากดั (มหาชน) (VNT)***  ไทย  ปิโตรเคมี  24.98  24.98  3,297  3,297  5,761  5,642  415  385 
บริษัท ไทยอีสเทิรน์ ทอ้ปซีดส ์ออยล ์จ ากดั (TETSO)  ไทย  ปิโตรเคมี  30.00  30.00  67  67  9  28  -  - 
บริษัท เอส. พ.ี เพ็ทแพค อินเตอร ์กรุ๊ป จ ากดั 

(SPPETPACK) 
 ไทย  ปิโตรเคมี  25.00  25.00  50  50  40  49  -  - 

 

*  บริษัทรว่มของกลุ่มบริษัท PTTEP AP ไดแ้ก่ Mungalalu Truscott Airbase Pty Ltd. และ Troughton Island Pty Ltd 
**.ในระหว่างปี  2563 กลุ่มบริษัท PTTEP มีการทบทวนการจดัประเภทเงินลงทนุใหส้อดคลอ้งกับสถานการณปั์จจุบนั ส่งผลใหเ้งินลงทนุดังกล่าวถกูจดัประเภทเป็นเงินลงทนุในบริษัทรว่ม ซึ่งรบัรูโ้ดยวิธีส่วนไดเ้สีย 
***มลูค่ายติุธรรมของเงินลงทนุในบริษัทรว่มดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เท่ากับ 9,473 ลา้นบาท และ 7,475 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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17. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.3 รายละเอียดของเงินลงทนุในบรษิทัรว่มในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 (ตอ่) 
หน่วย : ลา้นบาท 

      งบกำรเงินรวม 

ชื่อบริษัท  จัดต้ังขึน้ 
ในประเทศ 

 ประเภทธุรกิจ  สัดส่วนควำมเป็น
เจ้ำของ (ร้อยละ)  

วิธีรำคำทุน  วิธีส่วนได้เสีย  เงินปันผลรับ 

      2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
บริษัทร่วม (ต่อ)                     
กลุ่มบริษัท PTTGC (ต่อ)                     
บริษัท ครุาเร ่จีซี แอดวานซ ์แมททีเรยีลส ์จ ากดั (KGC)  ไทย  ผลิตเคมีภณัฑช์นิดพิเศษ  33.40  33.40  1,404  670  1,336  629  -  - 
บริษัท ไดนาชิสโซ ไทย จ ากดั (DYCT)  ไทย  กลุ่มผลิตภณัฑพ์ีพี คอมพาวด ์  41.50  -  294  -  284  -  -  - 
กลุ่มบริษัท TOP                     
บริษัท ที. ไอ. เอ็ม. ชพิ แมนเนจเมนท ์จ ากดั (TIM)  ไทย  ใหบ้ริการขนส่งทางเรือ  33.33  33.33  1  1  -  3  -  - 
บริษัท อบุล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (UBE)  ไทย  ผลิตและจ าหน่ายเอทานอล  24.28  21.28  770  770  827  810  2  - 
กลุ่มบริษัท IRPC                     
บริษัท อเูบะ เคมิคอลส ์(เอเชีย) จ ากดั (มหาชน) (UCHA)  ไทย  ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี  25.00  25.00  5,300  5,300  4,708  4,917  -  99 
กลุ่มบริษัท PTTER                     
East Mediterranean Gas Company S.A.E. (EMG)  อียิปต ์  ท่อขนส่งก๊าซ  25.00  25.00  14,685  14,742  11,819  11,864  -  - 
กลุ่มบริษัท PTT TANK                     
บริษัท กลัฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอรม์ินอล จ ากดั (GMTP)  ไทย  ใหบ้ริการรบัเรือ ขนถ่ายและจดัเก็บรกัษาก๊าซธรรมชาติ

เหลว ตลอดจนแปรสภาพจากของเหลวเป็นก๊าซ 
 30.00  30.00  262  262  264  263  -  - 

กลุ่มบริษัท                     
บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ากดั (THAPPLINE) 

(กลุ่มบริษัท OR ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 40.53) 
 ไทย  ท่อขนส่งน า้มนั  49.21  49.21  4,106  3,953  4,997  5,113  850  860 

บริษัท อีสเทิรน์ ฟลอูิด ทรานสปอรต์ จ ากดั (EFT) 
(กลุ่มบริษัท PTTGC ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 22.65) 

 ไทย  โครงสรา้งพืน้ฐาน  37.65  37.65  2  4  11  14  15  21 

          38,811  37,678  38,577  37,535     
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า          (14,816)  (14,873)  (11,828)  (11,865)     
รวม          23,995  22,805  26,749  25,670  1,431  1,497 
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17. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.4 รายละเอียดของเงินลงทนุในบรษิทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกจิการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
หน่วย : ลา้นบาท 

      งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ชื่อบริษัท  จัดต้ังขึน้ 
ในประเทศ 

 ประเภทธุรกิจ  สัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของ 
(ร้อยละ)  

วิธีรำคำทุน  เงินปันผลรับ 

      2563  2562  2563  2562  2563  2562 
บริษัทย่อย                 
บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) (PTTEP) 

 (กลุ่มบริษัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 65.29) 
 ไทย  ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม  63.79  65.29  69,751  71,390  13,444  14,255 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากดั (PTTLNG)  ไทย  ก๊าซธรรมชาติ  100.00  100.00  24,425  22,422  3,109  2,117 
บริษัท ปตท. จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากดั (PTTNGD)  ไทย  ก๊าซธรรมชาติ  58.00  58.00  418  418  -  986 
บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จ ากดั (PTTGL) 

(กลุ่มบริษัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100) 
 ไทย  ลงทนุในธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว  50.00  50.00  5,211  5,211  -  - 

บริษัท เอนเนอรย์ี่ คอมเพล็กซ ์จ ากดั (EnCo) 
(กลุ่มบริษัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100) 

 ไทย  พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อใหเ้ช่า  50.00  50.00  900  900  71  70 

บริษัท พีทีที เอนเนอรย์ี่ โซลชูั่นส ์จ ากดั (PTTES) 
(กลุ่มบริษัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100) 

 ไทย  ใหบ้ริการทางเทคนิคและด าเนินงาน  40.00  40.00  63  63  -  - 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) (GPSC) 
(กลุ่มบริษัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 75.23) 

 ไทย  ผลิตและจ าหน่ายไฟฟา้ไอน า้และน า้เพื่อการอตุสาหกรรม  31.72  22.81  38,781  22,025  836  440 

บริษัท ปตท. น า้มนัและการคา้ปลกี จ ากดั (มหาชน) (OR)  
(เดิม : PTTOR) 

 ไทย  รบัจา้งบริหารงานและการตลาดน า้มนั  100.00  100.00  90,000  90,000  9,450  - 

บริษัท พีทีที แทงค ์เทอรม์ินลั จ ากดั (PTT TANK)  ไทย  ท่าเทียบเรือและคลงัผลิตภณัฑ ์  100.00  100.00  2,500  2,500  101  120 
PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT)  สิงคโปร ์  การคา้ระหว่างประเทศ  100.00  100.00  3  3  53  8 
PTT International Trading London Limited  (PTTT LDN)  องักฤษ  การคา้ระหว่างประเทศ  100.00  100.00  348  348  33  11 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) (PTTGC) 

(กลุ่มบริษัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 48.41) 
 ไทย  ปิโตรเคมีและการกลั่น  45.41  47.92  44,473  46,934  2,150  7,581 

บริษัท ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) (TOP) 
(กลุ่มบริษัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 48.03) 

 ไทย  การกลั่นน า้มนั  45.03  47.53  10,437  11,016  480  2,096 

บริษัท ไออารพ์ีซี จ ากดั (มหาชน) (IRPC) 
(กลุ่มบริษัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 48.05) 

 ไทย  ปิโตรเคมีและการกลั่น  45.05  47.55  39,696  41,899  972  884 
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17. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.4 รายละเอียดของเงินลงทนุในบรษิทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกจิการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 (ต่อ) 
หน่วย : ลา้นบาท 

      งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ชื่อบริษัท  จัดต้ังขึน้ 
ในประเทศ 

 ประเภทธุรกิจ  สัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของ 
(ร้อยละ)  

วิธีรำคำทุน  เงินปันผลรับ 

      2563  2562  2563  2562  2563  2562 
บริษัทย่อย (ต่อ)                 
บริษัท ไทยออยลเ์พาเวอร ์จ ากดั (TP) 

(กลุ่มบริษัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100) 
 ไทย  ผลิตและจ าหน่ายไฟฟา้และไอน า้  26.00  26.00  2,305  2,305  314  237 

บริษัท พีทีที เอ็นเนอรย์ี่ รีซอรส์เซส จ ากดั (PTTER)  ไทย  ใหค้ าปรกึษาดา้นการลงทนุในธุรกิจพลงังานและเหมืองแร ่  100.00  100.00  33,703  33,703  -  - 
บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (PTTGM)  ไทย  ลงทนุในและต่างประเทศ  100.00  100.00  55,343  54,429  -  - 
PTT Green Energy Pte. Ltd. (PTTGE)  สิงคโปร ์  ลงทนุในธุรกิจปาลม์น า้มนั  100.00  100.00  12,403  12,403  -  - 
PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd. (PTTRTC)  สิงคโปร ์  ใหบ้ริการทางการเงิน  100.00  100.00  31  31  16  40 
บริษัท ปตท. ศนูยบ์ริหารเงิน จ ากดั (PTT TCC)  ไทย  ใหบ้ริการทางการเงิน  100.00  100.00  20  20  -  - 
บริษัท บิซเินส เซอรว์ิสเซส อลัไลแอนซ ์จ ากดั (BSA)  ไทย  รบัจา้งบริหารงาน   100.00  100.00  1  1  60  33 
บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลชูั่น จ ากดั (PTT DIGITAL) 

(กลุ่มบริษัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100) 
 ไทย  ใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  20.00  20.00  30  30  19  18 

PTT International Trading USA Inc. (PTTT USA)  สหรฐัอเมริกา  ด าเนินธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ  100.00  -  155  -  -  - 
          430,997  418,051     
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า          (84,560)  (82,837)     
รวม          346,437  335,214  31,108  28,896 
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17. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.5 รายละเอียดของเงินลงทนุในการรว่มคา้ในงบการเงินเฉพาะกจิการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
หน่วย : ลา้นบาท 

      งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ชื่อบริษัท  จัดต้ังขึน้ 
ในประเทศ 

 ประเภทธุรกิจ  สัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของ 
(ร้อยละ)  

วิธีรำคำทุน  เงินปันผลรับ 

      2563  2562  2563  2562  2563  2562 
กำรร่วมค้ำ                   
บริษัท ทรานส ์ไทย-มาเลเซยี (ประเทศไทย) จ ากดั (TTM(T))  ไทย  ก๊าซธรรมชาติ  50.00  50.00  3,172  4,342  269  438 
Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. (TTM(M))  มาเลเซยี  ก๊าซธรรมชาติ  50.00  50.00  1,001  1,001  289  200 
บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน า้เย็น จ ากดั (DCAP)  ไทย  ผลิตและจ าหน่ายไฟฟา้และน า้เย็น  35.00  35.00  585  585  117  19 
บริษัท มาบตาพดุ แอรโ์ปรดกัส ์จ ากดั (MAP) 

(กลุ่มบริษัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 51.00) 
 ไทย  ผลิตและจ าหน่ายก๊าซอตุสาหกรรม  49.00  49.00  117  34  -  - 

บริษัท สเุอซ เอ็นไวรอนเมนทลั เซอรว์ิสเซส จ ากดั (SES)  ไทย  โรงงานก าจดัขยะอนัตราย  40.00  -  7  - - -  - 
รวม          4,882  5,962  675  657 
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17. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.6 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทนุในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

17.6.1 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทนุในการรว่มคา้ ซึ่งบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม มีรายละเอียดดงันี  ้
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2563 2562 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  49,513 41,317 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี (หมายเหตฯุ 4) (108) - 

มลูค่าของเงินลงทนุหลงัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี 49,405 41,317 
- ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในการรว่มคา้ 2,706 3,991 
- เงินปันผลรบั (3,613) (2,918) 
- เงินลงทนุเพิ่ม 1,546 5,667 
- ซือ้ธุรกิจ - 2,503 
- จ าหน่ายเงินลงทนุและลดทนุ (1,454) (2,822) 
- โอนกลบัขาดทนุจากการดอ้ยคา่ - 2,822 
- จดัประเภทเป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย (หมายเหตฯุ 13) (188) - 
- ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสรจ็อื่นในการรว่มคา้ 548 (988) 

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (18) (59) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  48,932 49,513 
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17. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.6 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทนุในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ) 
 

17.6.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม ซึ่งบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม มีรายละเอียดดงันี  ้
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2563 2562 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  25,670 24,368 
- ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 1,471 2,017 
- เงินปันผลรบั (1,431) (1,498) 
- เงินลงทนุเพิ่ม 1,027 784 
- ซือ้ธุรกิจ - 330 
- โอนเปล่ียนประเภท 9 - 
- จ าหน่ายเงินลงทนุ - (212) 
- ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ (หมายเหตฯุ 24) (9) - 
- จดัประเภทเป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย (หมายเหตฯุ 13) (6) - 
- ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสรจ็อื่นในบรษิัทรว่ม 17 (88) 

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1 (31) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  26,749 25,670 
 

17.6.3 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทนุในบรษิัทย่อย การรว่มคา้ และบรษิัทรว่ม ซึ่งบนัทึกโดยวิธีราคาทนุในงบการเงินเฉพาะกิจการ มี
รายละเอียดดงันี ้

 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2563 2562 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  341,175 321,582 
- เงินลงทนุเพิ่ม 19,919 20,642 
- จ าหน่ายเงินลงทนุและลดทนุ (8,052) (1,049) 

- ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ (หมายเหตฯุ 24) (1,723) - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 351,319 341,175 
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17. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.7 ขอ้มลูทางการเงินโดยสรุปของการรว่มคา้ที่มีสาระส าคญั ของกลุ่มบรษิัท มีรายละเอียดดงันี ้
 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562   
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2563 2562 

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

สินทรพัยห์มนุเวียน 3,500 2,296 1,257 3,407 7,605 4,843 2,354 1,024 5,158 7,510 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 9,721 3,061 2,582 24,904 29,090 11,276 3,694 2,264 21,186 25,477 

หนีสิ้นหมนุเวียน (1,452) (909) (520) (1,793) (2,463) (1,400) (781) (467) (1,428) (5,365) 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน (5,667) (2,572) (659) (5,619) (11,109) (6,470) (3,074) (5) (3,160) (5,186) 

สินทรพัยส์ทุธิ (รอ้ยละ100) 6,102 1,876 2,660 20,899 23,123 8,249 2,193 2,816.00 21,756 22,436 

สดัส่วนเงินลงทนุ (รอ้ยละ) 50.00 50.00 35.00 50.00 41.44 50.00 50.00 35.00 50.00 41.44 

สินทรพัยส์ทุธิส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบรษิัท 3,051 938 931 10,450 9,582 4,125 1,097 986 10,878 9,297 

รายการปรบัปรุง - - - - 3,043 - - - - 3,040 

มลูค่าตามบญัชีของเงินลงทนุในการรว่มคา้ 3,051 938 931 10,450 12,625 4,125 1,097 986 10,878 12,337 
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17. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.7 ขอ้มลูทางการเงินโดยสรุปของการรว่มคา้ที่มีสาระส าคญั ของกลุ่มบรษิัท มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2563 2562 

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

รายได*้ 2,372 530 2,655 8,588 25,188 3,068 665 2,776 13,942 27,557 

ค่าใชจ้า่ย (1,724) (268) (2,432) (9,435) (24,305) (1,947) (306) (2,531) (11,329) (25,724) 

ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได ้ 648 262 223 (847) 883 1,121 359 245 2,613 1,833 

ภาษีเงินได ้ (257) - (45) 4 (180) (91) (17) (49) 4 (177) 

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 391 262 178 (843) 703 1,030 342 196 2,617 1,656 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 
 

273 1 - (7) 285 (312) (162) - - (394) 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวม 
 

664 263 178 (850) 988 718 180 196 2,617 1,262 

ในระหวา่งปี บรษิัทฯรบัรูส่้วนแบ่งก าไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุในการรว่มคา้ที่มีสาระส าคญัในงบการเงินรวม ดงันี ้
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุ
ในการรว่มคา้ในระหว่างปี 196 131 62 (422) 291 515 171 69 1,309 686 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสรจ็อื่น
จากเงินลงทนุในการรว่มคา้ใน
ระหว่างปี 137 1 - (4) 118 (156) (81) - - (163) 

* รวมก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ  
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17. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.8 ขอ้มลูทางการเงินโดยสรุปของบรษิัทรว่มที่มีสาระส าคญั ของกลุ่มบรษิัท มีรายละเอียดดงันี ้
 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2563 2562 

 THAPPLINE XPCL UCHA THAPPLINE XPCL UCHA 

สินทรพัยห์มนุเวียน 4,133 5,410 5,684 4,764 2,857 5,880 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 8,090 126,055 7,878 6,727 127,000 8,406 

หนีสิ้นหมนุเวียน (507) (3,704) (757) (544) (4,663) (815) 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน (1,318) (99,846) (216) (206) (98,263) (155) 

สินทรพัยส์ทุธิ (รอ้ยละ 100) 10,398 27,915 12,589 10,741 26,931 13,316 

สดัส่วนเงินลงทนุ (รอ้ยละ) 49.21 25.00 25.00 49.21 25.00 25.00 

สินทรพัยส์ทุธิส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบรษิัท 5,117 6,979 3,147 5,286 6,733 3,329 

รายการปรบัปรุง (120) 35 1,561 (173) (5) 1,588 

มลูค่าตามบญัชีของเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 4,997 7,014 4,708 5,113 6,728 4,917 
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17. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.8 ขอ้มลูทางการเงินโดยสรุปของบรษิัทรว่มที่มีสาระส าคญั ของกลุ่มบรษิัท มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2563 2562 

 THAPPLINE XPCL UCHA THAPPLINE XPCL UCHA 

รายได*้ 2,963 12,080 8,517 3,636 3,154 10,381 

ค่าใชจ้า่ย (1,247) (5,156) (9,367) (1,349) (2,104) (10,775) 

ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได ้ 1,716 6,924 (850) 2,287 1,050 (394) 

ภาษีเงินได ้ (344) (5,956) 136 (457) - 73 

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 1,372 968 (714) 1,830 1,050 (321) 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 
 

- 44 9 (12) (24) - 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวม 
 

1,372 1,012 (705) 1,818 1,026 (321) 

ในระหวา่งปี บรษิัทฯรบัรูส่้วนแบ่งก าไร/ขาดทนุจากการลงทนุในการรว่มคา้ที่มีสาระส าคญัในงบการเงินรวม ดงันี ้

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในการ
รว่มคา้ในระหว่างปี 675 242 (179) 901 263 80 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสรจ็อื่นจากเงิน
ลงทนุในการรว่มคา้ในระหวา่งปี - 11 2 (6) (6) - 

 

* รวมก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ  
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17. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.9 รายการส าคญัที่เกิดขึน้ในระหว่างปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 

PTTLNG 
ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากดั (PTTLNG) ครัง้ที่ 12/2562 เมื่อวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 มีมติ
อนมุตัิใหเ้รียกช าระค่าหุน้เพิ่มทนุในส่วนท่ียงัช าระไม่เต็มมลูค่าเป็นจ านวนเงิน 25 ลา้นบาท ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดช้ าระค่าหุน้เพิ่มทนุ
ดงักล่าวแลว้ เมื่อวนัท่ี 24 มกราคม 2563 
 

ตามมติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของ PTTLNG ประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 7 เมษายน 2563 มีมติพิเศษใหเ้พิ่มทนุจดทะเบียนของ 
PTTLNG จ านวน 530 ลา้นหุ้น มูลค่าหุน้ละ 10 บาท เป็นจ านวนเงิน 5,300 ลา้นบาท ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดช้ าระค่าหุน้เพิ่มทุน
จ านวน 1,325 ลา้นบาทแลว้ เมื่อวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2563 
 

ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท PTTLNG ครัง้ที่ 11/2563 เมื่อวนัท่ี 28 ตลุาคม 2563 มีมติอนมุตัิใหเ้รียกช าระค่าหุน้เพิม่
ทุนในส่วนที่ยงัช าระไม่เต็มมลูค่าเป็นจ านวนเงิน 652 ลา้นบาท ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดช้ าระค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวแลว้ เมื่อวนัที่ 30 
พฤศจิกายน 2563 
 

PTTGM 
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จ ากัด (PTTGM) ครั้งที่  1/2563 เมื่อวันที่  13 
กุมภาพนัธ ์2563 มีมติอนุมตัิใหเ้รียกช าระค่าหุน้เพิ่มเติมเป็นจ านวนเงิน 2 ลา้นบาท ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดช้ าระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ 
เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2563 
 

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ PTTGM ครัง้ที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ 
PTTGM จ านวน 268,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท เป็นจ านวนเงิน 27 ลา้นบาท ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดช้ าระค่าหุน้เพิ่มทนุดงักล่าว
แลว้ เมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2563 
 

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ PTTGM ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ 
PTTGM จ านวน 1,982,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท เป็นจ านวนเงิน 198 ลา้นบาท และใหเ้รียกช าระค่าหุน้เป็นจ านวนเงิน 
117 ลา้นบาท ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดช้ าระค่าหุน้เพิ่มทนุดงักล่าวแลว้ เมื่อวนัท่ี 17 สิงหาคม 2563 
 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท PTTGM ครัง้ที่ 5/2563 เมื่อวนัที่ 17 กรกฎาคม 2563 มีมติใหเ้รียกช าระค่าหุน้เพิ่มเติม
เป็นจ านวนเงิน 2 ลา้นบาท ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดช้ าระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ เมื่อวนัท่ี 28 สิงหาคม 2563 
 

ตามมติที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของ PTTGM ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 13 กุมภาพนัธ ์2563 มีมติใหเ้รียกช าระค่าหุน้เพิ่มเติม
เป็นจ านวนเงิน 700,414 บาท 

 

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ PTTGM ครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ 
PTTGM จ านวน 80,780 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท เป็นจ านวนเงิน 8 ลา้นบาท 
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17. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.9 รายการส าคญัที่เกิดขึน้ในระหว่างปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ) 
 

PTTGM (ต่อ) 
ตามมติที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของ PTTGM ครัง้ที่ 4/2563 เมื่อวนัท่ี 1 ตลุาคม 2563 มีมติใหเ้พิ่มทนุจดทะเบียนของ PTTGM 
จ านวน 30,600 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท เป็นจ านวนเงิน 3 ลา้นบาท และใหเ้รียกช าระค่าหุน้เป็นจ านวนเงิน 795,600 บาท 

 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดช้ าระค่าหุน้เพิ่มทนุดงักล่าวแลว้ เมื่อวนัท่ี 21 ตลุาคม 2563 
 

ตามมติที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของ PTTGM ครัง้ที่ 5/2563 เมื่อวนัท่ี 3 ธันวาคม 2563 มีมติอนมุตัิใหเ้พิ่มทนุจดทะเบียนของ 
PTTGM จ านวน 30 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท เป็นจ านวนเงิน 3,029 ลา้นบาท และใหเ้รียกช าระค่าหุน้เป็นจ านวนเงิน 
757 ลา้นบาท ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดช้ าระค่าหุน้เพิ่มทนุดงักล่าวแลว้ เมื่อวนัท่ี 17 ธันวาคม 2563 
 

PTTT USA 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่  1/2563 เมื่อวันที่  16 มกราคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้ง PTT 
International Trading USA Inc. (PTTT USA) ในสหรฐัอเมริกา โดยบริษัทฯ ถือหุน้ทัง้หมดดว้ยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5,000 
ดอลลารส์หรฐั ทัง้นี ้PTTT USA ไดด้  าเนินการจดทะเบียนจดัตัง้บรษิัทแลว้เสรจ็ เมื่อวนัท่ี 2 เมษายน 2563 
 

ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท PTTT USA ครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวนัท่ี 26 ตุลาคม 2563 ไดม้ีมติอนมุตัิใหเ้รียกช าระค่าหุน้ 
5,000 ดอลลารส์หรฐั และส่วนเกินมลูค่าหุน้ 4,995,000 ดอลลารส์หรฐั รวมเป็นจ านวนเงิน 5 ลา้นดอลลารส์หรฐั ทัง้นี ้บรษิัทฯ 
ไดช้ าระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ เมื่อวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 
 

ORHOLDCO  
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของ OR ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 31 มกราคม 2563 ไดอ้นุมตัิการเพิ่ม
ทนุบรษิัท พีทีทีโออาร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล โฮลดิง้ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (THHOLDCO) จ านวน 47  ลา้นบาท โดยการออกหุน้
สามญัใหม่จ านวน 467,475 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท ทัง้นี ้OR ไดช้ าระเพิ่มทนุจดทะเบียนดงักล่าวแลว้เมื่อวนัท่ี 27 มีนาคม 
2563 
 

เมื่อวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2563 ที่ประชมุคณะกรรมการของ OR ครัง้ที่ 2/2563 มีมติอนมุตัิเปล่ียนแปลงชื่อบรษิัทจาก บรษิัท  
พีทีทีโออาร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล โฮลดิง้ส ์(ประเทศไทย) จ ากัด เป็น บริษัท พีทีทีโออาร ์โฮลดิง้ส ์จ ากัด (ORHOLDCO) เพื่อให้
สอดคลอ้งกับนโยบายการลงทุนของ OR ที่มีวตัถุประสงคก์ารลงทุนในธุรกิจทัง้ในและต่างประเทศ โดยเมื่อวนัที่ 11 มีนาคม 
2563 คณะกรรมการ THHOLDCO ไดอ้นมุตัิมติดงักล่าว ทัง้นี ้THHOLDCO ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงชื่อบรษิัทกบั 
กรมพฒันาธุรกิจการคา้เมื่อวนัท่ี 2 เมษายน 2563 
 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของ ORHOLDCO ครัง้ที่ 3/2563 ไดอ้นุมัติการเพิ่มทุน ORHOLDCO 
จ านวน 1,419  ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 14,190,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท OR ได้ช าระค่าหุ้น
ดงักล่าวแลว้ทัง้จ านวน เมื่อวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2563
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17. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.9 รายการส าคญัที่เกิดขึน้ในระหว่างปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ) 
 

ORHOLDCO (ต่อ) 
เมื่อวนัที่ 16 ตลุาคม 2563 ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ORHOLDCO ครัง้ที่ 4/2563 ไดอ้นมุตัิการเพิ่มทนุใน ORHOLDCO จ านวน 
40 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 404,030 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท OR ไดช้ าระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ทัง้จ านวน
เมื่อวนัที่ 27 ตลุาคม 2563 

 

MAP 
บริษัท มาบตาพุด แอรโ์ปรดักส ์จ ากัด (MAP) มีหนังสือลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เพื่อเรียกช าระค่าหุน้เพิ่มทุนในส่วนที่ยงั
ช าระไม่เต็มมลูค่าเป็นจ านวนเงิน 47 ลา้นบาท ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดช้ าระค่าหุน้เพิ่มทนุดงักล่าวแลว้ เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2563 

 

 MAP มีหนงัสือลงวนัท่ี 9 กนัยายน 2563 เพื่อเรียกช าระคา่หุน้เพิ่มทนุในส่วนที่ยงัช าระไมเ่ตม็มลูค่าเป็นจ านวนเงิน 17 ลา้นบาท 
 

ตามมติที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของ MAP ครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัที่ 16 กันยายน 2563 มีมติใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของ MAP 
จ านวน 1,530,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท เป็นจ านวนเงิน 153 ลา้นบาท และใหเ้รียกช าระค่าหุน้เป็นจ านวนเงิน 40 ลา้นบาท 
โดยเป็นส่วนของบรษิัทฯ จ านวนเงิน 19 ลา้นบาท 
 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดช้ าระค่าหุน้เพิ่มทนุดงักล่าวแลว้ เมื่อวนัท่ี 21 ตลุาคม 2563 
 

SES 
ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 8/2563 เมื่อวนัท่ี 20 สิงหาคม 2563 ไดม้ีมติอนมุตัิเขา้ซือ้หุน้ในบรษิัท สเุอซ 
เอ็นไวรอนเมนทลั เซอรว์ิสเซส จ ากดั (SES) ในสดัส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 40  เพื่อเป็นบรษิัทกลางในการพฒันาโครงการ SANO 
Project 
 

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ของ SES ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 มีมติใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของ SES 
จ านวน 58,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1,000 บาท เป็นจ านวนเงิน 58 ลา้นบาท และใหเ้รียกช าระค่าหุน้เป็นจ านวนเงิน 18 ลา้นบาท 
โดยเป็นส่วนของบรษิัทฯ จ านวนเงิน 7 ลา้นบาท ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดช้ าระค่าหุน้เพิ่มทนุดงักล่าวแลว้ เมื่อวนัท่ี 21 ธันวาคม 2563 
 

TTM(T) 
ตามมติที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัท ทรานส ์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จ ากัด (TTM(T)) ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 2 
พฤศจิกายน 2563 มีมติอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของ TTM(T) จ านวนเงิน 2,340 ลา้นบาท โดยเป็นส่วนของบรษิัทฯ จ านวน
เงิน 1,170 ลา้นบาท ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดร้บัเงินจากการลดทนุจดทะเบียนดงักล่าวแลว้ เมื่อวนัท่ี 18 ธันวาคม 2563 
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17. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.9 รายการส าคญัที่เกิดขึน้ในระหว่างปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ) 
 

กำรบริหำรสัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 3/2562 เมื่อวนัที่ 25 มีนาคม 2562 มีมติอนุมตัิแนวทางการบริหารสดัส่วน
การถือหุน้บริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ ในระหว่างปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ไดจ้ าหน่ายหุน้สามญัของบริษัทย่อย 
ดงันี ้
 

PTTEP 
บริษัทฯ ไดจ้ าหน่ายหุน้สามญัของบรษิัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (PTTEP) จ านวน 60 ลา้นหุน้ เป็น
จ านวนเงิน 5,282 ลา้นบาท ท าใหส่้วนไดเ้สียในบรษิัทดงักล่าวลดลงเป็นรอ้ยละ 63.79 และบรษิัทฯ รบัรูก้  าไรจากการจ าหน่าย
เงินลงทนุในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 3,642 ลา้นบาท  
 

PTTGC 
บริษัทฯ ไดจ้ าหน่ายหุน้สามญัของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (PTTGC) จ านวน 113 ลา้นหุน้ เป็นจ านวน
เงิน 3,999 ลา้นบาท ท าใหส่้วนไดเ้สียในบริษัทดงักล่าวลดลงเป็นรอ้ยละ 45.41 และบริษัทฯ รบัรูก้  าไรจากการจ าหน่ายเงิน
ลงทนุในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 1,538 ลา้นบาท 
 

TOP 
บริษัทฯ ไดจ้ าหน่ายหุน้สามญัของบริษัท ไทยออยล ์จ ากัด (มหาชน) (TOP) จ านวน 51 ลา้นหุน้ เป็นจ านวนเงิน 2,129 ลา้น
บาท ท าใหส่้วนไดเ้สียในบรษิัทดงักล่าวลดลงเป็นรอ้ยละ 45.03 และบรษิัทฯ รบัรูก้  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในงบการเงิน
เฉพาะกิจการจ านวน 1,550 ลา้นบาท  
 

IRPC 
บริษัทฯ ไดจ้ าหน่ายหุน้สามญัของบริษัท ไออารพ์ีซี จ ากัด (มหาชน) (IRPC) จ านวน 511 ลา้นหุน้ เป็นจ านวนเงิน 1,216 ลา้น
บาท ท าใหส่้วนไดเ้สียในบริษัทดังกล่าวลดลงเป็นรอ้ยละ 45.05 และบริษัทฯ รบัรูข้าดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในงบ
การเงินเฉพาะกิจการจ านวน 987 ลา้นบาท 
 

ทัง้นี ้การจ าหน่ายหุน้ดงักล่าวเป็นการจ าหน่ายใหแ้ก่บรษิัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มบรษิัท จึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวม 
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17. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.9 รายการส าคญัที่เกิดขึน้ในระหว่างปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ) 
 

กำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นในธุรกิจไฟฟ้ำในกลุ่มบริษัทของบริษัทฯ 
ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 8/2563 เมื่อวนัท่ี 20 สิงหาคม 2563 ไดม้ีมติอนมุตัิการปรบัโครงสรา้งการถือ
หุน้ในธุรกิจไฟฟ้าของบรษิัทฯ โดยมีขัน้ตอนการด าเนินการและรายละเอียดการอนมุตัิ ดงัต่อไปนี ้ 
 

1. บริษัทฯ เขา้ซือ้หุน้สามญับริษัท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ากัด (มหาชน) (GPSC) ที่บริษัท ไทยออยล ์จ ากัด (มหาชน) 
(TOP) ถือหุน้ทั้งหมด สัดส่วนประมาณรอ้ยละ 8.91 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ GPSC และเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 
2563 บริษัทฯ ไดท้ าสญัญาซือ้หุน้บริษัท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ากัด (มหาชน) (GPSC) จากบริษัท ไทยออยล ์จ ากดั 
(มหาชน) (TOP) โดยไดช้ าระค่าหุน้เป็นจ านวนเงิน 16,757 ลา้นบาทแลว้ เมื่อวนัท่ี 3 ธันวาคม 2563 
 

2. การโอนกิจการทัง้หมดของบรษิัท ไทยออยลเ์พาเวอร ์จ ากดั (TP) แลว้เสรจ็ภายในวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2564 
 

โดยภายหลงัธุรกรรมดงักล่าวขา้งตน้ บริษัทฯ จะถือหุน้ GPSC ในสดัส่วนรอ้ยละ 31.72 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และ 
TOP จะถือหุน้ GPSC ในสดัส่วน รอ้ยละ 20.78 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ซึ่งธุรกรรมการเขา้ซือ้หุน้สามญั GPSC ของ
บรษิัทฯ จะท าใหบ้รษิัทฯ มีสดัส่วนการถือหุน้ใน GPSC เกินกว่ารอ้ยละ 25 นัน้ บรษิัทฯ มีหนา้ที่ในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย์
ทัง้หมดของ GPSC อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการไดม้าของหุน้ GPSC ดงักล่าว บริษัทฯ และกลุ่มบุคคลที่เก่ียวขอ้งตามมาตรา 
258 แห่งพระราชบญัญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 ไดแ้ก่ TOP และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด 
(มหาชน) (PTTGC) ยงัคงสดัส่วนการถือหุน้ใน GPSC ที่รอ้ยละ 75.23 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยจะไม่มีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงอ านาจควบคุมกิจการของบริษัทฯ ใน GPSC ทั้งนี ้ บริษัทฯ จึงได้ด  าเนินการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้
หลกัทรพัยท์ัง้หมดดงักล่าวกบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ส านกังาน ก.ล.ต.) ตามมาตรา 
247 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้ 11 (1) ของประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลักทรพัยเ์พื่อครอบง า
กิจการ ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทัง้ที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) แลว้ โดยบรษิัทฯ ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังาน ก.ล.ต. ตาม
หนงัสืออนมุตัิการผ่อนผนั เมื่อวนัท่ี 17 สิงหาคม 2563  
 

อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมขา้งตน้เป็นการปรบัโครงสรา้งภายในกลุ่มบรษิัท จึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวม 
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17. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.10 ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุที่มีสาระส าคญั 
 

ขอ้มลูทางการเงินของบรษิัทย่อยซึ่งมีสว่นไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุที่มีสาระส าคญัมดีงันี ้
 

  สัดส่วนของสว่นได้เสียในควำม
เป็นเจ้ำของทีถื่อโดยส่วนได้เสยีที่

ไม่มีอ ำนำจควบคุม 
  (ร้อยละ) 
 
ชื่อบริษทั 

จัดตั้งขึน้ใน
ประเทศ 

 
2563 

 
2562 

บรษิัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) (PTTEP) ไทย 34.71 34.71 

บรษิัท ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) (TOP) ไทย 51.97 51.97 
บรษิัท ไออารพ์ีซี จ ากดั (มหาชน) (IRPC) ไทย 51.95 51.95 
บรษิัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) (PTTGC) ไทย 51.59 51.58 
บรษิัท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) (GPSC) ไทย 24.77 24.77 
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17. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.10 ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุที่มีสาระส าคญั (ต่อ) 
 

ขอ้มลูทางการเงินโดยสรุปของบรษิัทย่อยที่มีส่วนไดเ้สียที่ไมม่ีอ  านาจควบคมุที่มีสาระส าคญั ซึ่งเป็นขอ้มลูหลงัปรบันโยบายการบญัชี ก่อนการตดัรายการระหว่างกนั   
 

สรุปรายการฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
  

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2563 2562 

 PTTEP TOP IRPC PTTGC GPSC PTTEP TOP IRPC PTTGC GPSC 

สินทรพัยห์มนุเวียน 152,716 114,229 43,371 129,911 40,741 142,125 134,676 44,268 104,494 38,919 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 522,921 191,805 130,436 359,472 215,916 527,339 148,849 134,578 348,020 213,015 

หนีส้ินหมนุเวียน (56,257) (28,620) (44,059) (59,042) (21,925) (61,841) (38,667) (45,707) (53,033) (36,706) 

หนีส้ินไม่หมนุเวียน (264,969) (157,449) (54,082) (141,347) (122,865) (250,564) (121,267) (48,896) (105,886) (106,312) 

สินทรพัยส์ทุธิ 354,411 119,965 75,666 288,994 111,867 357,059 123,591 84,243 293,595 108,916 

ส่วนของบริษัทฯ 228,132 55,748 36,294 136,032 77,414 229,182 57,456 40,412 138,009 75,232 

ส่วนไดเ้สยีที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 126,279 64,217 39,372 152,962 34,453 127,877 66,135 43,831 155,586 33,684 
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17. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.10 ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุที่มีสาระส าคญั (ต่อ) 
 

ขอ้มลูทางการเงินโดยสรุปของบรษิัทย่อยที่มีส่วนไดเ้สียที่ไมม่ีอ  านาจควบคมุที่มีสาระส าคญั ซึ่งเป็นขอ้มลูหลงัปรบันโยบายการบญัชี ก่อนการตดัรายการระหว่างกนั (ต่อ) 
 

สรุปรายการก าไรหรือขาดทนุเบ็ดเสรจ็ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2563 2562 

 PTTEP TOP IRPC PTTGC GPSC PTTEP TOP IRPC PTTGC GPSC 

รายได*้ 168,725 258,664 176,257 335,716 71,906 195,796 369,385 243,440 423,293 68,635 

ค่าใชจ้่าย (127,297) (262,060) (183,941) (335,173) (62,423) (126,042) (361,627) (245,115) (409,975) (62,387) 

ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได ้ 41,428 (3,396) (7,684) 543 9,483 69,754 7,758 (1,675) 13,318 6,248 

ภาษีเงินได ้ (18,764) 647 1554 109 (993) (20,952) (1,239) 779 (649) (247) 

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 22,664 (2,749) (6,130) 652 8,490 48,802 6,519 (896) 12,669 6,001 
ขาดทนุส าหรบัปีจากการด าเนินงานที่
ยกเลิก - สทุธิจากภาษี - (287) - - -      

ก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสรจ็อ่ืน (3,197) (378) (82) 324 (508) (24,950) (186) (1,020) (1,842) (903) 

ก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสรจ็รวม 19,467 (3,414) (6,212) 976 7,982 23,852 6,333 (1,916) 10,827 5,098 

ส่วนของบริษัทฯ 14,797 (1,656) (2,956) 97 5,649 15,572 2,929 (934) 4,922 2,682 
ส่วนไดเ้สยีที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 7,867 (1,380) (3,174) 555 2,842 8,280 3,402 (982) 5,905 2,416 
เงินปันผลจ่ายใหก้บัสว่นไดเ้สียที่ไม่มี
อ านาจควบคมุ 7,234 595 1,088 2,852 1,465 7,579 2,282 983 8,733 1,753 

 

* รวมก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
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17. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.10 ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุที่มีสาระส าคญั (ต่อ) 
 

ขอ้มลูทางการเงินโดยสรุปของบรษิัทย่อยที่มีส่วนไดเ้สียที่ไมม่ีอ  านาจควบคมุที่มีสาระส าคญั ซึ่งเป็นขอ้มลูหลงัปรบันโยบายการบญัชี ก่อนการตดัรายการระหว่างกนั (ต่อ) 
 

สรุปรายการกระแสเงินสด ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2563 2562 

 PTTEP TOP IRPC PTTGC GPSC PTTEP TOP IRPC PTTGC GPSC 

เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 80,230 2,102 11,152 22,146 18,850 109,166 12,775 7,721 30,168 17,338 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทนุ (27,071) (48,005) (3,875) (28,275) (5,606) (103,769) 23,681 (6,152) (41,773) (82,124) 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (26,469) 21,017 (1,462) 31,794 (11,815) (17,181) 8,129 (870) (6,461) 77,927 

อ่ืน ๆ (554) 2,950 - (192) 28 (6,288) (3,447) - 162 (52) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ 26,136 (21,936) 5,815 25,473 1,457 (18,072) 41,138 699 (17,904) 13,089 
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18. อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ มรีายละเอียดดงันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 
ท่ีดิน อาคารและส่วน

ปรบัปรุงอาคาร 
สินทรพัย ์
อื่น ๆ 

รวม 

ณ วันที ่1 มกรำคม 2562     
ราคาทุน 5,570 2,342 4 7,916 
หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม - (1,117) - (1,117) 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์ (216) - - (216) 

มลูค่าตามบญัชี 5,354 1,225 4 6,583 
     

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2562     
มลูค่าตามบญัชีตน้ปี 4,377 1,225 4 5,606 
- การจดัประเภทและการปรบัรายการ 977 - - 977 

มลูค่าตามบญัชีตน้ปีหลงัการจดัประเภทและการ
ปรบัรายการ 

5,354 1,225 4 6,583 

 - เพิ่มขึน้ 7 12 - 19 
 - โอนเปลี่ยนประเภท 1,769 46 - 1,815 
 - ขายและจ าหน่าย - สทุธิ (464) (1) - (465) 
 - ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี - (116) (1) (117) 
 - โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่า  152 - - 152 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 6,818 1,166 3 7,987 
     

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562     
ราคาทุน 6,882 2,366  4 9,252 
หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม - (1,200) (1) (1,201) 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์ (64) - - (64) 
มลูค่าตามบญัชี 6,818 1,166  3 7,987 
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18. อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทนุ (ต่อ) 
 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ มรีายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 
ท่ีดิน อาคารและส่วน

ปรบัปรุงอาคาร 
สินทรพัย ์
อื่น ๆ 

สินทรพัยส์ิทธิ
การใช ้

รวม 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2563      
มลูค่าตามบญัชีตน้ปี 6,818 1,166 3 - 7,987 
 - การจดัประเภทและการปรบัรายการ  

(หมายเหตฯุ 4) - - - 107 107 

มลูค่าตามบญัชีตน้ปีหลงัการจดัประเภทและการ
ปรบัรายการ 6,818 1,166 3 107 8,094 

 - เพิ่มขึน้ - 2 - 1 3 
 - โอนเปลี่ยนประเภท (264) 292 3 - 31 
 - ขายและจ าหน่าย - สทุธิ - (4) - - (4) 
 - ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี - (91) (1) (6) (98) 

มลูค่าตามบญัชีปลายปี 6,554 1,365 5 102 8,026 
      

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563      
ราคาทุน 6,618 2,658 6 125 9,407 
หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม - (1,293) (1) (23) (1,317) 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์ (64) - - - (64) 
มลูค่าตามบญัชี 6,554 1,365 5 102 8,026 

  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบรษิัทไมม่ีสินทรพัยท์ี่อยู่ในภาระค า้ประกนั  
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18. อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทนุ (ต่อ) 
 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ มรีายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ท่ีดิน อาคารและส่วน

ปรบัปรุงอาคาร 
งานระหว่าง 
ก่อสรา้ง 

สินทรพัยส์ิทธิ
การใช ้

รวม 

ณ วันที ่1 มกรำคม 2562      
ราคาทุน 1,645      1,229  - -   2,874 
หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม -      (841) - - (841) 

มลูค่าตามบญัชี 1,645 388 - - 2,033 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2562      
มลูค่าตามบญัชีตน้ปี 1,645 388 - - 2,033 
 - โอนเปลี่ยนประเภท 1,769 - - - 1,769 
 - ขายและจ าหน่าย - สทุธิ - (21) - - (21) 
 - ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี - (38) - - (38) 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 3,414 329 - - 3,743 

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562      
ราคาทุน 3,414 1,175 - - 4,589 
หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม - (846) - - (846) 
มลูค่าตามบญัชี 3,414 329 - - 3,743 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2563      
มลูค่าตามบญัชีตน้ปี 3,414 329 - - 3,743 
 - โอนเปลี่ยนประเภท 167 148 2 476 793 
 - ขายและจ าหน่าย - สทุธิ - (10) - - (10) 
 - ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี - (41) - (26) (67) 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 3,581 426 2 450 4,459 

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563      
ราคาทุน 3,581 1,703 2 552 5,838 
หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม - (1,277) - (102) (1,379) 

มลูค่าตามบญัชี 3,581 426 2 450 4,459 
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18. อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทนุ (ต่อ) 
 

มลูค่ายตุิธรรม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แยกแสดงตามล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรม ดงันี ้
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

ล ำดับชัน้ของมูลคำ่ยุติธรรม     

ระดบั 2 11,323 15,750 3,649 7,775 

ระดบั 3 12,762 11,856 415 387 

รวม 24,085 27,606 4,064 8,162 
 

มลูค่ายตุิธรรมระดบั 2 
มลูค่ายตุิธรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุประเภทท่ีดินใหเ้ช่า ประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ซึ่งใชว้ิธีราคาตลาดโดย
การใหค้ะแนนและถ่วงน า้หนกัตามปัจจยัความต่างอื่น ๆ 
 

มลูค่ายตุิธรรมระดบั 3 
มลูค่ายตุิธรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุประเภทที่ดินและอาคารใหเ้ช่า ประเมินโดยใชว้ธีิรายได ้(Income Approach) 
ซึ่งขอ้มลูที่น ามาใชใ้นการประเมินมลูค่ายตุิธรรมดงักล่าว ประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทน และตน้ทนุทางการเงิน 
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19. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ ์ 
 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์มีรายละเอียดดงันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดิน 
 
 

อาคารและ 
ส่วนปรบัปรุง 
อาคาร 

เครื่องจกัร 
และ 

อปุกรณ ์

สินทรพัยเ์พื่อ 
การส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

สินทรพัย ์
เหมือง 

สินทรพัย ์
อื่น ๆ 

 

งานระหว่าง 
ก่อสรา้ง 

 

รวม 
 
 

ณ วันที ่1 มกรำคม 2562         
ราคาทุน 46,390 295,839 1,034,362 859,932 54,381 27,211 90,219 2,408,334 
หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม - (160,114) (466,029) (586,991) (28,130) (16,335) - (1,257,599) 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์ (100) (663) (3,210) (10,861) (13,775) (17) (1,596) (30,222) 

มลูค่าตามบญัชี 46,290 135,062 565,123 262,080 12,476 10,859 88,623 1,120,513 
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19. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ ์(ต่อ) 
 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดิน 
 
 

อาคารและ 
ส่วนปรบัปรุง
อาคาร 

เครื่องจกัร 
และ 

อปุกรณ ์

สินทรพัยเ์พื่อ 
การส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

สินทรพัย ์
เหมือง 

สินทรพัย ์
อื่น ๆ 

 

งานระหว่าง 
ก่อสรา้ง 

 

รวม 
 
 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2562         
มลูค่าตามบญัชีตน้ปี 47,267 135,062 557,808 262,080 12,476 10,859 88,623 1,114,175 
 - การจดัประเภทและการปรบัรายการ  (977) - 7,315 - - - - 6,338 
มลูค่าตามบญัชีตน้ปีหลงัการจดัประเภทและ
การปรบัรายการ 46,290 135,062 565,123 262,080 12,476 10,859 88,623 1,120,513 

 - ซือ้ธุรกิจ         648  304    74,255        64,256          395           14           207       140,079  
 - เพิ่มขึน้        957  3,486       6,062        42,791      1,346          1,128       98,617        154,387 
 - ตน้ทนุการกูย้ืม - - - - - -          3,518        3,518  
 - โอนเปลี่ยนประเภท        (73) 7,915       31,201     30,843  100          646      (43,179)        27,453 
 - ขายและจ าหน่าย - สทุธิ     - (134)        (311)     (1,078)      (41)     (190)     (45)       (1,799) 
 - ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี - (11,601)     (48,330) (61,750) (2,018) (2,264) -      (125,963) 
 - โอนกลบั(ขาดทนุ)จากการดอ้ยค่า  27 154        (612)  - - - -        (431)  
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (121) (421) (1,474) (19,448) (883)    (21)         (410)       (22,778) 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 47,728 134,765 625,914 317,694 11,375 10,172 147,331 1,294,979 
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 19. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ ์(ต่อ) 
 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดิน 
 
 

อาคารและ 
ส่วนปรบัปรุง
อาคาร 

เครื่องจกัร 
และ 

อปุกรณ ์

สินทรพัยเ์พื่อ 
การส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

สินทรพัย ์
เหมือง 

สินทรพัย ์
อื่น ๆ 

 

งานระหว่าง 
ก่อสรา้ง 

 

รวม 
 
 

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562         
ราคาทุน 47,801    302,478   1,166,628    933,235     52,263     28,221       148,833     2,679,459  
หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม -    (167,201)   (537,818) (605,448)    (28,088)      (18,032) -   (1,356,587) 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์   (73)  (512) (2,896)   (10,093)  (12,800)    (17)  (1,502)     (27,893) 

มลูค่าตามบญัชี 47,728   134,765  625,914  317,694  11,375   10,172 147,331    1,294,979  
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19. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ ์(ต่อ) 
 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดิน 
 
 

อาคารและ 
ส่วนปรบัปรุง
อาคาร 

เครื่องจกัร 
และ 

อปุกรณ ์

สินทรพัยเ์พื่อ 
การส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

สินทรพัย ์
เหมือง 

สินทรพัย ์
อื่น ๆ 

 

งานระหว่าง 
ก่อสรา้ง 

 

รวม 
 
 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2563         
มลูค่าตามบญัชีตน้ปี 47,728 134,765 625,914 317,694 11,375 10,172 147,331 1,294,979 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย 
การบญัชี (หมายเหตฯุ 4) - - (4,238) (3,662) - (1,136) - (9,036) 

มลูค่าตามบญัชีตน้ปีหลงัการจดัประเภทและ 
การปรบัรายการ 47,728   134,765  621,676  314,032  11,375   9,036 147,331    1,285,943  

 - ซือ้ธุรกิจ (หมายเหตฯุ 45) 222 825 776 - - 7 - 1,830 
 - เพิ่มขึน้ 396 2,138 4,531 42,829 1,183 386 91,687 143,150 
 - ตน้ทนุการกูย้ืม - - - - - - 4,670 4,670 
 - โอนเปลี่ยนประเภท 1,237 13,017 42,871 527 172 383 (59,470) (1,263) 
 - ขายและจ าหน่าย - สทุธิ (14) (338) (574) (2,934) (24) (101) (583) (4,568) 
 - ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี - (11,171) (49,145) (61,160) (1,459) (2,224) - (125,159) 

 - ขาดทนุจากการดอ้ยค่า (หมายเหตฯุ 24) - (102) (216) (1,439) (7,780) - (456) (9,993) 

- จดัประเภทเป็นสินทรพัยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย (หมายเหตฯุ 13)  - (6) (146) - - (2,206) (4) (2,362) 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 18 35 1,120 (1,494) 272 537 (19) 469 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 49,587 139,163 620,893 290,361 3,739 5,818 183,156 1,292,717 
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19. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ ์(ต่อ) 
 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดิน 
 
 

อาคารและ 
ส่วนปรบัปรุง
อาคาร 

เครื่องจกัร 
และ 

อปุกรณ ์

สินทรพัยเ์พื่อ 
การส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

สินทรพัย ์
เหมือง 

สินทรพัย ์
อื่น ๆ 

 

งานระหว่าง 
ก่อสรา้ง 

 

รวม 
 
 

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563         
ราคาทุน 49,660 316,779 1,198,146 949,538 53,338 22,961 185,110 2,775,532 
หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม - (177,025) (574,851) (648,152) (29,380) (17,143) - (1,446,551) 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์ (73) (591) (2,402) (11,025) (20,219) - (1,954) (36,264) 
มลูค่าตามบญัชี 49,587 139,163 620,893 290,361 3,739 5,818 183,156 1,292,717 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบรษิัทมีสินทรพัยท์ี่อยู่ในภาระค า้ประกนั เป็นเงินจ านวน 75,279 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 : 78,983 ลา้นบาท) 
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19. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ ์(ต่อ) 
 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ)  
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ท่ีดิน 

 
 

อาคารและ 
ส่วนปรบัปรุง

อาคาร 

เครื่องจกัร 
และ 

อปุกรณ ์

สินทรพัย ์
อื่น ๆ 

 

งานระหว่าง 
ก่อสรา้ง 

 

รวม 
 
 

ณ วันที ่1 มกรำคม 2562       
ราคาทุน 7,371  38,360  371,454   17,820   20,752   455,757  
หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม -  (15,008) (155,070)  (11,266) -  (181,344) 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์ -  (26)  (36) - -  (62) 
มลูค่าตามบญัชี 7,371 23,326 216,348 6,554 20,752 274,351 
       

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2562      
มลูค่าตามบญัชีตน้ปี 7,371 23,326 216,348 6,554 20,752 274,351 
 - เพิ่มขึน้ 9         91       252        431      19,817       20,600 
 - ตน้ทนุการกูย้ืม - - - -     996          996  
 - โอนเปลี่ยนประเภท    (1,721)          880     6,947     304     (9,499)       (3,089) 
 - ขายและจ าหน่าย - สทุธิ        -     (293)       (66)     (47)     (394)     (800) 
 - ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี -     (1,709)      (14,572)     (1,460) -      (17,741) 
 - ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  -      (6)          (490)      - -      (496)  

มลูค่าตามบญัชีปลายปี           5,659         22,289       208,419      5,782      31,672      273,821  
       

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562       
ราคาทุน           5,659        38,796      378,011         18,386      31,672     472,524  
หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม -    (16,474)    (169,066)       (12,604) -  (198,144) 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์ -       (33)        (526)      - -      (559) 
มลูค่าตามบญัชี       5,659      22,289     208,419       5,782      31,672     273,821  



 

146 

19. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ ์(ต่อ) 
 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ท่ีดิน 

 
 

อาคารและ 
ส่วนปรบัปรุง 
อาคาร 

เครื่องจกัร 
และ 

อปุกรณ ์

สินทรพัย ์
อื่น ๆ 

 

งานระหว่าง 
ก่อสรา้ง 

 

รวม 
 
 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2563      
มลูค่าตามบญัชีตน้ปี 5,659 22,289 208,419 5,782 31,672 273,821 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบญัชี (หมายเหตฯุ 4) - - (4,238) (406) - (4,644) 

มลูค่าตามบญัชีตน้ปีหลงัการปรบัรายการ 5,659 22,289 204,181 5,376 31,672 269,177 
 - เพิ่มขึน้ - 98 284 84 10,519 10,985 
 - ตน้ทนุการกูย้ืม - - - - 1,135 1,135 
 - โอนเปลี่ยนประเภท 86 525 5,285 324 (7,849) (1,629) 
 - ขายและจ าหน่าย - สทุธิ (2) (546) (307) (15) (3) (873) 
 - ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี - (1,630) (13,924) (1,310) - (16,864) 

 - ขาดทนุจากการดอ้ยค่า (หมายเหตฯุ 24) - (49) (32) - - (81) 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 5,743 20,687 195,487 4,459 35,474 261,850 
       

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563       
ราคาทุน 5,743 37,254 370,463 17,041 35,474 465,975 
หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม - (16,506) (174,909) (12,582) - (203,997) 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์ - (61) (67) - - (128) 
มลูค่าตามบญัชี 5,743 20,687 195,487 4,459 35,474 261,850 

 

ตน้ทุนการกูย้ืมที่ไดบ้ันทึกเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทใชอ้ัตราการตัง้ขึน้เป็น
ราคาทนุของสินทรพัยร์อ้ยละ 0.50 - 5.99 ต่อปี (2562 : รอ้ยละ 0.85 - 5.25 ต่อปี) และบรษิัทฯ ใชอ้ตัรารอ้ยละ 4.34 ต่อปี  
(2562 : รอ้ยละ 4.75 ต่อปี) 
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20. สินทรัพยส์ิทธิกำรใช้ 
 

สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้มีรายละเอียดดงันี ้
 

หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 

ที่ดิน 
 
 

อาคารและ 
ส่วนปรบัปรุง 
อาคาร 

เครื่องจกัร 
และ 

อปุกรณ ์

ยานพาหนะ สินทรพัยเ์พื่อ 
การส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม 

สินทรพัย ์
อื่น ๆ 

 

รวม 
 
 

ณ วันที ่1 มกรำคม 2563        
มลูค่าตามบญัชีตน้ปี - - - - - - - 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (หมายเหตฯุ 4) 41,929 1,108 7,558 1,926 13,541 3,049 69,111 
มลูค่าตามบญัชีตน้ปีที่ปรบัปรุงแลว้ 41,929 1,108 7,558 1,926 13,541 3,049 69,111 
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20. สินทรัพยส์ทิธกิำรใช้ (ตอ่) 
 

สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 

ที่ดิน 
 
 

อาคารและ 
ส่วนปรบัปรุง 
อาคาร 

เครื่องจกัร 
และ 

อปุกรณ ์

ยานพาหนะ สินทรพัยเ์พื่อ 
การส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม 

สินทรพัย ์
อื่น ๆ 

 

รวม 
 
 

ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563        

มลูค่าตามบญัชีตน้ปีที่ปรบัปรุงแลว้ 41,929 1,108 7,558 1,926 13,541 3,049 69,111 
 - เพิ่มขึน้ 5,715 534 896 478 2,773 520 10,916 
 - การเปล่ียนแปลงแกไ้ขสญัญา 35 - 10 (12) 43 (135) (59) 
 - โอนเปล่ียนประเภท 435 333 97 (11) - 162 1,016 
 - สิน้สดุสญัญาและยกเลิกสญัญา (24) (7) (13) (110) (21) (389) (564) 
 - ค่าเส่ือมราคาส าหรบัปี (2,553) (601) (1,355) (750) (2,894) (1,350) (9,503) 
 - ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์(หมายเหตฯุ 24) (53) - - - - - (53) 
 - จดัประเภทเป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย (หมายเหตฯุ 13) - (3) - (4) - - (7) 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 9 14 (7) 5 (50) 3 (26) 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 45,493 1,378 7,186 1,522 13,392 1,860 70,831 

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563        
ราคาทนุ 61,573 2,046 14,258 2,554 16,157 2,905 99,493 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (16,027) (668) (7,072) (1,032) (2,765) (1,045) (28,609) 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์ (53) - - - - - (53) 
มลูค่าตามบญัชี 45,493 1,378 7,186 1,522 13,392 1,860 70,831 
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20. สินทรัพยส์ทิธกิำรใช้ (ตอ่) 
 

สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

ที่ดิน 
 
 

อาคารและ 
ส่วนปรบัปรุง 
อาคาร 

เครื่องจกัร 
และ 

อปุกรณ ์

ยานพาหนะ สินทรพัย ์
อื่น ๆ 

 

รวม 
 
 

ณ วันที ่1 มกรำคม 2563       
มลูค่าตามบญัชีตน้ปี - - - - - - 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง 
นโยบายการบญัชี (หมายเหตฯุ 4) 14,705 40 5,030 452 14 20,241 
มลูค่าตามบญัชีตน้ปีที่ปรบัปรุงแลว้ 14,705 40 5,030 452 14 20,241 
       

ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563       
มลูค่าตามบญัชีตน้ปีที่ปรบัปรุงแลว้ 14,705 40 5,030 452 14 20,241 
 - เพิ่มขึน้ 796 41 49 97 5 988 
 - การเปล่ียนแปลงแกไ้ขสญัญา (4) - (14) (5) - (23) 
 - โอนเปล่ียนประเภท (96) (1) - - - (97) 
 - สิน้สดุสญัญาและยกเลิกสญัญา (3) - - (28) - (31) 
 - ค่าเส่ือมราคาส าหรบัปี (884) (31) (589) (146) (11) (1,661) 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 14,514 49 4,476 370 8 19,417 
       

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563       
ราคาทนุ 25,210 87 10,200 618 19 36,134 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (10,696) (38) (5,724) (248) (11) (16,717) 
มลูค่าตามบญัชี 14,514 49 4,476 370 8 19,417 

 
 

21. ค่ำควำมนิยม 
 

การเปล่ียนแปลงในค่าความนิยม มีรายละเอียดดงันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 
มลูค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 107,197 
 - ซือ้ธุรกิจ (หมายเหตฯุ 45)  14 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (217) 
มลูค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 106,994 
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22. สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอื่น 
 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่น มีรายละเอียดดงันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 
คอมพิวเตอร ์
ซอฟตแ์วร ์

สิทธิการใช ้ สินทรพัย ์
ไม่มีตวัตนอื่น 

รวม 

ณ วันที ่1 มกรำคม 2562     
ราคาทนุ 23,155 33,817 10,348 67,320 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (12,821) (14,596) (4,937) (32,354) 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์ - (744) (22) (766) 
มลูค่าตามบญัช ี 10,334 18,477 5,389 34,200 
     

ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2562     
มลูค่าตามบญัชีตน้ปี 10,334 18,477 5,389 34,200 
 - ซือ้ธุรกิจ 139 45,360 1,125 46,624 
 - เพิม่ขึน้ 1,344 573 1,257 3,174 
 - โอนเปล่ียนประเภท 559 2,162 (549) 2,172 
 - ขายและจ าหน่าย - สทุธิ (2) - (96) (98) 
 - คา่ตดัจ าหน่ายส าหรบัปี (2,331) (2,748) (534) (5,613) 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (173) (74) (244) (491) 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 9,870 63,750 6,348 79,968 
     

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562     
ราคาทนุ 24,861 82,887 11,675 119,423 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (14,991) (18,445) (5,306) (38,742) 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์ - (692) (21) (713) 
มลูค่าตามบญัช ี 9,870 63,750 6,348 79,968 
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22. สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอื่น (ต่อ) 
 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่น มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 

คอมพิวเตอร ์
ซอฟตแ์วร ์

สิทธิการใช ้ สิทธิใน
สญัญา 
ซือ้ขาย 

ลิขสิทธ์ิและ
เครื่องหมาย
การคา้ 

สินทรพัย ์
ไม่มีตวัตน

อื่น 

รวม 

ณ วันที ่1 มกรำคม 2563       
ราคาทนุ 24,865 20,507 45,780 11,689 16,583 119,424  
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (14,994) (9,674) (2,300) (4,721) (7,053) (38,742) 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์ - - - - (714) (714) 
มลูค่าตามบญัชีตน้ปี 9,871 10,833 43,480 6,968 8,816 79,968  
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง 
นโยบายการบญัชี (หมายเหตฯุ 4)  (147)  (10,833) 69 168 (261) (11,004) 

มลูค่าตามบญัชีตน้ปีที่ปรบัปรุงแลว้ 9,724 - 43,549 7,136 8,555 68,964 
       

ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563      
มลูค่าตามบญัชีตน้ปีที่ปรบัปรุงแลว้ 9,724 - 43,549 7,136 8,555 68,964 
 - ซือ้ธุรกิจ (หมายเหตฯุ 45) 1 - 1,043 54 - 1,098 
 - เพิ่มขึน้ 1,871 - - 215 1,400 3,486 
 - โอนเปล่ียนประเภท 1,428 - - 886 (1,305) 1,009 
 - ขายและจ าหน่าย - สทุธิ (10) - - (161) (154) (325) 
 - ค่าตดัจ าหน่ายส าหรบัปี (2,543) - (1,986) (394) (804) (5,727) 
 - ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์

(หมายเหตฯุ 24) 
- - - - (71) (71) 

 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (17) - 11 13 32 39 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 10,454 - 42,617 7,749 7,653 68,473 
       

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563       
ราคาทนุ 27,582 - 47,050 12,690 15,057 102,379 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (17,128) - (4,433) (4,941) (6,625) (33,127) 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์ - - - - (779) (779) 
มลูค่าตามบญัช ี 10,454 - 42,617 7,749 7,653 68,473 
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22. สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอื่น (ต่อ) 
 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่น มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
คอมพิวเตอร ์
ซอฟตแ์วร ์

สิทธิการใช ้ รวม 

ณ วันที ่1 มกรำคม 2562    
ราคาทนุ 7,178 20,129 27,307 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (4,641) (8,852) (13,493) 
มลูค่าตามบญัช ี 2,537 11,277 13,814 
    

ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2562    
มลูค่าตามบญัชีตน้ปี 2,537 11,277 13,814 
 - เพิม่ขึน้ 247 3 250 
 - โอนเปล่ียนประเภท 774 19 793 
 - ขายและจ าหน่าย - สทุธิ (27) - (27) 
 - คา่ตดัจ าหน่ายส าหรบัปี (926) (529) (1,455) 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 2,605 10,770 13,375 
    

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562    
ราคาทนุ 8,131 20,151 28,282 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (5,526) (9,381) (14,907) 
มลูค่าตามบญัช ี 2,605 10,770 13,375 
    

ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563    
มลูค่าตามบญัชีตน้ปี 2,605 10,770 13,375 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (หมายเหตฯุ 4) - (10,770) (10,770) 
มลูค่าตามบญัชีตน้ปีที่ปรบัปรุงแลว้ 2,605 - 2,605 
 - เพิ่มขึน้ 192 - 192 
 - โอนเปล่ียนประเภท 790 - 790 
 - ขายและจ าหน่าย - สทุธิ (1) - (1) 
 - ค่าตดัจ าหน่ายส าหรบัปี (969) - (969) 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 2,617 - 2,617 
    

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563    
ราคาทนุ 8,869 - 8,869 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (6,252) - (6,252) 
มลูค่าตามบญัช ี 2,617 - 2,617 
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23. สินทรัพยท์ีเ่กิดจำกกำรส ำรวจและประเมินค่ำ 
 

สินทรพัยท์ี่เกิดจากการส ารวจและประเมินค่า มีรายละเอียดดงันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 

สินทรพัยใ์นการส ารวจ
และประเมินค่า 
แหล่งปิโตรเลียม 

สินทรพัยเ์หมือง รวม 

ณ วันที ่1 มกรำคม 2562    

ราคาทุน 153,013 839 153,852 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์ (53,330) (162) (53,492) 

มลูค่าตามบญัชี 99,683 677 100,360 
    

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2562     
มลูค่าตามบญัชีตน้ปี 107,485 677 108,162 
 - การจดัประเภทและการปรบัรายการ (7,802) - (7,802) 
มลูค่าตามบญัชีตน้ปีหลงัการจดัประเภทและ 
การปรบัรายการ 99,683 677 100,360 

 - ซือ้ธุรกิจ 23,036 27 23,063 
 - เพิ่มขึน้ 3,699 28 3,727 
 - โอนเปลี่ยนประเภท (30,914) - (30,914) 
 - ขายและจ าหน่าย - สทุธิ (2,043) - (2,043) 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (6,608) (55) (6,663) 

มลูค่าตามบญัชีปลายปี 86,853 677 87,530 
    

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562     
ราคาทุน 138,905 828 139,733 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์ (52,052) (151) (52,203) 

มลูค่าตามบญัชี 86,853 677 87,530 
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23. สินทรัพยท์ีเ่กิดจำกกำรส ำรวจและประเมินค่ำ (ต่อ) 
 

สินทรพัยท์ี่เกิดจากการส ารวจและประเมินค่า มีรายละเอียดดงันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 

สินทรพัยใ์นการส ารวจ
และประเมินค่า 
แหล่งปิโตรเลียม 

สินทรพัยเ์หมือง รวม 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2563    
มลูค่าตามบญัชีตน้ปี  86,853   677   87,530 
 - เพิ่มขึน้ 3,234 59 3,293 
 - โอนเปลี่ยนประเภท (527) (103) (630) 
 - ขายและตดัจ าหน่าย - สทุธิ (1,099) - (1,099) 
 - ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์

(หมายเหตฯุ 24) 

(1,360) (390) (1,750) 

 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (408) 9 (399) 

มลูค่าตามบญัชีปลายปี 86,693 252 86,945 
    

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563    
ราคาทุน 140,981 776 141,757 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์ (54,288) (524) (54,812) 
มลูค่าตามบญัชี 86,693 252 86,945 
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24. กำรด้อยค่ำของสินทรัพย ์
 

กลุ่มบริษัทท าการทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์มื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี ้ว่า ราคาตามบัญชีอาจสูงกว่า  
มลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืน ส าหรบัสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายุการใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนหรือยงัไม่พรอ้มใชง้าน รวมถึง
ค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ กลุ่มบรษิัทจะท าการทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจ าทกุปีหรือเมื่อมีขอ้บ่งชี ้โดยผลขาดทนุ
จากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้มื่อมลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัยต์  ่ากว่ามลูตามบญัชีของสินทรพัยน์ัน้ ทัง้นี ้มลูค่าที่คาดว่าจะ
ไดร้บัคืนหมายถึงมลูค่ายตุิธรรมหกัตน้ทนุในการขายหรือมลูค่าจากการใชสิ้นทรพัยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสงูกว่า  
 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยท์ี่ไม่ใช่ค่าความนิยมอาจถูกกลับรายการ หากประมาณการ และขอ้สมมติที่ใชใ้น
การก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนมีการเปล่ียนแปลงไป 
 

ในระหว่างปี 2563 มีขอ้บ่งชีท้ี ่ส  าคัญส าหรบักลุ่มบริษัทในการทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์อาทิ สถานการณก์าร 
แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ความผันผวนของราคาน า้มันในตลาดโลก แนวโนม้การลดลงของราคาถ่าน
หินในอนาคต การเพิ่มขึน้ของตน้ทุนในการขุดเจาะถ่านหิน ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการที่หยุดด าเนินการหรือที่มี
ความล่าชา้ไม่เป็นไปตามแผน  
 

ในการวดัมลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืน กลุ่มบรษิัทไดใ้ชป้ระมาณการ และขอ้สมมติที่ส  าคญั เช่น ปรมิาณส ารองถ่านหิน ราคาน า้มนั 
ราคาถ่านหิน อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อตัราคิดลด รายจ่ายฝ่ายทุนและรายจ่ายในการด าเนินงาน เป็นตน้  โดยมี
ขอ้สมมติฐานที่ส  าคัญในการหามูลค่าจากการใชสิ้นทรพัย ์ไดแ้ก่ อัตราคิดลดรอ้ยละ 4.00 - 10.91  
 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบรษิัทไดร้บัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยใ์นงบก าไรขาดทนุดงัต่อไปนี ้
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

เงินลงทนุในบรษิัทย่อย (หมายเหตฯุ 17) - 1,723 
เงินลงทนุในบรษิัทรว่ม (หมายเหตฯุ 17) 9 - 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์(หมายเหตฯุ 19) 9,993 81 
สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้(หมายเหตฯุ 20) 53 - 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่น (หมายเหตฯุ 22) 71 - 
สินทรพัยท์ี่เกิดจากการส ารวจและประเมินคา่ (หมายเหตฯุ 23) 1,750 - 
สินทรพัยอ์ื่น 41 - 

รวม 11,917 1,804 

   
. 
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25. ภำษีเงนิได้และภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี 
 

กลุ่มบรษิัทเสียภาษีเงินไดต้ามรายละเอียดดงันี ้
 

 อตัรารอ้ยละ 
ภาษีเงินไดจ้ากการประกอบธุรกจิปิโตรเลียมในประเทศไทย 
ตามพระราชบญัญัติภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม พ.ศ. 2514 และ พ.ศ. 2532 
ตามพระราชบญัญัติภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 

 
50 
20 

ภาษีเงินไดจ้ากการประกอบธุรกจิปิโตรเลียมในพืน้ท่ีพฒันารว่มไทย-มาเลเซีย 
ตามพระราชบญัญัติภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2541 และ  
ภาษีเงินไดปิ้โตรเลียมในประเทศมาเลเซีย ยกเวน้, 10, 20 

ภาษีเงินไดปิ้โตรเลียมในตา่งประเทศ 20 - 80 

ภาษีเงินไดจ้ากการใชป้ระโยชนใ์นทรพัยากรปิโตรเลียมในประเทศออสเตรเลีย 40 

ภาษีเงินไดต้ามประมวลรษัฎากรของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย  3, 20 

ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลในตา่งประเทศ 5 - 55 

ภาษีเงินไดจ้ากการส่งออกก าไร 15, 20 
 

25.1 ภาษีเงินไดใ้นงบก าไรขาดทนุ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินไดข้องปีปัจจบุนั     
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจบุนั 32,518 48,569 5,553 10,203 

ภาษีเงินไดข้องปีก่อนที่รบัรูใ้นปีปัจจบุนั 817 (1,176) 30 (30) 

 33,335 47,393 5,583 10,173 

     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัช ี     
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว (11,082) (13,574) 233 (1,734) 
ผลกระทบทางภาษีของผลต่าง 
จากการแปลงค่าฐานภาษี  2,913 (830) - - 

 (8,169) (14,404) 233 (1,734) 

รวม 25,166 32,989 5,816 8,439 
 

  



 

157 

25. ภำษีเงนิได้และภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ) 
 

25.2 การกระทบยอดภาษีเงินได ้กบัผลคณูของก าไรก่อนภาษีเงินไดก้บัอตัราภาษีที่ใช ้มีรายละเอียดดงันี ้ 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 65,116 155,080 58,333 70,096 
ภาษีค านวณจากอตัราภาษี รอ้ยละ 20 13,023 31,016 11,667 14,019 
ผลกระทบ :     
รายไดท้ี่ไม่ตอ้งเสียภาษี (2,238) (4,382) (6,386) (5,935) 
ค่าใชจ้า่ยที่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได ้ 11,282 1,903 251 343 
ค่าใชจ้า่ยที่มีสิทธิหกัไดเ้พิ่ม (1,363) (418) (63) (82) 
(ก าไร)ขาดทนุจากกิจการที่ไม่ตอ้งเสียภาษี (483) 902 - - 
การปรบัปรุงจากงวดก่อน 817 (1,176) 30 (31) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุใน 
การรว่มคา้และบรษิัทรว่ม (1,105) (1,083) - - 

ค่าภาคหลวงที่ใชเ้ป็นเครดติภาษี (12,272) (15,693) - - 
ผลต่างของอตัราภาษี 13,504 21,825 - - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชจีากผลของ
สกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน 2,913 (830) - - 

อื่น ๆ 1,088 926 317 125 

ภาษีเงินได ้ 25,166 32,989 5,816 8,439 
 

25.3 การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรบัรายการขาดทนุทางภาษีที่ยงัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรบัรูไ้ม่เกินจ านวนที่เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่
ว่าจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนท์างภาษีนั้น กลุ่มบริษัท PTTEP ไม่ไดร้บัรูสิ้นทรพัยภ์าษีเงินไดท้ี่เกิด 
จากรายการขาดทนุจ านวน 87,979 ลา้นบาท (ปี 2562: 86,904 ลา้นบาท)ที่สามารถยกไปเพื่อหกักลบกบัก าไรทางภาษีในอนาคต 
โดยรายการขาดทุนบางส่วนสามารถยกยอดไปหักกลบกับก าไรทางภาษีในอนาคตไดโ้ดยไม่มีวันหมดอายุ และบางส่วนจะ
หมดอายใุนระหว่างปี 2564 จนถึง 2581 
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25. ภำษีเงนิได้และภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี (ตอ่) 
 

25.3 การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (ต่อ) 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

  ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 63 

 

ยอดสทุธิ  
ณ วนัท่ี  

1 ม.ค. 63 
 
 

ผลกระทบจาก 
การ

เปลี่ยนแปลง 
นโยบายบญัช ี
(หมายเหตฯุ 4) 

ยอดสทุธิหลงั 
ผลกระทบ
จากการ

เปลี่ยนแปลง 
นโยบายบญัช ี

ก าไร(ขาดทนุ) 
 
 
 
 

ก าไร(ขาดทนุ)
เบ็ดเสรจ็อ่ืน 

 
 
 

ซือ้ธุรกิจ 
(หมายเหตฯุ 45) 

 
 

 

จดัประเภทเป็น
สินทรพัยท่ี์ถือ
เพื่อขาย 

(หมายเหตฯุ 13) 
 

ผลต่างจาก 
การแปลงค่า 
งบการเงิน 

 
 

อื่น ๆ 
 
 
 
 

ยอดสทุธิ 
 
 
 
 

สินทรพัย ์
ภาษีเงินได ้
รอการตดั
บญัชี 

 

หนีส้ิน 
ภาษีเงินได ้
รอการตดั
บญัชี 

 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น (3,333) 377 (2,956) (693) - - - - - (3,649) 962 (4,611) 

สินคา้คงเหลือ 172 53 225 57 - - - - - 282 309 (27) 
เงินลงทนุท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรมผ่าน

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน - ตราสารหนี ้ - (21) (21) 17 4 - - - - - - - 
เงินลงทนุท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรมผ่าน

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน - ตราสารทนุ - (116) (116) - 8 - - - - (108) 283 (391) 

เงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินอ่ืน 85 (81) 4 91 - - - - - 95 139 (44) 

เงินลงทนุเผื่อขาย (355) 338 (17) 7 - - - - - (10) - (10) 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์ (67,407) (308) (67,715) 4,002 - - - (80) (13) (63,806) 9,298 (73,104) 

สินทรพัยส์ิทธิการใช ้ - (62) (62) (2,900) - - - - - (2,962) 257 (3,219) 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (2,082) - (2,082) (249) - (96) - (5) (17) (2,449) 6,282 (8,731) 
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25. ภำษีเงนิได้และภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ) 
 

25.3 การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (ต่อ) 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

  ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 63 

 

ยอดสทุธิ  
ณ วนัท่ี  

1 ม.ค. 63 
 
 

ผลกระทบจาก 
การ

เปลี่ยนแปลง 
นโยบายบญัช ี
(หมายเหตฯุ 4) 

ยอดสทุธิหลงั 
ผลกระทบ
จากการ

เปลี่ยนแปลง 
นโยบายบญัช ี

ก าไร(ขาดทนุ) 
 
 
 
 

ก าไร(ขาดทนุ)
เบ็ดเสรจ็อ่ืน 

 
 
 

ซือ้ธุรกิจ 
(หมายเหตฯุ 45) 

 
 

 

จดัประเภทเป็น
สินทรพัยท่ี์ถือ
เพื่อขาย 

(หมายเหตฯุ 13) 
 

ผลต่างจาก 
การแปลงค่า 
งบการเงิน 

 
 

อื่น ๆ 
 
 
 
 

ยอดสทุธิ 
 
 
 
 

สินทรพัย ์
ภาษีเงินได ้
รอการตดั
บญัชี 

 

หนีส้ิน 
ภาษีเงินได ้
รอการตดั
บญัชี 

 
ตราสารอนพุนัธ ์ - (246) (246) 152 305 - - (17) - 194 596 (402) 

เงินกูย้ืม (386) (26) (412) 296 - - - - 1 (115) - (115) 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า - 65 65 3,307 - - - (13) - 3,359 3,359 - 
ประมาณการหนีส้ินส าหรบัผลประโยชน ์
พนกังาน 7,730 - 7,730 248 116 - (1) (23) 8 8,078 8,150 (72) 

ประมาณการหนีส้ินค่ารือ้ถอน 30,681 62 30,743 3,021 - 2 - (227) - 33,539 33,585 (46) 

ขาดทนุสะสมยกไป 10,874 - 10,874 2,708 67 - - 63 - 13,712 13,712 - 

ผลกระทบทางภาษีจากการแปลงค่าฐานภาษี 3,088 - 3,088 (2,725) - - - 71 - 434 434 - 

อื่น ๆ 9,344 49 9,393 830 21 - - (48) - 10,196 10,780 (584) 

ยอดรวมก่อนหกักลบรายการของภาษี (11,589) 84 (11,505) 8,169 521 (94) (1) (279) (21) (3,210) 88,146 (91,356) 

การหกักลบรายการของภาษี           (33,452) 33,452 

สินทรพัย(์หนีส้ิน)ภาษีเงินได ้
   รอการตดับญัชี - สทุธิ        

 
 (3,210) 54,694 (57,904) 
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25. ภำษีเงนิได้และภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ) 
 

25.3 การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

  ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 62 

 

ยอดสทุธิ  
ณ วนัท่ี  

1 ม.ค. 62 
 

ก าไร(ขาดทนุ) 
 
 
 

ก าไร(ขาดทนุ) 
เบ็ดเสรจ็อ่ืน 

 
 

ซือ้ธุรกิจ 
 
 
 

ผลต่างจาก 
การแปลงค่า 
งบการเงิน 

 

อื่น ๆ 
 
 
 

ยอดสทุธิ 
 
 
 

สินทรพัย ์
ภาษีเงินได ้

รอการตดับญัช ี
 

หนีส้ิน 
ภาษีเงินได ้

รอการตดับญัช ี
 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น (4,082) 747 - - 2 - (3,333) 465 (3,798) 

สินคา้คงเหลือ (39) 211 - - - - 172 211 (39) 

เงินลงทนุอื่น 70 15 - - - - 85 85 - 

เงินลงทนุเผื่อขาย (333) - (22) - - - (355) 43 (398) 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์ (55,727) 8,589 - (24,159) 3,912 (22) (67,407) 11,155 (78,562) 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 7,153 (203) - (9,035) 3 - (2,082) 6,846 (8,928) 

เงินกูย้ืม (129) (257) - - - - (386) - (386) 

ประมาณการหนีส้ินส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 5,855 1,570 409 80 (187) 3 7,730 7,730 - 

ประมาณการหนีส้ินค่ารือ้ถอน 26,912 2,313 - 3,449 (1,993) - 30,681 30,681 - 

ขาดทนุสะสมยกไป 10,394 975 82 15 (592) - 10,874 10,874 - 

ผลกระทบทางภาษีจากการแปลงค่าฐานภาษี 2,483 830 - - (225) - 3,088 3,124 (36) 

อื่น ๆ 5,415 (386) 65 4,348 (276) 178 9,344 10,767 (1,423) 

ยอดรวมก่อนหกักลบรายการของภาษี (2,028) 14,404 534 (25,302) 644 159 (11,589) 81,981 (93,570) 

การหกักลบรายการของภาษี       - (34,370) 34,370 

สินทรพัย(์หนีส้ิน)ภาษีเงินได ้
   รอการตดับญัชี - สทุธิ       (11,589) 47,611 (59,200) 
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25. ภำษีเงนิได้และภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ) 
 

25.3 การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 63 

 

ยอดสทุธิ 
ณ วนัท่ี 

1 ม.ค. 63 
 

ผลกระทบจาก 
การเปล่ียนแปลง 
นโยบายบญัช ี
(หมายเหตฯุ 4) 

ยอดสทุธิหลงั 
ผลกระทบจาก 
การเปล่ียนแปลง 
นโยบายบญัช ี

ก าไร(ขาดทนุ) 
 
 
 

ก าไร(ขาดทนุ) 
เบ็ดเสรจ็อ่ืน 

 
 

ยอดสทุธิ 
 
 
 

สินทรพัย ์
ภาษีเงินได ้

รอการตดับญัช ี
 

หนีส้ิน 
ภาษีเงินได ้

รอการตดับญัช ี
 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น (329) - (329) (396) - (725) 410 (1,135) 
สินคา้คงเหลือ 57 - 57 6 - 63 63 - 
เงินลงทนุท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรมผ่าน 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน - ตราสารทนุ - 

 
(324) 

 
(324) - (66) (390) - (390) 

เงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินอ่ืน 55 (26) 29 89 - 118 137 (19) 
เงินลงทนุเผื่อขาย (357) 357 - - - - - - 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์ (430) - (430) (25) - (455) - (455) 
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้ - - - (1,588) - (1,588) - (1,588) 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 138 - 138 (66) - 72 72 - 
ตราสารอนพุนัธ ์ - 128 128 (105) - 23 23 - 
เงินกูย้ืม (336) - (336) 308 - (28) - (28) 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า - - - 1,547 - 1,547 1,547 - 
ประมาณการหนีส้ินส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 1,463 - 1,463 62 7 1,532 1,532 - 

อื่น ๆ 996 (22) 974 (65) - 909 940 (31) 

ยอดรวมก่อนหกักลบรายการของภาษี 1,257 113 1,370 (233) (59) 1,078 4,724 (3,646) 

การหกักลบรายการของภาษี      - (3,646) 3,646 

สินทรพัย(์หนีส้ิน)ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สทุธิ      1,078 1,078 - 
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25. ภำษีเงนิได้และภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ) 
 

25.3 การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 62 

 

ยอดสทุธิ 
ณ วนัท่ี 

1 ม.ค. 62 

ก าไร(ขาดทนุ) 
 

 

ขาดทนุ 
เบ็ดเสรจ็อื่น 

 

ยอดสทุธิ 
 

 

สินทรพัย ์
ภาษีเงินได ้

รอการตดับญัช ี

หนีสิ้น 
ภาษีเงินได ้

รอการตดับญัช ี
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น (2,008) 1,679 - (329) 421 (749) 
สินคา้คงเหลือ 71 (14) - 57 57 - 
เงินลงทนุอื่น 55 - - 55 55 - 
เงินลงทนุเผื่อขาย (323) - (33) (357) - (357) 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ (588) 158 - (430) - (430) 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 136 2 - 138 138 - 
เงินกูย้ืม (91) (245) - (336) - (336) 
ประมาณการหนีสิ้นส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 1,381 315 (234) 1,463 1,463 - 

อื่น ๆ 1,157 (161) - 996 997 (1) 

ยอดรวมก่อนหกักลบรายการของภาษี (210) 1,734 (267) 1,257 3,130 (1,873) 

การหกักลบรายการของภาษี    - (1,873) 1,873 

สินทรพัย(์หนีสิ้น)ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สทุธิ    1,257 1,257 - 
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26. สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 
 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอยีดดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

เงินจา่ยล่วงหนา้และค่าใชจ้่ายรอตดับญัชี 3,523 11,305 10 984 

เงินกองทนุค่ารือ้ถอนอปุกรณก์ารผลิต 7,984 7,154 - - 

อื่น ๆ 3,232 3,431 45 130 

รวม 14,739 21,890 55 1,114 
 
 

27. เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 

เจา้หนีก้ารคา้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

เจา้หนีก้ารคา้ - กจิการอื่น 106,221 157,105 43,475 70,274 
เงินชดเชยกองทนุน า้มนัเชือ้เพลิงและ 
ภาษีสรรพสามิตรคา้งจ่าย 980 2,414 140 60 
เจา้หนีก้ารคา้ - กจิการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

(หมายเหตฯุ 10.4) 988 1,150 24,397 30,236 

รวม  108,189 160,669 68,012 100,570 
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28. เจ้ำหนีอ้ื่น 
 

เจา้หนีอ้ื่น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

เจา้หนีอ้ื่นและค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - กิจการอื่น 49,644 56,093 7,479 13,867 

ดอกเบีย้คา้งจา่ย 5,060 5,185 1,059 1,692 

เงินรบัล่วงหนา้ 5,315 4,417 288 426 

อื่น ๆ 6,538 12,573 - - 
เจา้หนีอ้ื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

(หมายเหตฯุ 10.5) 127 129 7,231 6,759 

รวม 66,684 78,397 16,057 22,744 
 
 

29. หนีส้ินหมุนเวียนอื่น 
 

หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีขายที่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 2,941 3,763 2,129 2,975 

ประมาณการหนีสิ้นค่าตอบแทน 
 การต่อระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียม 2,631 2,348 - - 

อื่น ๆ 1,649 274 3 288 

รวม 7,221 6,385 2,132 3,263 
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30. เงนิกู้ยืมและหนีส้ินตำมสัญญำเช่ำ 
 

30.1 เงินกูย้ืมและหนีสิ้นตามสญัญาเช่า มีรายละเอียดดงันี ้ 
 

หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 

ณ วนัที่ 
1  มกราคม

2563 

 

ผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบญัชี 

(หมายเหตฯุ 4) 

 

มลูค่า 
ตามบญัชีที่
ปรบัปรุงแลว้ 

 กระแสเงินสดจดัหาเงิน  รายการที่ไม่ใช่เงินสด  

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2563 

   เพ่ิมขึน้  จ่าย 
ช าระคืน 

 หนีส้ินตาม
สญัญาเช่า
เพ่ิมขึน้ 

 (ก าไร)ขาดทนุ
จากอตัรา
แลกเปลี่ยน 

 ผลตา่งจาก 
การแปลงคา่ 
งบการเงิน 

 ซือ้ธุรกิจ 
(หมายเหตฯุ 

45) 

 จดัประเภท
เป็นสินทรพัย์
ที่ถือไว ้
เพ่ือขาย 

(หมายเหตฯุ 
13) 

 อ่ืน ๆ  

เงินกูย้ืมระยะสัน้จาก 
สถาบนัการเงิน 44,441  -  44,441  35,963  (76,507)  -  -  444  -  (165) 

 
47  4,223 

เงินกูย้ืมระยะสัน้ - กิจการอ่ืน -  -  -  40  (1,165)  -  -  -  1,125  -  -  - 
เงินกูย้ืม - สกลุบาท 139,267  -  139,267  63,036  (21,587)  -  -  -  -  (1,295)  (244)  179,177 
เงินกูย้ืม - สกลุต่างประเทศ 47,872  16  47,888  1,248  (3,593)  -  354  505  -  -  102  46,504 
หุน้กู ้- สกลุบาท 230,143  (15)  230,128  66,965  (26,118)  -  107  (107)  -  -  (209)  270,766 
หุน้กู ้- สกลุตา่งประเทศ 188,176  (17)  188,159  79,444  (21,893)  -  (495)  (2,360)  -  -  (792)  242,063 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า 9,070 

 
40,548 

 
49,618 

 
- 

 
(8,372) 

 
10,365 

 
65 

 
(50) 

 
- 

 
(15)  1,159 

 
52,770 

รวม 658,969 40,532 699,501 246,696 (159,235) 10,365 31 (1,568) 1,125 (1,475)  63 795,503 
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30. เงนิกู้ยืมและหนีส้ินตำมสัญญำเช่ำ (ต่อ) 
 

30.1 เงินกูย้ืมและหนีสิ้นตามสญัญาเช่า มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 

2563 

 ผลกระทบจาก 
การเปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชี  

(หมายเหตฯุ 4) 

 
มลูค่าตาม 
บญัชีที่ 

ปรบัปรุงแลว้ 

 กระแสเงินสดจดัหาเงิน  รายการท่ีไม่ใชเ่งินสด  
ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 
2563 

   เพิ่มขึน้  จ่ายช าระคืน  หนีสิ้นตาม 
สญัญาเชา่
เพิ่มขึน้ 

 (ก าไร)ขาดทุน 
จากอตัรา
แลกเปล่ียน 

 อื่น ๆ  

เงินกูย้ืมระยะสัน้ -  
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หมายเหตฯุ 10.5) 3,488  -  3,488  945  (1,872)  -  -  -  2,561 

เงินกูย้ืม - สกลุบาท 1,000  -  1,000  -  (1,000)  -  -  -  - 

เงินกูย้ืม - สกลุตา่งประเทศ 23,873  -  23,873  22,059  -  -  (751)  -  45,181 

หุน้กู ้- สกลุบาท 83,702  (14)  83,688  34,965  (26,118)  -  -  (48)  92,487 

หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ 8,806  (17)  8,789  -  -  -  (26)  2  8,765 

หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ 3,957 

 

3,779  7,736  -  (718)  977  79  (335)  7,739 

รวม 124,826 3,748  128,574  57,969  (29,708)  977  (698)  (381)  156,733 
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30. เงนิกู้ยืมและหนีส้ินตำมสัญญำเช่ำ (ต่อ) 
 

30.2 อตัราดอกเบีย้ของเงินกูย้ืมและหนีสิ้นตามสญัญาเช่า มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : รอ้ยละต่อปี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 0.55 - 10.00 1.00 - 4.75 - - 
เงินกูย้ืม - สกลุบาท 0.33 - 4.85 1.50 - 7.83 - 7.83 
เงินกูย้ืม - สกลุตา่งประเทศ     

- ดอลลารส์หรฐั 0.25 - 2.84 1.89 - 5.00 4.20 - 6.38 5.00 - 6.38 
- ยโูร 1.65 - 2.50 1.65 - 2.50 - - 
- เยน 1.50 - 4.45 1.50 - 4.45 4.95 4.95 
- กีบ 4.75 4.75 - - 
- ดอง 6.40 6.40 - - 

หุน้กู ้- สกลุบาท 1.21 - 6.80 1.97 - 6.80 1.21 - 6.80 3.50 - 6.80 
หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ     

- ดอลลารส์หรฐั 2.50 - 5.88 3.50 - 6.35 4.50 - 5.88 4.50 - 5.88 
หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ 0.40 - 10.00 1.10 - 10.73 1.21 - 8.28 1.15 - 8.28 
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30. เงนิกู้ยืมและหนีส้ินตำมสัญญำเช่ำ (ต่อ) 
 

30.3 เงินกูย้ืมและหนีสิ้นตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

เงินกูย้ืมและหนีสิ้นตามสญัญาเช่าที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 
  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

เงินกูย้ืม - สกลุบาท 18,231 20,797 - 1,000 

เงินกูย้ืม - สกลุตา่งประเทศ 1,381 3,525 - - 

หุน้กู ้- สกลุบาท 54,166 26,118 15,226 26,118 

หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ 7,653 1,342 717 485 

รวม 81,431 51,782 15,943 27,603 
 

เงินกูย้ืมและหนีสิ้นตามสญัญาเชา่ระยะยาว 
  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

เงินกูย้ืม - สกลุบาท 160,946 118,470 - - 

เงินกูย้ืม - สกลุตา่งประเทศ 45,123 44,347 45,181 23,872 

หุน้กู ้- สกลุบาท 216,600 204,025 77,261 57,584 

หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ 242,063 188,176 8,765 8,807 

หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ 45,117 7,728 7,022 3,472 

รวม 709,849 562,746 138,229 93,735 
 

30.4 เงินกูย้ืมระยะยาวจ าแนกตามประเภทของอตัราดอกเบีย้ไดด้งันี ้
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

อตัราดอกเบีย้ลอยตวั 177,268 173,324 - - 

อตัราดอกเบีย้คงที่ 614,012 441,204 154,172 121,338 

รวม 791,280 614,528 154,172 121,338 
 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 ภายหลังการท าสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ยืมระยะยาวที่มีอัตราดอกเบีย้คงที่  
ในงบการเงินรวม คิดเป็นรอ้ยละ 77.28 ของเงินกูย้ืมระยะยาวทัง้หมดของกลุ่มบริษัท และงบการเงินเฉพาะกิจการ คิดเป็นรอ้ยละ 
82.71 ของเงินกูย้ืมระยะยาวทัง้หมดของบรษิัทฯ 
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30. เงนิกู้ยืมและหนีส้ินตำมสัญญำเช่ำ (ต่อ) 
 

30.5 เงินกูย้ืมระยะยาวและหุน้กู ้มีรายละเอียดดงันี ้
 

30.5.1 เงินกูย้ืม 
 

เงนิกู้ยืม - สกุลบำท 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินกูย้ืมระยะยาวสกลุบาทจากสถาบนัการเงินของบรษิัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้

ล าดบัท่ี 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้นบาท) 
อตัราดอกเบีย้ 
รอ้ยละ (ตอ่ปี) ระยะเวลาช าระคืน 

    
1 3,500 THBFIX 6 เดอืน บวกอตัราส่วนเพิม่ ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดอืน จ านวน 22 งวด เริ่มตัง้แต่เดือนตลุาคม 2563 
2 1,000 BIBOR 3 เดอืน บวกอตัราส่วนเพิม่ ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดอืน จ านวน 17 งวด เริ่มตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2563 
3 500 BIBOR 3 เดอืน บวกอตัราส่วนเพิม่ ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดอืน จ านวน 13 งวด เริ่มตัง้แต่เดือนมิถนุายน 2563 
4 6,000 THBFIX 6 เดอืน บวกอตัราส่วนเพิม่ ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดอืน จ านวน 17 งวด เริ่มตัง้แต่เดือนกมุภาพนัธ ์2565 
5 6,000 คงท่ี ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดอืน จ านวน 20 งวด เริ่มตัง้แต่เดือนกนัยายน 2563 
6 3,000 คงท่ี  ช าระคืนเงินตน้เต็มจ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดอืนกรกฎาคม 2566  
7 4,000 คงท่ี  ช าระคืนเงินตน้เต็มจ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดอืนพฤษภาคม 2566  
8 3,000 คงท่ี  ช าระคืนเงินตน้เต็มจ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดอืนมกราคม 2568 
9 9,825 THBFIX 3 เดอืน บวกอตัราส่วนเพิม่ ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดอืน จ านวน 33 งวด เริ่มตัง้แต่เดือนตลุาคม 2555 
10 169 คงท่ี ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดอืน จ านวน 29 งวด เริ่มตัง้แต่เดือนมิถนุายน 2560 
11 9,249 FDR 6 เดอืน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดอืน จ านวน 24 งวด เริ่มตัง้แต่เดือนมิถนุายน 2561 
12 3,000 FDR 6 เดอืน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดอืน จ านวน 10 งวด เริ่มตัง้แต่เดือนกนัยายน 2560 
13 5,000 FDR 6 เดอืน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดอืน จ านวน 10 งวด เริ่มตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2563 
14 4,000 FDR 6 เดอืน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดอืน จ านวน 12 งวด เริ่มตัง้แต่เดือนธันวาคม 2561 
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30. เงนิกู้ยืมและหนีส้ินตำมสัญญำเช่ำ (ต่อ) 
 

30.5 เงินกูย้ืมระยะยาวและหุน้กู ้มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

30.5.1 เงินกูย้ืม (ต่อ) 
 

เงนิกู้ยืม - สกุลบำท (ต่อ) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินกูย้ืมระยะยาวสกลุบาทจากสถาบนัการเงินของบรษิัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

ล าดบัท่ี 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้นบาท) 
อตัราดอกเบีย้ 
รอ้ยละ (ต่อปี) ระยะเวลาช าระคืน 

    

15 10,000 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 12 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2559 
16 15,000 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 10 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนพฤศจกิายน 2563 
17 450 THBFIX 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 3 เดือน จ านวน 14 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2566 
18 2,500 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 10 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2565 
19 3,000 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 10 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2566 
20 3,000 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 10 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2566 
21 3,500 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 10 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 2566 
22 1,550 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 10 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 2566 
23 1,000 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 10 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 2566 
24 5,000 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ 2 งวด ในเดือนธนัวาคม 2563 และเดือนมถินุายน 2566   
25 10,000 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้เตม็จ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดอืนมิถนุายน 2568 
26 10,000 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 12 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2565 
27 10,000 MLR หกัอตัราส่วนลด ช าระคืนเงินตน้ทกุ 3 เดือน จ านวน 12 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนธันวาคม 2565 
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30. เงนิกู้ยืมและหนีส้ินตำมสัญญำเช่ำ (ต่อ) 
 

30.5 เงินกูย้ืมระยะยาวและหุน้กู ้มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

30.5.1 เงินกูย้ืม (ต่อ) 
 

เงนิกู้ยืม - สกุลบำท (ต่อ) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินกูย้ืมระยะยาวสกลุบาทจากสถาบนัการเงินของบรษิัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

ล าดบัท่ี 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้นบาท) 
อตัราดอกเบีย้ 
รอ้ยละ (ต่อปี) ระยะเวลาช าระคืน 

    

28 1,200 คงที่ ช าระคืนเงินตน้ทกุเดือน จ านวน 17 งวด เริ่มตัง้แต่เดือนเมษายน 2565 
29 900 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 14 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2559 
30 900 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 14 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2559 
31 8,654 FDR 6 เดือน ถวัเฉล่ีย 4 ธนาคาร บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 17 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 2561 
32 500 คงที่ ช าระคืนเงินตน้ทกุ 3 เดือน จ านวน 10 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2562 
33 500 คงที่ ช าระคืนเงินตน้ทกุ 3 เดือน จ านวน 13 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2564 
34 575 BIBOR 3 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 3 เดือน จ านวน 13 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 2562 
35 14,357 THBFIX 3 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 24 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนกมุภาพนัธ ์2564 
36 6,004 THBFIX 3 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 20 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนกมุภาพนัธ ์2564 
37 1,250 THBFIX 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 15 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2566 
38 900 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 12 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2560 
39 5,000 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 17 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 2563 
40 10,000 MLR หกัอตัราส่วนลด ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 16 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2564 
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30. เงนิกู้ยืมและหนีส้ินตำมสัญญำเช่ำ (ต่อ) 
 

30.5 เงินกูย้ืมระยะยาวและหุน้กู ้มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

30.5.1 เงินกูย้ืม (ต่อ) 
 

เงนิกู้ยืม - สกุลบำท (ต่อ) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินกูย้ืมระยะยาวสกลุบาทจากสถาบนัการเงินของบรษิัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

ล าดบัท่ี 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้นบาท) 
อตัราดอกเบีย้ 
รอ้ยละ (ต่อปี) ระยะเวลาช าระคืน 

    

41 10,000 THBFIX 3 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 12 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2564 
42 9,500 MHBK BIBOR 3 เดือน บวกอตัราส่วนเพิม่ ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 9 งวด เริม่ตัง้แต่เดือนกนัยายน 2563 
43 3,000 BIBOR 3 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 15 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 2563 
44 5,400 THBFIX บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 20 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2562 
45 80 MLR หกัอตัราส่วนลด ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 6 งวด เริม่ตัง้แต่เดือนมิถนุายน 2564 
46 42 MLR หกัอตัราส่วนลด ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 8 งวด เริม่ตัง้แต่เดือนธันวาคม  2563 
47 56 MLR หกัอตัราส่วนลด ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 8 งวด เริม่ตัง้แต่เดือนธันวาคม 2562 
48 44 MLR หกัอตัราส่วนลด ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 10 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2563 
49 8,500 THBFIX 3 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 38 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2561 
50 1,800 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 20 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2558 
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30. เงนิกู้ยืมและหนีส้นิตำมสัญญำเช่ำ (ต่อ) 
 

30.5 เงินกูย้ืมระยะยาวและหุน้กู ้มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

30.5.1 เงินกูย้ืม (ต่อ) 
 

เงนิกู้ยืม - สกุลต่ำงประเทศ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินกูย้ืมระยะยาวสกลุต่างประเทศของบรษิัทฯ จากบรษิัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้

ล าดบัท่ี สกลุเงิน 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้น) 
อตัราดอกเบีย้ 
รอ้ยละ (ต่อปี) ระยะเวลาช าระคืน 

     

1 ดอลลารส์หรฐั 245 คงที่ ช าระคืนเงินตน้เตม็จ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดอืนสิงหาคม 2578 
2 ดอลลารส์หรฐั 330 คงที่ ช าระคืนเงินตน้เตม็จ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดอืนตลุาคม 2585 
3 ดอลลารส์หรฐั 700 คงที่ ช าระคืนเงินตน้เตม็จ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดอืนกรกฎาคม 2613 
4 เยน 23,000 คงที่ ช าระคืนเงินตน้เตม็จ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดอืนเมษายน 2579 

 

 
 
  



 

174 

30. เงนิกู้ยืมและหนีส้นิตำมสัญญำเช่ำ (ต่อ) 
 

30.5 เงินกูย้ืมระยะยาวและหุน้กู ้มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

30.5.1 เงินกูย้ืม (ต่อ) 
 

เงนิกู้ยืม - สกุลต่ำงประเทศ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินกูย้ืมระยะยาวสกลุต่างประเทศจากสถาบนัการเงินของบรษิัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้

ล าดบัท่ี สกลุเงิน 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้น) 
อตัราดอกเบีย้ 
รอ้ยละ (ต่อปี) ระยะเวลาช าระคืน 

     

1 ดอลลารส์หรฐั 86 USDLIBOR 3 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้เตม็จ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดอืนกมุภาพนัธ ์2565 
2 ดอลลารส์หรฐั 454 USDLIBOR 3 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 33 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 2555 
3 ดอลลารส์หรฐั 82 USDLIBOR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 18 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2558 
4 ดอลลารส์หรฐั 200 LIBOR บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 9 งวด เริม่ตัง้แต่เดือนมิถนุายน 2563 
5 ดอลลารส์หรฐั 480 คงที่ ช าระคืนเงินตน้เตม็จ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดอืนตลุาคม 2567 
6 ดอลลารส์หรฐั 120 คงที่ ช าระคืนเงินตน้เตม็จ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดอืนตลุาคม 2567 
7 ยโูร 180 EURIBOR 3 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 12 เดือน จ านวน 6 งวด เริ่มตัง้แต่เดือนกนัยายน 2564 
8 ยโูร 30 EURIBOR 3 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 10 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2565 
9 เยน 7,900 JPYLIBOR บวกอตัราส่วนเพิม่ ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 37 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2561 
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30. เงนิกู้ยืมและหนีส้นิตำมสัญญำเช่ำ (ต่อ) 
 

30.5 เงินกูย้ืมระยะยาวและหุน้กู ้มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

30.5.1 เงินกูย้ืม (ต่อ) 
 

เงนิกู้ยืม - สกุลต่ำงประเทศ (ต่อ) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินกูย้ืมระยะยาวสกลุต่างประเทศจากสถาบนัการเงินของบรษิัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

ล าดบัท่ี สกลุเงิน 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้น) 
อตัราดอกเบีย้ 
รอ้ยละ (ต่อปี) ระยะเวลาช าระคืน 

     

10 เยน 23,000* คงที่ ช าระคืนเงินตน้เตม็จ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดอืนเมษายน 2579 
11 กีบ 81,500 คงที่ ช าระคืนเงินตน้ทกุ 3 เดือน จ านวน 20 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2561 
12 ดอง 310,791 คงที่ ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 18 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคม 2562 

 

* ค า้ประกนัโดยบริษัทฯ ซึง่มีความรบัผิดสงูสดุภายใตก้ารค า้ประกนัดงักล่าวไมเ่กินรอ้ยละ 125 ของเงินตน้ หรือคิดเป็น  28,750 ลา้นเยน 
 

กลุ่มบรษิัทไดใ้ชเ้ครื่องมือป้องกนัความเส่ียงในการบรหิารความเส่ียงทางการเงินจากอตัราแลกเปล่ียนและอตัราดอกเบีย้ส าหรบัเงินกูย้ืมระยะยาว ตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบ
การเงินขอ้ 43.2 และ 43.4 
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30. เงนิกู้ยืมและหนีส้นิตำมสัญญำเช่ำ (ต่อ) 
 

30.5 เงินกูย้ืมระยะยาวและหุน้กู ้มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

30.5.2 หุน้กู ้
 

หุ้นกู้ - สกุลบำท  
 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 หุน้กูส้กลุบาทประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ ของบรษิัทฯ มีรายละเอียดดงันี \้ 

ล าดบัท่ี 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้นบาท) 
มลูค่าที่ตราไว้

หุน้ละ ระยะเวลา (ปี) 
อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) ต่อปี ระยะเวลาช าระคืน 

      

1 1,030 1,000 15 6.53 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนพฤษภาคม 2564 
2 10,000 1,000 6 ปี 11 เดือน 4.00 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนพฤศจกิายน 2564 
3 4,200 1,000 6 ปี 27 วนั 3.50 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนพฤศจกิายน 2564 
4 4,000 1,000 12 4.50 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนกมุภาพนัธ ์2565 
5 2,000 1,000 2 1.21 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนกรกฎาคม 2565 
6 2,000 1,000 3 2.25 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนกรกฎาคม 2566 
7 10,000 1,000 10 6.58 ช าระดอกเบีย้ครัง้เดียว ณ วนัครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนกนัยายน 2566 
8 3,000 1,000 5 2.05 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนกรกฎาคม 2568 
9 13,000 1,000 7 2.85 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนกรกฎาคม 2570 
10 2,000 1,000 10 2.84 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนกรกฎาคม 2573 
11 6,000 1,000 15 3.20 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนกรกฎาคม 2578 
12 7,000 1,000 25 3.74 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนกรกฎาคม 2588 
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30. เงนิกู้ยืมและหนีส้นิตำมสัญญำเช่ำ (ต่อ) 
 

30.5 เงินกูย้ืมระยะยาวและหุน้กู ้มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

 

30.5.2 หุน้กู ้(ต่อ) 
 

หุ้นกู้ - สกุลบำท (ต่อ) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 หุน้กูส้กลุบาทประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ โดยผูถื้อหุน้กูส้ามารถใชสิ้ทธิไถ่ถอนก่อนก าหนดไดข้องบรษิัทฯ มีรายละเอียดดงันี ้ 

ล าดบัท่ี 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้นบาท) 
มลูค่าที่ตราไว้

หุน้ละ ระยะเวลา (ปี) 
อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) ต่อปี ระยะเวลาช าระคืน 

      

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

ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนมีนาคม 2567 
 (ผูถื้อหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได ้ณ สิน้ปีที่ 8) 

2 9,387 1,000 15 ปีที่ 1 - 5 : 4.25 
ปีที่ 6 - 10 : 5.50 
ปีที่ 11 - 15 : 5.75 

ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนกรกฎาคม 2567 
 (ผูถื้อหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได ้ณ สิน้ปีที่ 10) 

3 4,000 1,000 100 5.90 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนธันวาคม 2653 
 (ผูถื้อหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได ้ ณ สิน้ปีที่ 50 และ 75 และกรณีอื่น 
ที่ระบใุนขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู้) 
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30. เงนิกู้ยืมและหนีส้นิตำมสัญญำเช่ำ (ต่อ) 
 

30.5 เงินกูย้ืมระยะยาวและหุน้กู ้มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

 

30.5.2 หุน้กู ้(ต่อ) 
 

หุ้นกู้ - สกุลบำท (ต่อ) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 หุน้กูส้กลุบาทประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ ของบรษิัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้

ล าดบัท่ี 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้นบาท) 
มลูค่าที่ตราไว้

หุน้ละ ระยะเวลา (ปี) 
อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) ต่อปี ระยะเวลาช าระคืน 

      

1 3,500 1,000 4 2.21 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนกนัยายน 2564 
2 1,500 1,000 7 2.82 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนกนัยายน 2567 
3 2,000 1,000 3 1.97 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนพฤศจกิายน 2565 
4 5,000 1,000 5 2.24 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนพฤศจกิายน 2567 
5 6,000 1,000 7 2.52 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนพฤศจกิายน 2569 
6 8,000 1,000 10 2.86 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนพฤศจกิายน 2572 
7 7,500 1,000 12 3.15 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนพฤศจกิายน 2574 
8 6,500 1,000 15 3.25 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนพฤศจกิายน 2577 
9 1,500 1,000 5 2.11 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนสิงหาคม 2568 
10 1,000 1,000 10 2.94 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนสิงหาคม 2573 
11 2,500 1,000 15 3.24 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนสิงหาคม 2578 
12 5,555 1,000 10 5.00 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนสิงหาคม 2564 
13 6,890 1,000 7 4.96 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนพฤษภาคม 2564 
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30. เงนิกู้ยืมและหนีส้นิตำมสัญญำเช่ำ (ต่อ) 
 

30.5 เงินกูย้ืมระยะยาวและหุน้กู ้มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

 

30.5.2 หุน้กู ้(ต่อ) 
 

หุ้นกู้ - สกุลบำท (ต่อ) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 หุน้กูส้กลุบาทประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ ของบรษิัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้

ล าดบัท่ี 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้นบาท) 
มลูค่าที่ตราไว้

หุน้ละ ระยะเวลา (ปี) 
อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) ต่อปี ระยะเวลาช าระคืน 

      

14 2,000 1,000 2 2.76 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนกนัยายน 2565 
15 2,000 1,000 3 3.00 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนกนัยายน 2566 
16 4,000 1,000 5 3.50 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนกนัยายน 2568 
17 1,300 1,000 10 3.93 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนกนัยายน 2573 
18 2,700 1,000 15 4.40 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนกนัยายน 2578 
19 11,400 1,000 15 4.82 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนมิถนุายน 2572 
20 15,000 1,000 3 2.26 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนมิถนุายน 2565 
21 10,000 1,000 7 4.50 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนสิงหาคม 2564 
22 1,500 1,000 5 2.20 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนกนัยายน 2567 
23 7,000 1,000 7 2.43 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนกนัยายน 2569 
24 1,500 1,000 10 2.75 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนกนัยายน 2572 
25 1,530 1,000 7 2.60 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนเมษายน 2570 
26 3,310 1,000 10 2.99 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนเมษายน 2573 
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30. เงนิกู้ยืมและหนีส้นิตำมสัญญำเช่ำ (ต่อ) 
 

30.5 เงินกูย้ืมระยะยาวและหุน้กู ้มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

 

30.5.2 หุน้กู ้(ต่อ) 
 

หุ้นกู้ - สกุลบำท (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  หุน้กูส้กลุบาทประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ ของบรษิัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

ล าดบัท่ี 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้นบาท) 
มลูค่าที่ตราไว้

หุน้ละ ระยะเวลา (ปี) 
อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) ต่อปี ระยะเวลาช าระคืน 

      

27 4,360 1,000 12 3.29 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนเมษายน 2575 
28 5,800 1,000 15 3.50 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนเมษายน 2578 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  หุน้กูส้กลุบาทประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ โดยผูถื้อหุน้กูส้ามารถใชสิ้ทธิไถ่ถอนก่อนก าหนดไดข้องบรษิัทย่อย มีรายละเอียดดังนี ้

ล าดบัท่ี 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้นบาท) 
มลูค่าที่ตราไว้

หุน้ละ ระยะเวลา (ปี) 
อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) ต่อปี ระยะเวลาช าระคืน 

      

1 4,000 1000 10 3.95 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนกนัยายน 2568 
(ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถถ่อนก่อนก าหนดได ้เมื่อเขา้เงื่อนไขตามที่ระบใุนแบบแสดง
รายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้กู)้ 

2 3,000 1,000 10 2.81 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนพฤษภาคม 2569 
(ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถถ่อนก่อนก าหนดได ้เมื่อเขา้เงื่อนไขตามที่ระบใุนแบบแสดง
รายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้กู)้ 
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30. เงนิกู้ยืมและหนีส้นิตำมสัญญำเช่ำ (ต่อ) 
 

30.5 เงินกูย้ืมระยะยาวและหุน้กู ้มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

 

30.5.2 หุน้กู ้(ต่อ) 
 

หุ้นกู้ - สกุลบำท (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  หุน้กูส้กลุบาทประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ โดยผูถื้อหุน้กูส้ามารถใชสิ้ทธิไถ่ถอนก่อนก าหนดไดข้องบรษิัทย่อย มีรายละเอียดดังนี ้(ต่อ) 

ล าดบัท่ี 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้นบาท) 
มลูค่าที่ตราไว้

หุน้ละ ระยะเวลา (ปี) 
อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) ต่อปี ระยะเวลาช าระคืน 

      

3 10,000 1,000 4 3.05 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนสิงหาคม 2564 
(ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถถ่อนก่อนก าหนดได ้เมื่อเขา้เงื่อนไขตามที่ระบใุนแบบแสดง
รายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้กู)้ 

4 10,000 1,000 5 2.90 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนสิงหาคม 2567 
(ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถถ่อนก่อนก าหนดได ้เมื่อเขา้เงื่อนไขตามที่ระบใุนแบบแสดง
รายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้กู)้ 

5 3,000 1,000 12 4.80 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนเมษายน 2565 
(ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถถ่อนก่อนก าหนดได ้เมื่อเขา้เงื่อนไขตามที่ระบใุนแบบแสดง
รายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้กู)้ 

6 7,500 1,000 15 5.05 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนมีนาคม 2570 
(ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถถ่อนก่อนก าหนดได ้เมื่อเขา้เงื่อนไขตามที่ระบใุนแบบแสดง
รายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้กู)้ 
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30. เงนิกู้ยืมและหนีส้นิตำมสัญญำเช่ำ (ต่อ) 
 

30.5 เงินกูย้ืมระยะยาวและหุน้กู ้มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

 

30.5.2 หุน้กู ้(ต่อ) 
 

หุ้นกู้ - สกุลบำท (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  หุน้กูส้กลุบาทประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ โดยผูถื้อหุน้กูส้ามารถใชสิ้ทธิไถ่ถอนก่อนก าหนดไดข้องบรษิัทย่อย มีรายละเอียดดังนี ้(ต่อ) 

ล าดบัท่ี 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้นบาท) 
มลูค่าที่ตราไว้

หุน้ละ ระยะเวลา (ปี) 
อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) ต่อปี ระยะเวลาช าระคืน 

      

7 3,000 1,000 7 4.61 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนมีนาคม 2564 
(ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถถ่อนก่อนก าหนดได ้เมื่อเขา้เงื่อนไขตามที่ระบใุนแบบแสดง
รายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้กู)้ 

8 7,000 1,000 10 4.84 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนมีนาคม 2567 
(ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถถ่อนก่อนก าหนดได ้เมื่อเขา้เงื่อนไขตามที่ระบใุนแบบแสดง
รายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้กู)้ 
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30. เงนิกู้ยืมและหนีส้นิตำมสัญญำเช่ำ (ต่อ) 
 

30.5 เงินกูย้ืมระยะยาวและหุน้กู ้มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

 

30.5.2 หุน้กู ้(ต่อ) 
 

หุ้นกู้ - สกุลต่ำงประเทศ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 หุน้กูส้กลุต่างประเทศประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ ของบรษิัทฯ มีรายละเอียดดงันี ้ 

ล าดบัท่ี สกลุเงิน 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้น) 
มลูค่าที่ตราไว้

หุน้ละ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) ต่อปี ระยะเวลาช าระคืน 

       

1 ดอลลารส์หรฐั 53 1,000 30 5.875 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนสิงหาคม 2578 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 หุน้กูส้กลุต่างประเทศประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ โดยผูถื้อหุน้กูส้ามารถใชสิ้ทธิไถ่ถอนก่อนก าหนดไดข้องบรษิัทฯ มีรายละเอียดดงันี ้

ล าดบัท่ี สกลุเงิน 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้น) 
มลูค่าที่ตราไว้

หุน้ละ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) ต่อปี ระยะเวลาช าระคืน 

       

1 ดอลลารส์หรฐั 241 1,000 30 4.50 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนตลุาคม 2585 
(ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถถ่อนก่อนก าหนด ณ เวลาใดๆ ตามรายละเอียดที่
ระบใุนแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้กู ้และเอกสารอื่นๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง) 
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30. เงนิกู้ยืมและหนีส้นิตำมสัญญำเช่ำ (ต่อ) 
 

30.5 เงินกูย้ืมระยะยาวและหุน้กู ้มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

 

30.5.2 หุน้กู ้(ต่อ) 
 

หุ้นกู้ - สกุลต่ำงประเทศ (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 หุน้กูส้กลุต่างประเทศประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ ของบรษิัทย่อย มีรายละเอียดดงันี  ้

ล าดบัท่ี สกลุเงิน 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้น) 
มลูค่าที่ตราไว้

หุน้ละ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) ต่อปี ระยะเวลาช าระคืน 

       

1 ดอลลารส์หรฐั 490 1,000 30 6.35 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนมิถนุายน 2585 
2 ดอลลารส์หรฐั 504 1,000 10 4.25 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนกนัยายน 2565 
3 ดอลลารส์หรฐั 496 1,000 4 4.25 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนกนัยายน 2565 
4 ดอลลารส์หรฐั 245* 1,000 16 5.88 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนสิงหาคม 2578 

 

* ค า้ประกนัโดยบริษัทฯ ซึง่มีความรบัผิดสงูสดุภายใตก้ารค า้ประกนัดงักล่าวไมเ่กินรอ้ยละ 125 ของเงินตน้ หรือคิดเป็นจ านวนประมาณ 306 ลา้นดอลลารส์หรฐั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  หุน้กูส้กลุต่างประเทศประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ โดยผูถื้อหุน้กูส้ามารถใชสิ้ทธิไถ่ถอนก่อนก าหนดไดข้องบรษิัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้

ล าดบัท่ี สกลุเงิน 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้น) 
มลูค่าที่ตราไว้

หุน้ละ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) ต่อปี ระยะเวลาช าระคืน 

       

1 ดอลลารส์หรฐั 350 1,000 10 2.99 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนมกราคม 2573 
(ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถถ่อนก่อนก าหนดได ้เมื่อเขา้เงื่อนไขตามที่ระบใุน
แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้กู)้ 

2 ดอลลารส์หรฐั 650 1,000 40 3.90 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนธันวาคม 2602 
(ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถถ่อนก่อนก าหนดได ้เมื่อเขา้เงื่อนไขตามที่ระบใุน
แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้กู)้ 
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30. เงนิกู้ยืมและหนีส้นิตำมสัญญำเช่ำ (ต่อ) 
 

30.5 เงินกูย้ืมระยะยาวและหุน้กู ้มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

 

30.5.2 หุน้กู ้(ต่อ) 
 

หุ้นกู้ - สกุลต่ำงประเทศ  (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  หุน้กูส้กลุต่างประเทศประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ โดยผูถื้อหุน้กูส้ามารถใชสิ้ทธิไถ่ถอนก่อนก าหนดไดข้องบรษิัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

ล าดบัท่ี สกลุเงิน 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้น) 
มลูค่าที่ตราไว้

หุน้ละ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) ต่อปี ระยะเวลาช าระคืน 

       

3 ดอลลารส์หรฐั 500 1000 7 2.59 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนมิถนุายน 2570 
(ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถถ่อนก่อนก าหนดได ้เมื่อเขา้เงื่อนไขตามที่ระบใุน
แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้กู)้ 

4 ดอลลารส์หรฐั 216 1,000 10 3.625 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนมกราคม 2566 
(ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถถ่อนก่อนก าหนดได ้เมื่อเขา้เงื่อนไขตามที่ระบใุน
แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้กู)้ 

5 ดอลลารส์หรฐั 172 1,000 30 4.875 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนมกราคม 2586 
(ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถถ่อนก่อนก าหนดได ้เมื่อเขา้เงื่อนไขตามที่ระบใุน
แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้กู)้ 

6 ดอลลารส์หรฐั 284 1,000 10 3.625 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนมกราคม 2566 
(ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถถ่อนก่อนก าหนดได ้เมื่อเขา้เงื่อนไขตามที่ระบใุน
แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้กู)้ 

7 ดอลลารส์หรฐั 328 1,000 30 4.875 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนมกราคม 2586 
(ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถถ่อนก่อนก าหนดได ้เมื่อเขา้เงื่อนไขตามที่ระบใุน
แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้กู)้ 
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30. เงนิกู้ยืมและหนีส้นิตำมสัญญำเช่ำ (ต่อ) 
 

30.5 เงินกูย้ืมระยะยาวและหุน้กู ้มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

 

30.5.2 หุน้กู ้(ต่อ) 
 

หุ้นกู้ - สกุลต่ำงประเทศ  (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  หุน้กูส้กลุต่างประเทศประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ โดยผูถื้อหุน้กูส้ามารถใชสิ้ทธิไถ่ถอนก่อนก าหนดไดข้องบรษิัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

ล าดบัท่ี สกลุเงิน 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้น) 
มลูค่าที่ตราไว้

หุน้ละ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) ต่อปี ระยะเวลาช าระคืน 

       

8 ดอลลารส์หรฐั 400 1,000 10 4.625 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนพฤศจิกายน 2571 
(ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได ้เมื่อเขา้เงื่อนไขตามที่ระบใุน
แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้กู)้ 

9 ดอลลารส์หรฐั 600 1,000 30 5.375 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนพฤศจิกายน 2591 
(ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได ้เมื่อเขา้เงื่อนไขตามที่ระบใุน
แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้กู)้ 

10 ดอลลารส์หรฐั 565 1,000 30 3.50 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนตลุาคม 2592 
(ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได ้เมื่อเขา้เงื่อนไขตามที่ระบใุน
แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้กู)้ 

11 ดอลลารส์หรฐั 400 1,000 10 2.50 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนมิถนุายน 2573 
(ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได ้เมื่อเขา้เงื่อนไขตามที่ระบใุน
แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้กู)้ 

12 ดอลลารส์หรฐั 600 1,000 30 3.75 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนมิถนุายน 2593 
(ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได ้เมื่อเขา้เงื่อนไขตามที่ระบใุน
แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้กู)้ 
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30. เงนิกู้ยืมและหนีส้นิตำมสัญญำเช่ำ (ต่อ) 
 

30.5 เงินกูย้ืมระยะยาวและหุน้กู ้มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

 

30.5.2 หุน้กู ้(ต่อ) 
 

หุ้นกู้ - สกุลต่ำงประเทศ  (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  หุน้กูส้กลุต่างประเทศประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ โดยผูถื้อหุน้กูส้ามารถใชสิ้ทธิไถ่ถอนก่อนก าหนดไดข้องบรษิัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

ล าดบัท่ี สกลุเงิน 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้น) 
มลูค่าที่ตราไว้

หุน้ละ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) ต่อปี ระยะเวลาช าระคืน 

       

13 ดอลลารส์หรฐั 330** 1,000 23 4.50 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนตลุาคม 2585 
(ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถถ่อนก่อนก าหนดได ้เมื่อเขา้เงื่อนไขตามที่ระบใุน
แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้กู)้ 

14 ดอลลารส์หรฐั 700*** 1,000 50 3.70 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนตลุาคม 2613 
(ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถถ่อนก่อนก าหนดได ้เมื่อเขา้เงื่อนไขตามที่ระบใุน
แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้กู)้ 

 

* ค า้ประกนัโดยบริษัทฯ ซึง่มีความรบัผิดสงูสดุภายใตก้ารค า้ประกนัดงักล่าวไมเ่กินรอ้ยละ 125 ของเงินตน้ หรือคิดเป็นจ านวนประมาณ 413 ลา้นดอลลารส์หรฐั 
** ค า้ประกนัโดยบริษัทฯ ซึ่งมีความรบัผิดสงูสดุภายใตก้ารค า้ประกนัดงักล่าวไม่เกินรอ้ยละ 125 ของเงินตน้ หรือคิดเป็นจ านวนประมาณ 875 ลา้นดอลลารส์หรฐั 
 

กลุ่มบรษิัทไดใ้ชเ้ครื่องมือป้องกนัความเส่ียงในการบรหิารความเส่ียงทางการเงินจากอตัราแลกเปล่ียนและอตัราดอกเบีย้ส าหรับหุน้กู ้ตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 43.2 
และ 43.4 
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30. เงนิกู้ยืมและหนีส้นิตำมสัญญำเช่ำ (ต่อ) 
 

30.5 เงินกูย้ืมระยะยาวและหุน้กู ้มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

 

 รายละเอียดที่ส  าคญัของเงินกูย้ืมระยะยาวและหุน้กู ้
 

วนัที่ 15 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (กลุ่มบริษัท PTTEP) ท าการรีไฟแนนซห์ุ้นกู ้
โดยไดท้ าการแลกเปล่ียนหุน้กูเ้ดิมซึ่งมีมูลค่าที่ก าหนดไวจ้ านวน 220 ลา้นดอลลารส์หรฐั กับหุน้กูใ้หม่ ซึ่งมีมลูค่าที่ก าหนดไว้เป็น
จ านวน 153 ลา้นดอลลารส์หรฐั โดยมีมลูค่าปัจจบุนัคิดลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ที่แทจ้ริงเดิม จ านวน 121 ลา้นดอลลารส์หรฐั และช าระ
เป็นเงินสดจ านวน 67 ลา้นดอลลารส์หรฐั กลุ่มบรษิัท PTTEP จึงรบัรูก้  าไรที่เกิดจากการแลกเปล่ียนหุน้กูส้ทุธิกบัค่าธรรมเนียมในการ
แลกเปล่ียนเป็นจ านวน 22 ลา้นดอลลารส์หรฐั หรือเทียบเท่า 681 ลา้นบาท ตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 38 
เนื่องจากการรีไฟแนนซห์ุน้กูข้า้งตน้ มีมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดภายใตเ้งื่อนไขใหม่ของหุน้กูใ้หม่คิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบีย้
ที่แทจ้รงิเดิมมีความแตกต่างจากการคิดลดมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดคงเหลือของหุน้กูเ้ดิมนอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 รวมถึงหุน้กู้
ที่ออกใหม่ยงัออกใหก้บัผูถื้อหุน้กูเ้ดิมทัง้จ านวน ในทางบญัชีจึงถือว่าเป็นการแลกเปล่ียนตราสารหนีท้ี่ไม่ถือว่ามีความแตกต่าง
อย่างมากในขอ้ก าหนดระหว่างผูถื้อหุน้กูเ้ดิมกบักลุ่มบรษิัท PTTEP  
 

ในระหว่างปี บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในกลุ่มบริษัท PTTEP ไดซ้ือ้คืนหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลักประกัน สกุลเงินดอลลารส์หรฐัก่อน
ก าหนด โดยหุน้กูด้งักล่าวจะถึงก าหนดช าระในเดือนเมษายน 2564 เป็นจ านวน 700 ลา้นดอลลารส์หรฐั โดยรบัรูข้าดทุนที่เกิดจาก
การซือ้คืนหุน้กูส่้วนนีเ้ป็นจ านวน 20 ลา้นดอลลารส์หรฐั หรือเทียบเท่า 637 ลา้นบาท 
 

นอกจากนี ้บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งในกลุ่มบริษัท PTTEP ไดด้  าเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลักประกัน 
จ านวนรวม 850 ลา้นดอลลารส์หรฐั โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุด อายุ 7 ปี และ 10 ปี โดยมีอัตราดอกเบีย้คงที่รอ้ยละ 2.59 ต่อปี และ 
รอ้ยละ 2.99 ต่อปี ตามล าดับ และมี PTTEP เป็นผูค้  า้ประกัน ซึ่งหุน้กูส่้วนหนึ่งเป็นการรีไฟแนนซใ์นหุ้นกูข้องกลุ่มบริษัท PTTEP  
ดงัที่กล่าวขา้งตน้  
 

เงินกูย้ืมและหุน้กูด้งักล่าว กลุ่มบรษิัทมีวตัถปุระสงคจ์ะน าไปใชเ้พื่อพฒันาโครงการการลงทุน รองรบัการขยายธุรกิจ จ่ายช าระคืน
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน จ่ายช าระคืนหุน้กู ้และเป็นเงินทุนหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ เพื่อรองรบัการเจริญเติบโตของ
กลุ่มบรษิัท 
 

ภายใตส้ญัญาเงินกูย้ืมและหุน้กู ้กลุ่มบรษิัทตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ก าหนดไว ้เช่น การด ารงอตัราส่วน
หนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี ้การไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันในสินทรัพยใ์ดของกลุ่มบริษัท 
ในอนาคต  การใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินตามสดัส่วนการถือหุน้ และการด ารงสดัส่วนการถือหุน้ เป็นตน้ 
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31. ประมำณกำรหนีส้ินส ำหรับผลประโยชนพ์นักงำน 
 

การเปล่ียนแปลงในมลูค่าปัจจบุนัของประมาณการหนีสิ้นส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน มีรายละเอียดดงันี  ้
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  32,590 23,921 7,313  6,907 
ตน้ทนุบรกิารปัจจบุนั 2,253 1,983 531 526 
ตน้ทนุบรกิารในอดีต (561) 4,219 - 1,069 
ตน้ทนุดอกเบีย้ 643  680 130  222 
(ก าไร)ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตรป์ระกนัภยัของประมาณการ
หนีสิ้นตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออก
จากงาน 630  1,096 33  (1,167) 

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตรป์ระกนัภยัของประมาณการ
หนีสิ้นตามโครงการผลประโยชนร์ะยะยาวอื่น 218  181 39  22 

รายจา่ยที่เกิดขึน้จรงิ (1,758)  (1,023) (384)  (266) 
ซือ้ธุรกิจ (หมายเหตฯุ 45) 5  1,610  - - 
อื่น ๆ  (17) 4 - - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 196 (81) - - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 34,199 32,590 7,662 7,313 
 

รายละเอียดผล(ก าไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัยของประมาณการหนีสิ้นตามโครงการ
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน มีดงันี ้
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

ขาดทนุจากเหตกุารณท์ี่เกดิขึน้จรงิ 240 640 154 - 
(ก าไร)ขาดทนุจากการเปล่ียนขอ้สมมติ 
ทางการเงิน 276 1,585 (121) (369) 

(ก าไร)ขาดทนุจากการเปล่ียนขอ้สมมติ 
ทางประชากรศาสตร ์ 114 (1,129) - (798) 

รวม 630 1,096 33 (1,167) 
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31. ประมำณกำรหนีส้ินส ำหรับผลประโยชนพ์นักงำน (ต่อ) 
 

ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในงบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิ ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร 1,072  2,529  132  331 
ค่าใชจ้า่ยในการขายและจดัจ าหน่าย 132  384  35  77 
ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 1,301  4,093 531  1,429 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 49 57 2 2 

(ก าไร)ขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 630  1,096 34  (1,166) 

รวม 3,184  8,159  734  673 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกันภยัที่ใชใ้นการก าหนดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหนีสิ้น
ตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของกลุ่มบรษิัท มีดงันี ้
 

 อตัรารอ้ยละต่อปี 

 2563 2562 

อตัราคิดลด 0.36 - 5.86 1.18 - 7.15 
อตัราเงินเฟ้อ 0.00 - 7.00 0.00 - 5.00 
อตัราการหมนุเวียนของพนกังาน 0.00 - 60.00 0.00 - 70.00 
อตัรามรณะ อา้งองิตามประกาศของแต่ละ

ประเทศ 
อา้งองิตามประกาศของแต่ละ

ประเทศ 
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31. ประมำณกำรหนีส้ินส ำหรับผลประโยชนพ์นักงำน (ต่อ) 
 

การวิเคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัที่ใชใ้นการก าหนดมลูค่าปัจจบุนั
ของประมาณการหนีสิ้นตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของกลุ่มบรษิัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 การเปล่ียนแปลงในมลูคา่ปัจจบุนัของประมาณการหนีสิ้นเพิม่ขึน้ (ลดลง) 

 2563 2562 

อตัราคิดลด   
อตัราเพิม่ขึน้ 1% (3,696) (3,916) 
อตัราลดลง 1% 4,852 4,943 

 

ระยะเวลาถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของประมาณการหนี ้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของกลุ่มบริษัท  
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คือ 15.38 ปี (ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 : 18.14 ปี)    
 
 

32. ประมำณกำรหนีส้ินค่ำรือ้ถอน 

 

การเปล่ียนแปลงประมาณการหนีสิ้นค่ารือ้ถอนท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต มีรายละเอียดดงันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2563 2562 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  91,889 74,723 
- ซือ้ธุรกิจ (หมายเหตฯุ 45) 40 10,367 
- ประมาณการหนีสิ้นเพิ่มขึน้ 10,290 13,647 
- ใชไ้ประหวา่งปี (759) (454) 
- กลบัรายการประมาณการหนีสิ้นท่ีไม่เกิดขึน้ (2,193) (588) 

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (606) (5,806) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  98,661 91,889 

- ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (1,890) (1,289) 

- ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกว่าหนึ่งปี 96,771 90,600 
 

  



 

192 

33. หนีส้ินทำงกำรเงนิไม่หมุนเวียนอื่น 
 

หนีสิ้นทางการเงินไม่หมนุเวียนอื่น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

เจา้หนีอ้ื่นระยะยาว 7,245 4,272 6,082 4,148 
หนีสิ้นระยะยาว Make-up* 10,782 10,782 10,782 10,782 

อื่น ๆ 2,046 3,895 339 376 

รวม 20,073 18,949 17,203 15,306 
 

* หนีส้ินระยะยาว Make-up เกิดจากผลต่างของราคาก๊าซธรรมชาติส าหรบัปริมาณท่ีบริษัทฯ ไดช้ าระล่วงหนา้แลว้กับราคาก๊าซธรรมชาติ ณ วันท่ีรบัก๊าซจริง  
ท่ีเกินกว่าภาระดอกเบีย้เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือ้ก๊าซส าหรบัปริมาณก๊าซในส่วนท่ีไม่สามารถรบัได ้ (Take-or-Pay) ซึ่งตอ้งจดัสรรใหห้น่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมรบัภาระ
ดอกเบีย้ที่เกิดขึน้จากการจ่ายเงินล่วงหนา้ของค่าก๊าซแหล่งยาดานาและแหล่งเยตากนุ 
 

34. หนีส้ินไม่หมุนเวียนอื่น 
 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอื่น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

ประมาณการหนีสิ้นค่าตอบแทน 
การต่อระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียม* 3,101 5,752 - - 
รายไดร้อรบัรู ้** 18,476 19,130 4,697 4,969 

อื่น ๆ 2,635 2,814 - - 

รวม 24,212 27,696 4,697 4,969 
 

* กลุ่มบริษัทไดต้กลงท าสญัญาต่ออายสุมัปทานกบักระทรวงพลงังานเพื่อขยายระยะเวลาการผลิตเพิ่มเป็นระยะเวลา 10 ปี การต่อสญัญาดงักล่าวท าใหบ้ริษัท
ตอ้งจ่ายเงินค่าตอบแทนการขยายระยะเวลาการผลิตใหก้ับกระทรวงพลงังาน โดยฝ่ายบริหารไดป้ระมาณการหนีส้ินค่าตอบแทนดงักล่าวโดยใชว้ิธีกา รคิดลด
กระแสเงินสดตามอายขุองสญัญาต่ออายสุมัปทาน โดยใชข้อ้สมมติท่ีส าคญั เช่น ขอ้มลูปริมาณการขาย และราคาน า้มนั เป็นตน้ 
 

** รายไดร้อรบัรู ้ส าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ไดร้วมเงินรบัล่วงหนา้ส าหรบัค่าความพรอ้มจ่ายพลงัไฟฟ้าซึ่งเกี่ยวกบัการด าเนินการในการ
รักษาระดบัความพรอ้มจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าของบริษัทย่อยตามท่ีตกลงกับ กฟผ. และเป็นไปตามเงื่อน ไขท่ีระบุในสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า ในงบการเงินรวม 
จ านวน 14,095 ลา้นบาท และ 14,171 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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35. ทุนส ำรอง 
 

35.1 ทนุส ารองตามกฎหมาย 
 

ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชน พ.ศ. 2535 ก าหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองตาม
กฎหมายไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
ส ารองตามกฎหมายนีไ้ม่สามารถน าไปจดัสรรได ้ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดจ้ัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายครบรอ้ยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนดแลว้ 
 

35.2 ทนุส ารองเพื่อกองทนุประกนัวินาศภยั 
 

กองทนุประกนัวินาศภยัจดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อด าเนินการรบัประกนัภยัเฉพาะในธุรกิจของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ จดัสรร
ก าไรสทุธิที่ไดจ้ากผลการด าเนินงานและผลตอบแทนของกองทนุฯ ในแต่ละปีสมทบเขา้กบัเงินกองทนุ 

 
 

36. ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 
 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

     
ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ 37,765,808,355 92,950,604,143 52,517,594,832 61,657,307,704 

ปรบัปรุงก าไร*  (154,568,429) (1,491,678,204) - - 

ก าไรที่ใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุน้ 37,611,239,926 91,458,925,939 52,517,594,832 61,657,307,704 

จ านวนหุน้สามญัถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (หุน้) 28,562,996,250 28,562,996,250 28,562,996,250 28,562,996,250 

     
ก าไรต่อหุน้ (บาท / หุน้) 1.32 3.20 1.84 2.16 
 
*รายการปรบัปรุงก าไร เป็นรายการปรบัปรุงที่เกี่ยวขอ้งกบัการไถ่ถอนหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ ดอกเบีย้ และ ภาษีเงินได ้ตามงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถ้ือหุน้ 
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37. รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 
 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

ผลิตภณัฑน์ า้มนั 914,101 1,362,259 412,864 665,455 
ผลิตภณัฑก๊์าซ 334,855 406,177 410,274 503,553 
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคม ี 267,370 348,251 16,079 26,467 
ผลิตภณัฑเ์หมือง 10,202 15,078 - - 
รายไดจ้ากธุรกจิเสรมิ 17,079 17,273 156 417 
รายไดจ้ากคา่สาธารณปูโภค 62,589 60,121 - - 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 8,491 9,159 2,717 3,814 

อื่น ๆ 978 1,421 - 757 

รวม 1,615,665 2,219,739 842,090 1,200,463 
  

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ไดร้วมรายไดจ้ากการขายใหส่้วนราชการ
และรฐัวิสาหกิจในงบการเงินรวมจ านวน 110,931 ลา้นบาท และ 132,609 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 80,303 
ลา้นบาท และ 90,606 ลา้นบาท ตามล าดบั  
 

38. รำยได้อื่น 
 

รายไดอ้ื่น ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

รายไดค้า่ขนส่ง 5,778 4,921 8,022 6,916 
เงินปันผลรบั 620 383 31,929 29,677 
ดอกเบีย้รบั 3,933 7,837 2,158 3,342 
ก าไร(ขาดทนุ)จากการจ าหน่ายสนิทรพัย ์             
และเงินลงทนุ (316) (252) 5,710 1,759 

ขาดทนุจากเงินลงทนุท่ีวดัมลูคา่ยตุิธรรม
ผ่านก าไรขาดทนุ (156) - (37) - 

ก าไรจากการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขใน 
ตราสารหนี ้(หมายเหตฯุ 30) 681 - - - 

อื่น ๆ 7,772 7,508 4,386 3,766 

รวม 18,312 20,397 52,168 45,460 
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39. ค่ำใช้จ่ำยจ ำแนกตำมลักษณะ  
 

ค่าใชจ้่ายจ าแนกตามลกัษณะที่ส าคญั ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือลดลง 1,235,005 1,745,810 768,821 1,111,650 
ค่าใชจ้า่ยพนกังาน 55,022 60,823 8,149 9,865 
ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย 139,880 133,204 19,540 19,350 
ค่าใชจ้า่ยที่เก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าระยะสัน้ 981 - 107 - 
ค่าใชจ้า่ยที่เก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าของ
สินทรพัยม์ลูค่าต ่า 219 - 110 - 

ค่าใชจ้า่ยที่เก่ียวขอ้งกบัคา่เชา่ผนัแปร 1,009 - 870 - 
(โอนกลบั)ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของ
สินทรพัยแ์ละเงินลงทนุ 11,917 (143) 1,804 514 

 
 

40. ค่ำภำคหลวงและค่ำตอบแทนส ำหรับปิโตรเลียม 
 

ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนส าหรบัปิโตรเลียม ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2563 2562 

ค่าภาคหลวง 13,347 17,312 
ผลประโยชนต์อบแทนพิเศษ 51 570 

รวม 13,398 17,882 
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41. ต้นทุนทำงกำรเงนิ 
 

ตน้ทนุทางการเงิน ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

ดอกเบีย้จ่าย      
 เงินกูย้ืม 5,107 7,696 1,516 510 
 หุน้กู ้ 16,484 13,976 4,137 5,161 
 หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ 1,813 252 195 81 
 ตราสารอนพุนัธท์ี่ก  าหนดใหเ้ป็นเครื่องมือที่
ใชใ้นการป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด 85 - - - 

 ประมาณการหนีสิ้นค่ารือ้ถอนอปุกรณก์ารผลิต 3,040 3,245 - - 
 อื่น ๆ 1,364 1,188 - - 

ตน้ทนุทางการเงินอื่น 643 1,614 93 412 

รวม 28,536 27,971 5,941 6,164 
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42. ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

ส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอนีส้อดคลอ้งกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทที่จดัท าใหก้ับผูม้ีอ  านาจตดัสินใจสงูสดุดา้นการ
ด าเนินงาน ซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน
ด าเนินงาน 
 

เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจดัโครงสรา้งองคก์รเป็นกลุ่มธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ กลุ่ม
บรษิัทจ าแนกส่วนงานตามธุรกิจหลกัไดด้งันี ้
 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ตน้และก๊าซธรรมชาติ 
1. ธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

ด าเนินธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นผูด้  าเนินการ และรว่มลงทนุกบับรษิัทส ารวจ
และผลิตปิโตรเลียมชัน้น า ทัง้นี ้โครงการในประเทศส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในบริเวณอ่าวไทย โครงการในต่างประเทศครอบคลมุ
ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ออสเตรเลีย อเมรกิา และแอฟรกิา 

2. ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการจดัหา ขนส่ง จดัจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ และด าเนินธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ โดยน าผลิตภณัฑ์
จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติไปเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและใช้เป็นเชือ้เพลิงในภาคครัวเรือน ขนส่ง และ
อตุสาหกรรม 

3. ธุรกิจถ่านหิน 
ด าเนินธุรกิจเหมืองถ่านหิน โดยท าการส ารวจ ผลิตและจ าหน่ายถ่านหินในต่างประเทศ  
 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ปลาย  
1. ธุรกิจน า้มนั 

ด าเนินธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภัณฑปิ์โตรเลียมและน า้มนัหล่อล่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใตก้ารจดัหา จดัส่ง 
และการปฏิบตัิการของระบบ รบั เก็บ จ่าย ที่มีประสิทธิภาพ และด าเนินธุรกิจคา้ปลีกในสถานีบรกิาร 

2. ธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ 
ด าเนินธุรกิจน าเขา้ ส่งออก และการคา้ระหว่างประเทศ ในผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี รวมทัง้ ผลิตภณัฑ์
อื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการด าเนินการบรหิารความเส่ียงราคา และการจดัหาการขนส่งระหว่างประเทศ 

3. ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 
ด าเนินธุรกิจกลั่นน า้มนั ผลิตและจ าหน่ายน า้มนัปิโตรเลียมส าเร็จรูปและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีใหก้ับตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 

กลุ่มเทคโนโลยีและวิศวกรรม 
ด าเนินธุรกิจดา้นนวัตกรรม ดิจิตอล เทคโนโลยี วิศวกรรม การผลิตและจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า ไอน ้า และน ้าเพื่อการ
อุตสาหกรรม และการบริหารโครงการต่าง ๆ ของกลุ่ม ปตท. รวมถึงแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อสรา้งความยั่งยืนใหก้ลุ่ม 
ปตท. 
 

การด าเนินงานอื่นของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ส่วนงานอื่น ๆ ซึ่งไม่มีส่วนงานใดเป็นส่วนงานที่ตอ้งรายงานแยก
ต่างหาก  
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42. ส่วนงำนด ำเนินงำน (ต่อ) 
  

งบการเงินรวม 
 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 ปิโตรเลียมขัน้ตน้และกา๊ซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขัน้ปลาย เทคโนโลยีและ
วิศวกรรม 

 

อื่น ๆ 
 
 

ปรบัปรุงบญัชี
ระหว่างกนั 

 

รวม 
 
 

 ส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

ก๊าซธรรมชาติ 
 

ถ่านหิน 
 

น า้มนั 
 

การคา้ระหว่าง
ประเทศ 

ปิโตรเคมีและ 
การกลั่น 

ขาย - นอกกิจการ 38,858 281,806 10,203 427,531 348,713 453,283 55,045 226 - 1,615,665 

- ระหว่างกนั 121,543 121,820 576 3,074 307,505 275,285 21,181 3,213 (854,197) - 

ขายสทุธิ 160,401 403,626 10,779 430,605 656,218 728,568 76,226 3,439 (854,197) 1,615,665 

ก าไรขัน้ตน้* 134,249 63,425 4,098 35,365 692 40,227 23,784 16 (5,255) 296,601 
ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา

ตน้ทุนทางการเงิน และภาษีเงินได ้ 110,044 54,942 3,176 18,098 (766) 20,638 22,160 (2,669) 49 225,672 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (65,009) (19,246) (1,873) (5,385) (288) (37,192) (10,457) (430) - (139,880) 

ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนินงานตามส่วนงาน 45,035 35,696 1,303 12,713 (1,054) (16,554) 11,703 (3,099) 49 85,792 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในการรว่มคา้และ

บริษัทรว่ม 901 327 (5) 715 - 1,253 987 - - 4,178 
อื่น ๆ (2,208) (70) (8,778) (673) (140) (440) 402 120 - (11,787) 
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายท่ีไมไ่ดปั้นส่วน :           
ดอกเบีย้รบั          3,933 
ก าไรจากตราสารอนพุนัธ ์          2,266 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ          9,270 

ก าไรก่อนตน้ทนุทางการเงินและภาษีเงินได ้          93,652 

ก าไรส าหรบัปี          39,950 
 

*ก าไรขัน้ตน้ ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายในตน้ทนุขาย 
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42. ส่วนงำนด ำเนินงำน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 ปิโตรเลียมขัน้ตน้และกา๊ซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขัน้ปลาย เทคโนโลยีและ
วิศวกรรม 

 

อื่น ๆ 
 
 

ปรบัปรุงบญัชี
ระหว่างกนั 

 

รวม 
 
 

 ส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

ก๊าซธรรมชาติ 
 

ถ่านหิน 
 

น า้มนั 
 

การคา้ระหว่าง
ประเทศ 

ปิโตรเคมีและ 
การกลั่น 

สินทรพัยข์องส่วนงาน 613,465 385,906 16,766 127,284 44,831 843,356 259,717 122,482 - 2,413,808 
สินทรพัยร์ะหว่างกนั 15,454 11,380 1,864 4,840 28,661 18,694 6,437 50,673 (138,003) - 

เงินลงทนุในการรว่มคา้และบริษัทรว่ม 7,269 4,108 62 5,749 - 46,389 12,097 7 - 75,681 

รวมสินทรพัยต์ามส่วนงาน 636,188 401,394 18,692 137,873 73,492 908,439 278,251 173,162 (138,003) 2,489,489 

สินทรพัยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน          54,694 

สินทรพัยร์วม           2,544,183 

           
หนีส้ินของส่วนงาน 276,968 60,835 2,300 72,097 51,189 440,457 134,815 161,773 - 1,200,434 

หนีส้ินระหว่างกนั 584 27,020 15,482 32,163 7,801 39,634 5,151 9,873 (137,708) - 

รวมหนีส้ินตามส่วนงาน 277,552 87,855 17,782 104,260 58,990 480,091 139,966 171,646 (137,708) 1,200,434 

หนีส้ินท่ีไม่ไดปั้นส่วน          57,904 

หนีส้ินรวม          1,258,338 

           
รายจ่ายฝ่ายทนุ 51,139 16,754 1,453 10,359 133 78,636 12,265 562 (2,420) 168,881 
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42. ส่วนงำนด ำเนินงำน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 ปิโตรเลียมขัน้ตน้และกา๊ซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขัน้ปลาย เทคโนโลยีและ
วิศวกรรม 

 

อื่น ๆ 
 
 

ปรบัปรุงบญัชี
ระหว่างกนั 

 

รวม 
 
 

 ส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

ก๊าซธรรมชาติ 
 

ถ่านหิน 
 

น า้มนั 
 

การคา้ระหว่าง
ประเทศ 

ปิโตรเคมีและ 
การกลั่น 

ขาย - นอกกิจการ 36,330 349,411 15,078 575,777 596,180 594,596 52,174 193 - 2,219,739 

- ระหว่างกนั 154,723 152,700 302 3,891 488,850 381,554 20,511 3,210 (1,205,740) - 

ขายสทุธิ 191,053 502,111 15,380 579,667 1,085,030 976,150 72,685 3,404 (1,205,740) 2,219,739 

ก าไร(ขาดทนุ)ขัน้ตน้* 166,296 83,076 5,045 37,503 2,844 67,335 20,099 (166) (6,821) 375,211 
ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา

ตน้ทุนทางการเงิน และภาษีเงินได ้ 136,854 71,407 3,731 17,894 (136) 45,283 18,489 (3,004) (1,545) 288,972 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (62,811) (18,924) (2,437) (4,109) (118) (35,223) (9,229) (353) - (133,204) 

ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนินงานตามส่วนงาน 74,043 52,483 1,294 13,785 (254) 10,060 9,260 (3,357) (1,545) 155,768 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในการรว่มคา้

และบริษัทรว่ม 120 682 (6) 903 - 3,403 906 - - 6,008 
อื่น ๆ - (2,611) (13) 89 (30) 1,171 72 (134) - (1,456) 
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายท่ีไมไ่ดปั้นส่วน :           
ดอกเบีย้รบั          7,837 
ขาดทนุจากตราสารอนพุนัธ ์          (417) 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ          15,313 

ก าไรก่อนตน้ทนุทางการเงินและภาษีเงินได ้          183,052 

ก าไรส าหรบัปี          122,092 
 

*ก าไร(ขาดทนุ)ขัน้ตน้ ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายในตน้ทนุขาย 
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42. ส่วนงำนด ำเนินงำน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 ปิโตรเลียมขัน้ตน้และกา๊ซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขัน้ปลาย เทคโนโลยีและ
วิศวกรรม 

 

อื่น ๆ 
 
 

ปรบัปรุงบญัชี
ระหว่างกนั 

 

รวม 
 
 

 ส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

ก๊าซธรรมชาติ 
 

ถ่านหิน 
 

น า้มนั 
 

การคา้ระหว่าง
ประเทศ 

ปิโตรเคมีและ 
การกลั่น 

สินทรพัยข์องส่วนงาน 610,369 406,650 25,659 135,286 75,971 775,737 253,762 80,737 - 2,364,171 
สินทรพัยร์ะหว่างกนั 18,995 14,653 918 5,133 44,532 27,492 4,644 45,520 (161,887) - 

เงินลงทนุในการรว่มคา้และบริษัทรว่ม 7,061 5,254 42 5,616 - 45,681 11,529 - - 75,183 

รวมสินทรพัยต์ามส่วนงาน 636,425 426,557 26,619 146,035 120,503 848,910 269,935 126,257 (161,887) 2,439,354 

สินทรพัยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน          47,611 

สินทรพัยร์วม           2,486,965 

           
หนีส้ินของส่วนงาน 270,802 75,323 3,190 69,651 96,500 354,575 126,927 129,757 - 1,126,725 

หนีส้ินระหว่างกนั 633 32,453 2,634 42,669 9,762 52,976 10,585 9,918 (161,630) - 

รวมหนีส้ินตามส่วนงาน 271,435 107,776 5,824 112,320 106,262 407,551 137,512 139,675 (161,630) 1,126,725 

หนีส้ินท่ีไม่ไดปั้นส่วน          59,200 

หนีส้ินรวม          1,185,925 

           
รายจ่ายฝ่ายทนุ 48,255 24,867 2,035 10,382 155 73,159 6,390 586 (1,006) 164,823 
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42. ส่วนงำนด ำเนินงำน (ต่อ) 
 

ขอ้มลูเก่ียวกบัส่วนงานภมูิศาสตร ์
 

รายไดจ้ากการขายและบริการแยกแสดงตามสถานท่ีตัง้ทางภูมิศาสตรข์องลกูคา้ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 
2562 มีรายละเอียด ดงันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2563 2562 

ประเทศไทย 1,060,596 1,369,540 
ทวีปเอเชีย 476,622 745,411 
ทวีปยโุรป 48,861 53,150 
ทวีปอเมรกิา 20,586 31,871 
อื่น ๆ  9,000 19,767 

รวม 1,615,665 2,219,739 
 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน แยกแสดงตามสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตรข์องสินทรัพย์ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มี
รายละเอียด ดงันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2563 2562 

ประเทศไทย 1,361,665 1,306,624 
ทวีปเอเชีย 218,663 229,860 
ทวีปยโุรป 7,266 6,855 
ทวีปอเมรกิา 19,127 19,187 
อื่น ๆ  117,685 112,208 

รวม 1,724,406 1,674,734 
 

ขอ้มลูเก่ียวกบัลกูคา้รายใหญ่   
 

ในปี 2563 และ 2562 กลุ่มบรษิัทไม่มีรายไดจ้ากลกูคา้รายใดที่มีมลูค่าเท่ากบัหรือมากกว่า รอ้ยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
 

43.1 การจดัประเภทสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทางการเงิน 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2563 

 

วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า
ยตุิธรรม 

- ใชก้ารบญัชีป้องกนั
ความเสี่ยง 

วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า
ยตุิธรรมผ่านก าไร

ขาดทนุ 
 

วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า
ยตุิธรรมผ่านก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 

- ตราสารหนี ้

วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า
ยตุิธรรมผ่านก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น  

- ตราสารทนุ 

วดัมลูค่าดว้ยราคาทุน
ตดัจ าหน่าย 

 
 

รวม 
 
 
 

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 1 - 332,031 332,032 
เงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะสัน้ - 146 71 - 80,414 80,631 
ลกูหนีก้ารคา้ - - - - 110,528 110,528 
ลกูหนีอ้ื่น - - - - 16,688 16,688 
เงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะยาว  
(รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี) - 1,215 35 18,487 7,576 27,313 
เงินใหกู้ยื้มระยะยาว (รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี) - - - - 11,350 11,350 
ตราสารอนพุนัธ ์       
สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 162 306 - - - 468 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ - 773 - - - 773 
สญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ 1,473 760 - - - 2,233 
สญัญาสิทธิเลือกซือ้เงินตราต่างประเทศ - 526 - - - 526 
สญัญาอนพุนัธร์าคาสินคา้โภคภัณฑ ์ - 692 - - - 692 
สญัญาซือ้ขายสินคา้โภคภัณฑ ์ - 452 - - - 452 

สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอื่น - - - - 1,216 1,216 
สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอื่น - 1,648 - - 6,302 7,950 

รวมสินทรพัยท์างการเงิน 1,635 6,518 107 18,487 566,105 592,852 
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.1 การจดัประเภทสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทางการเงิน (ต่อ) 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2563 

 

วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า
ยตุิธรรม  

- ใชก้ารบญัชปี้องกนั
ความเสี่ยง 

วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า
ยตุิธรรมผ่านก าไร

ขาดทนุ 
 

วดัมลูค่าดว้ยราคาทนุ
ตดัจ าหน่าย 

 
 

รวม 
 
 
 

หนีส้ินทำงกำรเงิน     
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - - 4,223 4,223 
เจา้หนีก้ารคา้ - - 107,209 107,209 
เจา้หนีอ้ื่น - - 57,790 57,790 
เงินกูยื้มระยะยาว (รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี) - - 738,510 738,510 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า (รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี) - - 52,770 52,770 
เงินมดัจ าถงัก๊าซ - - 11,874 11,874 
ตราสารอนพุนัธ ์     
สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 218 1,344 - 1,562 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ 2,013 1,342 - 3,355 
สญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ 1,622 66 - 1,688 
สญัญาอนพุนัธร์าคาสินคา้โภคภัณฑ ์ - 2,281 - 2,281 
สญัญาซือ้ขายสินคา้โภคภัณฑ ์ - 167 - 167 
สญัญาสิทธิในการขายหุน้จากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุ - 95 - 95 

หนีส้ินทางการเงินหมนุเวียนอื่น - 1,661 2,203 3,864 
หนิส้ินทางการเงินไม่หมนุเวียนอื่น - 109 19,965 20,074 

รวมหนีส้ินทางการเงิน 3,853 7,065 994,544 1,005,462 
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.1 การจดัประเภทสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทางการเงิน (ต่อ) 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563 

 

วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า
ยติุธรรมผ่านก าไร

ขาดทนุ 
 

วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า
ยติุธรรมผ่านก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 

- ตราสารทนุ 

วดัมลูค่าดว้ยราคาทุน
ตดัจ าหน่าย 

 
 

รวม 
 
 
 

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 56,342 56,342 
เงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะสัน้ - - 40,147 40,147 
ลกูหนีก้ารคา้ - - 72,220 72,220 
ลกูหนีอ้ื่น - - 3,178 3,178 
เงินใหกู้ย้มืระยะสัน้ - - 324 324 
เงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะยาว (รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี) 360 3,328 7,576 11,264 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว (รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี) - - 49,476 49,476 
ตราสารอนพุนัธ ์     
สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 277 - - 277 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบีย้ 773 - - 773 
สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ 618 - - 618 
สญัญาสิทธิเลือกซือ้เงินตราต่างประเทศ 526 - - 526 
สญัญาอนพุนัธร์าคาสินคา้โภคภณัฑ ์ 70 - - 70 
สญัญาซือ้ขายสินคา้โภคภณัฑ ์ 87 - - 87 
สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวยีนอ่ืน - - 315 315 
สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอื่น - - 204 204 

รวมสินทรพัยท์างการเงิน 2,711 3,328 229,782 235,821 
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.1 การจดัประเภทสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทางการเงิน (ต่อ) 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563 

 

วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า
ยตุิธรรมผ่านก าไร

ขาดทนุ 

วดัมลูค่าดว้ยราคาทนุ
ตดัจ าหน่าย 

 

รวม 
 
 

หนีสิ้นทำงกำรเงิน    
เจา้หนีก้ารคา้ - 67,872 67,872 
เจา้หนีอ่ื้น - 14,719 14,719 
เงินกูย้ืมระยะสัน้ - 2,561 2,561 
เงินกูย้ืมระยะยาว (รวมส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี) - 146,433 146,433 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า (รวมสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี) - 7,739 7,739 
ตราสารอนพุนัธ ์    
สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 67 - 67 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ 1,188 - 1,188 
สญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ 66 - 66 
สญัญาอนพุนัธร์าคาสินคา้โภคภณัฑ ์ 15 - 15 
สญัญาซือ้ขายสินคา้โภคภณัฑ ์ 12 - 12 
หนีส้ินทางการเงินหมนุเวียนอื่น - 122 122 
หนิส้ินทางการเงินไม่หมนุเวียนอื่น - 17,203 17,203 

รวมหนีส้ินทางการเงิน 1,348 256,649 257,997 
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.2 การเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครื่องมือทางการเงินและการบรหิารความเส่ียงทางการเงิน 
 

เครื่องมือทางการเงินที่ส  าคญัของกลุ่มบริษัท ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีก้ารคา้ เงินใหกู้ย้ืม 
เงินลงทุน เงินกูย้ืม และหุน้กู ้กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงทางการเงินที่เก่ียวขอ้งกบัเครื่องมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบาย
การบรหิารความเส่ียงดา้นต่าง ๆ ดงันี ้

- ความเส่ียงดา้นเครดิต 
- ความเส่ียงดา้นตลาด ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ และ
ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาน า้มนั 

- ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
 

43.2.1 ความเส่ียงดา้นเครดิต 
 

ความเสี่ยงดา้นเครดิต เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ล ูกคา้ไม่ปฏิบัติตามขอ้ก าหนดในสัญญา  หรือเงื่อนไขในการ 
ใหส้ินเชื่อ ซึ่งจะส่งผลใหเ้กิดความเสียหายทางการเงินแก่กลุ่มบริษัท ทั้งนี ้กลุ่มบริษัทไดม้ีการบริหารความเสี่ยงโดยปรบั
นโยบายการใหส้ินเชื่อแก่ลูกคา้ใหส้อดคลอ้งกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยน าเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆมาช่วย ในการ
บริหารจ ัดการความเสี่ยงทางดา้นสินเชื่อ อาทิ การใหธ้นาคารออกหนังสือค า้ประกัน (Bank Guarantee, Letter of 
Guarantee หรือ Standby Letter of Credit) การช าระเงินโดย Letter of Credit (L/C) และการจัดท าประกันภัยลูกหนี้
การคา้ (Trade Credit Insurance) รวมถึงการบริหารจดัการความเสี่ยงทางดา้นสินเชื่อในรูปแบบอื่น เช่น การใหล้กูคา้
วางหลักประกัน และการใหลู้กคา้ช าระเงินค่าสินคา้ล่วงหนา้บางส่วนก่อนการท าธุรกรรมซือ้ขาย (Advanced payment) 
ทั้งนี ้เพื่อลดความเสี่ยงจากการใหส้ินเชื่อของบริษัทฯ พรอ้มทั้งก าหนดแนวทางการป้องกันและลดความเสี่ยง รวมถึง
ก าหนดใหม้ีการประเมินความน่าเชื่อถือส าหรบัคู่คา้ทั้งหมดของกลุ่มบริษัท และก าหนดใหม้ีการทบทวนการประเมินความ
น่าเชื่อถือของคู่คา้เป็นประจ าและ/หรือตามความจ าเป็น เพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานและในการพิจารณาการใหสิ้นเชื่อกับคู่คา้  

 

43.2.2 ความเส่ียงดา้นตลาด 
 

กลุ่มบริษัทตอ้งเผชิญกับความเสี ่ยงดา้นตลาดที่ส าค ัญ 3 ประเภท ไดแ้ก่ ความเสี ่ยงจากความผันผวนของอตัรา
แลกเปลี่ยน อัตราดอกเบีย้ และราคาน า้มันในตลาดโลก กลุ่มบริษัทมีรายการซือ้ขาย และกูย้ืมเงินบางส่วนที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ รวมทั้งการกูย้ืมเงินเพื่อใชใ้นการด าเนินงานซึ่งตอ้งจ่ายอัตราดอกเบีย้ทัง้แบบคงที่และแบบลอยตัว ดังนั้ น 
ฝ่ายบริหารจึงท ารายการตราสารอนุพันธ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ เครื่องมือทางการเงินที่ใชใ้นการป้องกัน
ความเสี่ยง เช่น การท าสัญญาซือ้และขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้ ส ัญญา
แลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบีย้ และสัญญาสิทธิเลือกซือ้เงินตราต่างประเทศ เป็นตน้  
 
ส าหรบัความเสี่ยงจากราคาน า้มนัในตลาดโลกไดม้ีการป้องกันโดยการใชต้ราสารอนุพนัธ ์เช่น การท าสญัญาแลกเปล่ียนราคา
น า้มนั การท าสญัญาซือ้ขายราคาน า้มนัล่วงหนา้ และสัญญาสิทธิเลือกซือ้สินคา้โภคภัณฑ ์เป็นตน้ และตอ้งมีการรายงาน
ต่อผูบ้ริหารเกี่ยวกับรายละเอียดของตน้ทุน ราคาตลาดของเครื่องมือทางการเงินทุกประเภทรวมถึงสญัญาซือ้และขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ และสัญญาซือ้ขายราคาน า้มันล่วงหนา้ที่ยังคงคา้งอยู่ดว้ย  นอกจากนีก้ลุ่มบริษัทมีการจดัวาง   
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.2 การเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครื่องมือทางการเงินและการบรหิารความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

43.2.2 ความเส่ียงดา้นตลาด (ต่อ) 
 

โครงสรา้งและกระบวนการในการก าก ับด ูแลการบร ิหารจ ัดการความเสี ่ยงและการตรวจสอบที ่สอดคลอ้งกับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีการก าหนดวงเงินมูลค่าความเสี่ยง (Value at Risk: VaR) ในการท าธุรกรรมการคา้ และมีการ
จัดท ารายงานสรุปสถานะความเส่ียงเสนอต่อผูบ้ริหารและหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างสม ่าเสมอ  

 

 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มบริษัทไดม้ีการท าสญัญาซือ้และขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ โดยมีรายละเอียดและอตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาซือ้
และขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ รวมถึงจ านวนเงินตามสญัญา ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดงันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 2563 2562 

สญัญาซือ้เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้   
อตัรา 29.7700 - 32.5850 บาท = 1 ดอลลารส์หรฐั 51,511 - 
อตัรา 29.9625 - 34.0525 บาท = 1 ดอลลารส์หรฐั - 76,363 
อตัรา 3.2615 - 3.5733 บาท = 1 โครนาสวีเดน 1,554 - 
อตัรา 1.4640 ยโูร = 1 ดอลลารส์หรฐั 550 - 
อตัรา 0.2900 - 0.2911 บาท = 1 เยน 192 - 
อตัรา 0.3224 - 0.3234 บาท = 1 เยน - 339 
อตัรา 35.9700 - 37.2600 บาท = 1 ยโูร 105 - 
อตัรา 34.1000 บาท = 1 ยโูร - 6 
   

สญัญาขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้   
อตัรา 29.8830 - 31.5000 บาท = 1 ดอลลารส์หรฐั 17,002 - 
อตัรา 29.9950 - 31.1025 บาท = 1 ดอลลารส์หรฐั - 10,352 
อตัรา 0.2904 - 0.2961 บาท = 1 เยน 11,829 - 
อตัรา 0.2790 - 0.2806 บาท = 1 เยน - 5,596 
อตัรา 36.3420 บาท = 1 ยโูร 1,003 - 
อตัรา 1.1125 - 1.1363 ยโูร = 1 ดอลลารส์หรฐั - 1,820 

 
  



 

209 

43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.2 การเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครื่องมือทางการเงินและการบรหิารความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

43.2.2 ความเส่ียงดา้นตลาด (ต่อ) 
 

 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 

สญัญาซือ้เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้   
อตัรา 29.7700 - 31.1693 บาท = 1 ดอลลารส์หรฐั 13,534 - 
อตัรา 30.1085 - 30.3866 บาท = 1 ดอลลารส์หรฐั - 21,778 
   

สญัญาขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้   
อตัรา 29.8830 - 31.5000 บาท = 1 ดอลลารส์หรฐั 15,309 - 
อตัรา 29.9950 - 31.1025 บาท = 1 ดอลลารส์หรฐั - 9,537 
อตัรา 0.2906 - 0.2961 บาท = 1 เยน 8,826 - 
อตัรา 0.2790 - 0.2806 บาท = 1 เยน - 5,596 
 

นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทไดม้ีการท าสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินของเงินกูย้ืมระยะยาวในรูปแบบของสญัญาสิทธิเลือกซือ้เงินตรา
ต่างประเทศ (Participating SWAP) ซึ่งมีรายละเอียดตามเงื่อนไขในสัญญาสิทธิดังกล่าว และมูลค่าหนีสิ้นทางการเงินที่มี
ความเส่ียง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

23,000 ลา้นเยน ต่อ 197 ลา้นดอลลารส์หรฐั 6,773 6,431 6,773 6,431 
 

ทัง้นี ้สญัญาสิทธิดงักล่าวมีอายคุรบก าหนดช าระเกิน 5 ปี ทัง้จ านวน 
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.2 การเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครื่องมือทางการเงินและการบรหิารความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

43.2.2 ความเส่ียงดา้นตลาด (ต่อ) 
 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้ 
 

กลุ่มบริษัทไดม้ีการท าสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบีย้ของเงินลงทุนในสินทรพัยท์างการเงินระยะยาวอื่น เงินกูย้ืม
ระยะยาวและหุน้กู ้โดยมีรายละเอียดตามสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ รวมถึงมลูค่าสินทรพัยท์างการเงนิและ
หนีสิ้นทางการเงินท่ีมีความเส่ียงดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดงัต่อไปนี ้
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

33,262 ลา้นบาท ต่อ 1,040 ลา้นดอลลารส์หรฐั 33,262 - - - 
4,000 ลา้นบาท ต่อ 121 ลา้นดอลลารส์หรฐั - - 4,000 4,000 
39,723 ลา้นบาท ต่อ 1,230 ลา้นดอลลารส์หรฐั - 39,723 - - 
772 ลา้นดอลลารส์หรฐั ต่อ 24,883 ลา้นบาท 24,628 - - - 
123 ลา้นดอลลารส์หรฐั ต่อ 3,933 ลา้นบาท - - 3,678 - 

340 ลา้นดอลลารส์หรฐั ต่อ 11,395 ลา้นบาท - 10,192 - 10,192 

รวม 57,890 49,915 7,678 14,192 
 

ซึ่งสามารถวิเคราะหอ์ายขุองสญัญาไดด้งันี ้
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี 2,091 8,094 2,091 8,094 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 24,862 30,421 4,000 6,098 

เกิน 5 ปี 30,937 11,400 1,587 - 

รวม 57,890 49,915 7,678 14,192 
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.2 การเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครื่องมือทางการเงินและการบรหิารความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

43.2.2 ความเส่ียงดา้นตลาด (ต่อ) 
 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
 

กลุ่มบริษัทไดม้ีการท าสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบีย้ของเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ โดยมี รายละเอียดตามสัญญา
แลกเปล่ียนอัตราดอกเบีย้ และมูลค่าหนี ้สินทางการเงินที่มีความเส่ียงดังกล่าว ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
ดงัต่อไปนี ้
  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้จากอตัราดอกเบีย้
ลอยตวัเป็นอตัราดอกเบีย้คงที่ในสกลุเงินดอลลารส์หรฐั 10,465 501 - - 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้จากอตัราดอกเบีย้คงที่
เป็นอตัราดอกเบีย้ลอยตวัในสกลุเงินดอลลารส์หรฐั 7,162 - 7,162 - 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้จากอตัราดอกเบีย้คงที่
เป็นอตัราดอกเบีย้คงที่ที่ต  ่ากวา่ในสกลุเงินดอลลารส์หรฐั 3,021 3,033 3,021 3,033 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้จากอตัราดอกเบีย้
ลอยตวัเป็นอตัราดอกเบีย้คงที่ในสกลุเงินบาท 9,395 6,393 - - 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้จากอตัราดอกเบีย้คงที่
เป็นอตัราดอกเบีย้ลอยตวัในสกลุเงินบาท 15,500 16,000 15,500 16,000 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้จากอตัราดอกเบีย้คงที่
เป็นอตัราดอกเบีย้คงที่ที่ต  ่ากวา่ในสกลุเงินบาท 16,000 12,000 16,000 12,000 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้จากอตัราดอกเบีย้
ลอยตวัเป็นอตัราดอกเบีย้คงที่ในสกลุเงินเยน 293 - - - 
สญัญาสิทธิในอตัราดอกเบีย้อา้งอิงแบบไม่มีคา่สิทธิ 9,011 - - - 

รวม 70,847 37,927 41,683 31,033 
 

ซึ่งสามารถวิเคราะหอ์ายขุองสญัญาไดด้งันี ้
  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี 7,239 301 6,000 - 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 35,730 27,233 18,000 27,033 

เกิน 5 ปี 27,878 10,393 17,683 4,000 

รวม 70,847 37,927 41,683 31,033 
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.2 การเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครื่องมือทางการเงินและการบรหิารความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

43.2.2 ความเส่ียงดา้นตลาด (ต่อ) 
 

ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาน า้มนั 
 

กลุ่มบริษัทไดท้ าอนุพนัธป์ระกันความเส่ียงราคาน า้มนั โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 มีปริมาณน า้มนัตามสญัญาดงักล่าว 
ซึ่งจะครบก าหนดภายในปี 2564 ในงบการเงินรวม มีจ านวน 37 ลา้นบารเ์รล (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 : 41 ลา้นบารเ์รล) 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ มีจ านวน 4 ลา้นบารเ์รล (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 : 1 ลา้นบารเ์รล) 

 

 การวิเคราะหผ์ลกระทบของการเปล่ียนแปลงความเส่ียงดา้นตลาด 
 

 การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของเครื่องมือทางการเงินของงบการเงนิรวม ณ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

• อตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 
  

 ตารางต่อไปนี ้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีและส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทจากการเปล่ียนแปลง  
ที่อาจเกิดขึน้อย่างสมเหตุสมผลของอัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินดอลลารส์หรฐั  โดยก าหนดใหต้วัแปรอื่นทั้งหมดคงที่ ทั้งนี ้ 
กลุ่มบรษิัทไม่มีความเส่ียงอย่างเป็นสาระส าคญัจากการเปล่ียนแปลงของสกลุเงินตราต่างประเทศสกลุเงินอื่น 

 

ผลกระทบจากเครื่องมือทางการเงิน 
 
 
 

ก าไรก่อนภาษี 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

 
 

องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของผูถื้อหุน้ 
- การแปลงค่างบ

การเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง) 

เมื่อสกลุเงินดอลลารส์หรฐัแขง็คา่ขึน้รอ้ยละ 10 
เมื่อเทยีบกบัเงินบาท (13,026) 40,928 

เมื่อสกลุเงินดอลลารส์หรฐัอ่อนคา่ขึน้รอ้ยละ 10 
เมื่อเทยีบกบัเงินบาท 12,168 (40,932) 

 

• อตัราดอกเบีย้ 
 

ผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีของกลุ่มบรษิัทจากการเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดขึน้อย่างสมเหตสุมผลของอตัราดอกเบีย้ของเงิน
ใหกู้ย้ืมและเงินกูย้ืมที่มีอัตราดอกเบีย้ที่ปรบัขึน้ลงตามอัตราตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยก าหนดใหต้ัวแปรอื่น
ทัง้หมดคงที่ แสดงไดด้งันี ้
 

ผลกระทบจากเครื่องมือทางการเงิน 
 
 

ตน้ทนุทางการเงิน
ส าหรบัปี 2563 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

เมื่ออตัราดอกเบีย้เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 808 
เมื่ออตัราดอกเบีย้ลดลงรอ้ยละ 1 (398) 
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.2 การเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครื่องมือทางการเงินและการบรหิารความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

43.2.3 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
 

กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรกัษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงมี
ความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งของเงินทนุที่หลากหลายใหม้ีอย่างเพียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบรษิัท 

รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหนีสิ้นทางการเงินของกลุ่มบรษิัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสด
ตามสญัญาที่ยงัไม่คิดลดเป็นมลูค่าปัจจบุนั สามารถแสดงไดด้งันี ้  

 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้ 
จากสถาบนัการเงิน 4,223 - - 4,223 

เจา้หนีก้ารคา้ 107,209 - - 107,209 
เจา้หนีอ้ื่น 52,729 - - 52,729 
หนีสิ้นหมนุเวียนทางการเงินอื่น 3,864 - - 3,864 
เงินกูย้ืม และหุน้กู ้:     
เงินตน้ 73,933 290,274 378,506 742,713 
ดอกเบีย้จ่าย 21,867 75,543 208,232 305,642 

หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ :     
เงินตน้ 7,799 17,060 28,857 53,716 
ดอกเบีย้จ่าย 1,515 4,890 11,120 17,525 

เงินมดัจ าถงัก๊าซ - - 11,874 11,874 
หนีสิ้นทางการเงินไม่หมนุเวยีนอืน่ - 2,655 11,337 13,992 
กระแสเงินสดจ่ายจากสญัญาอนพุนัธท์างการเงิน 81,768 38,654 39,699 160,121 
กระแสเงินสดรบัจากสญัญาอนพุนัธท์างการเงิน 80,482 37,615 38,323 156,420 
กระแสเงินสดจ่ายจากสญัญาอนพุนัธ ์
  สินคา้โภคภณัฑ ์ 1,866 - - 1,866 
กระแสเงินสดรบัจากสญัญาอนพุนัธ ์
  สินคา้โภคภณัฑ ์ 314 - - 314 
กระแสเงินสดจ่ายจากสญัญาซือ้ขาย 
  สินคา้โภคภณัฑ ์ 13,684 - - 13,684 
กระแสเงินสดรบัจากสญัญาซือ้ขาย 
  สินคา้โภคภณัฑ ์ 14,003 - - 14,003 
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.2 การเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครื่องมือทางการเงินและการบรหิารความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

43.2.3 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง (ต่อ) 
 

รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหนีสิ้นทางการเงินของกลุ่มบรษิัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสด
ตามสญัญาที่ยงัไม่คิดลดเป็นมลูค่าปัจจบุนั สามารถแสดงไดด้งันี ้(ต่อ) 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เจา้หนีก้ารคา้ 67,872 - - 67,872 
เจา้หนีอ้ื่น 12,897 - - 12,897 
เงินกูย้ืมระยะสัน้ 2,561 - - 2,561 
หนีสิ้นหมนุเวียนทางการเงินอื่น 122 - - 122 
เงินกูย้ืม และหุน้กู ้:     
เงินตน้ 17,791 45,354 85,809 148,954 
ดอกเบีย้จ่าย 6,129 25,866 90,404 122,399 

หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ :     
เงินตน้ 717 2,892 4,130 7,739 
ดอกเบีย้จ่าย 173 505 618 1,296 

หนีสิ้นทางการเงินไม่หมนุเวยีนอืน่ - 309 10,813 11,122 
กระแสเงินสดจ่ายจากสญัญาอนุพนัธท์างการเงิน 39,585 10,842 4,902 55,329 
กระแสเงินสดรบัจากสญัญาอนพุนัธท์างการเงิน 40,348 10,824 3,972 55,144 
กระแสเงินสดจ่ายจากสญัญาอนพุนัธ ์
  สินคา้โภคภณัฑ ์ 57 - - 57 
กระแสเงินสดรบัจากสญัญาอนพุนัธ ์
  สินคา้โภคภณัฑ ์ 95 - - 95 
กระแสเงินสดจ่ายจากสญัญาซือ้ขาย 
  สินคา้โภคภณัฑ ์ 38,686 - - 38,686 
กระแสเงินสดรบัจากสญัญาซือ้ขาย 
  สินคา้โภคภณัฑ ์ 38,795 - - 38,795 
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.2 การเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครื่องมือทางการเงินและการบรหิารความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

43.2.3 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง (ต่อ) 
 

จ านวนเงินตน้และจ านวนเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชค้งคา้ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 วงเงินรวม วงเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้

วงเงินสินเชื่อระยะสัน้แบบมีภาระผกูพนั 74,790 59,486 
วงเงินสินเชื่อระยะสัน้แบบไม่มีภาระผกูพนั 237,565 206,699 
 
 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 วงเงินรวม วงเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้

วงเงินสินเชื่อระยะสัน้แบบมีภาระผกูพนั 4,395 4,395 
วงเงินสินเชื่อระยะสัน้แบบไม่มีภาระผกูพนั 46,874 32,367 
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.3 การวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทางการเงิน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบรษิัทมีสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทางการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม ดงันี ้
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพยท์ีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 1 - 1 
เงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะสัน้ - 217 - 217 
เงินลงทนุท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรม 
ผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 

    

ตราสารทนุ     
กองทนุรวม - - 1,004 1,004 
ตราสารทนุอื่น 3,282 - 14,201 17,483 

ตราสารหนี ้     
ตราสารหนีอ้ื่น - 35 - 35 

เงินลงทนุท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรม 
ผ่านก าไรขาดทนุ 

    

ตราสารหนี ้     
กองทนุรวม 1,071 - 114 1,185 
ตราสารหนีอ้ื่น - - 30 30 

ตราสารอนพุนัธ ์     
สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 468 - 468 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ - 773 - 773 
สญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ - 2,233 - 2,233 
สญัญาสิทธิเลือกซือ้เงินตราตา่งประเทศ - 526 - 526 
สญัญาอนพุนัธร์าคาสินคา้โภคภณัฑ ์ - 692 - 692 
สญัญาซือ้ขายสินคา้โภคภณัฑ ์ - 452 - 452 

สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอื่น     
เงินลงทนุท่ีถือไวส้ าหรบัหนีสิ้นผลประโยชน์
พนกังานจากการด าเนินงานรว่มกนั 

 
1,648 

 
- 

 
- 

 
1,648 
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.3 การวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทางการเงิน (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบรษิัทมีสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทางการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม ดงันี ้(ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ) 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

หนีส้นิทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
ตราสารอนพุนัธ ์     
สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 1,562 - 1,562 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ - 3,355 - 3,355 
สญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ - 1,688 - 1,688 
สญัญาอนพุนัธร์าคาสินคา้โภคภณัฑ ์ 1,561 720 - 2,281 
สญัญาซือ้ขายสินคา้โภคภณัฑ ์ - 167 - 167 
สญัญาสิทธิในการขายหุน้จากส่วนไดเ้สีย 
ที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ - - 95 95 

หนีสิ้นทางการเงินหมนุเวยีนอื่น     
    ส่ิงตอบแทนที่จะจ่ายในอนาคตจากการซือ้ธุรกิจ - - 60 60 
    ส่ิงตอบแทนที่ตอ้งจ่ายในการซือ้สดัส่วน 
    การถือหุน้ในการรว่มคา้ - - 1,601 1,601 

หนีสิ้นทางการเงินไม่หมนุเวยีนอืน่     
    ส่ิงตอบแทนที่จะจ่ายในอนาคตจากการซือ้ธุรกิจ - - 109 109 
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.3 การวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทางการเงิน (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบรษิัทมีสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทางการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม ดงันี ้(ต่อ) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพยท์ีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทนุเผื่อขาย     
ตราสารทนุ 3,360 - - 3,360 
ตราสารหนี ้ - 1,503 - 1,503 
กองทนุรวม 1,170 - 654 1,824 

ตราสารอนพุนัธ ์     
สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 357 - 357 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ - 265 - 265 
สญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ - 4,949 - 4,949 
สญัญาแลกเปลี่ยนราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ - 696 - 696 
สญัญาอนพุนัธอ์ื่น ๆ - 1,230 - 1,230 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น     
เงินลงทนุท่ีถือไวส้ าหรบัหนีสิ้นผลประโยชน ์
พนกังานจากการด าเนินงานรว่มกนั 

 
1,354 

 
- 

 
- 

 
1,354 

 

หนีส้นิทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
ตราสารอนพุนัธ ์     
สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 727 - 727 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ - 2,492 - 2,492 
สญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ - 154 - 154 
สญัญาแลกเปลี่ยนราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ 1,365 412 - 1,777 
สญัญาอนพุนัธอ์ื่น ๆ - 73 - 73 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอื่น     
    ส่ิงตอบแทนที่จะจ่ายในอนาคตจากการซือ้ธุรกิจ - - 214 214 
    ส่ิงตอบแทนที่ตอ้งจ่ายจากการซือ้สดัส่วน 
    การถือหุน้ในการรว่มคา้ - - 1,564 1,564 
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.3 การวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทางการเงิน (ต่อ) 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบรษิัทมีสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทางการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม ดงันี ้(ต่อ) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพยท์ีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทนุท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรม 
ผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 

    

ตราสารทนุ     
กองทนุรวม - - 1,004 1,004 
ตราสารทนุอื่น 2,120 - 204 2,324 

เงินลงทนุท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรม 
ผ่านก าไรขาดทนุ 

    

ตราสารหนี ้     
กองทนุรวม 360 - - 360 

ตราสารอนพุนัธ ์     
สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 277 - 277 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ - 773 - 773 
สญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ - 618 - 618 
สญัญาสิทธิเลือกซือ้เงินตราตา่งประเทศ - 526 - 526 
สญัญาอนพุนัธร์าคาสินคา้โภคภณัฑ ์ - 70 - 70 
สญัญาซือ้ขายสินคา้โภคภณัฑ ์ - 87 - 87 

 

หนีส้นิทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
ตราสารอนพุนัธ ์     
สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 67 - 67 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ - 1,188 - 1,188 
สญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ - 66 - 66 
สญัญาอนพุนัธร์าคาสินคา้โภคภณัฑ ์ - 15 - 15 
สญัญาซือ้ขายสินคา้โภคภณัฑ ์ - 12 - 12 
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.3 การวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทางการเงิน (ต่อ) 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบรษิัทมีสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทางการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม ดงันี ้(ต่อ) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพยท์ีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทนุเผื่อขาย     
ตราสารทนุ 1,936 - - 1,936 
กองทนุรวม 397 - 654 1,051 

ตราสารอนพุนัธ ์     
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ - 239 - 239 
สญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ - 1,763 - 1,763 

     หนีส้นิทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
ตราสารอนพุนัธ ์     
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ - 324 - 324 
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.3 การวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทางการเงิน (ต่อ) 
 

สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการท่ีมลูค่าบญัชีเป็นค่าประมาณการที่
สมเหตสุมผลของมลูค่ายตุิธรรม ยกเวน้รายการดงัต่อไปนี ้
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพยท์ีเ่ปิดเผยดว้ยมูลค่ำยุติธรรม     
สินทรพัยท์ี่วดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย     
ตราสารหนี ้ - 8,415 - 8,415 

 

หนีส้นิทีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ำยุตธิรรม     
เงินกูย้ืมระยะยาว - 185,877 - 185,877 
หุน้กู ้ - 551,259 - 551,259 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพยท์ีเ่ปิดเผยดว้ยมูลค่ำยุติธรรม     
สินทรพัยท์ี่วดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย     
ตราสารหนี ้ - 15,014 - 15,014 

 

หนีส้นิทีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ำยุตธิรรม     
หุน้กู ้ - 393,143 - 393,143 
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.3 การวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทางการเงิน (ต่อ) 
 

สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการท่ีมลูค่าบญัชีเป็นค่าประมาณการที่
สมเหตสุมผลของมลูค่ายตุิธรรม ยกเวน้รายการดงัต่อไปนี ้(ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพยท์ีเ่ปิดเผยดว้ยมูลค่ำยุติธรรม     
สินทรพัยท์ี่วดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย     
ตราสารหนี ้ - 8,415 - 8,415 

 

หนีส้นิทีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ำยุตธิรรม     
เงินกูย้ืมระยะยาว - - 57,397 57,397 
หุน้กู ้ - 117,657 - 117,657 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพยท์ีเ่ปิดเผยดว้ยมูลค่ำยุติธรรม     
สินทรพัยท์ี่วดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย     
ตราสารหนี ้ - 15,014 - 15,014 

 

หนีส้นิทีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ำยุตธิรรม     
หุน้กู ้ - 107,048 - 107,048 
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.3 การวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทางการเงิน (ต่อ) 
 

เทคนิคการประเมินมลูค่ายตุิธรรมและขอ้มลูที่ใชส้  าหรบัการวดัมลูค่ายตุิธรรมระดบั 2  
 

มลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุในตราสารหนี ้และตราสารหนีท้ี่เป็นหลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย ค านวณจากราคาเสนอซือ้ล่าสดุหรืออตัรา
ผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยหรือตลาดอื่นที่เก่ียวขอ้ง และอาจค านวณโดยใชก้ระแสเงินสดตาม
สญัญา คิดลดดว้ยอตัราอา้งอิงจากราคาตลาดของตราสารหนีอ้ื่นท่ีมีราคาที่สามารถสงัเกตไดข้องคู่สญัญา  
 

มลูค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ ์มีขอ้มลูที่น ามาใชใ้นการประเมินมลูค่ายุติธรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นขอ้มลูที่สามารถสงัเกตได้
ในตลาดและปรบัดว้ยความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งอย่างเพียงพอ เช่น  ราคาซือ้ขายในตลาด ความผนัผวนของราคา อตัราแลกเปล่ียน
ทนัที อตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ของเงินตราต่างประเทศ และเสน้ราคาล่วงหนา้ของสินคา้โภคภณัฑ ์เป็นตน้  ทัง้นี ้จะมีการคิด
ลดราคาหากมีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อมลูค่ายตุิธรรมของตราสารอนพุนัธน์ัน้ ๆ 
 

มลูค่ายตุิธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาว ค านวณจากมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบีย้เงินกูย้ืม
ของตลาด และมลูค่ายุติธรรมของหุน้กู ้ประเมินโดยใชร้าคาปิดครัง้ล่าสดุหรืออตัราดอกเบีย้ที่อา้งอิงล่าสดุจากสมาคมตลาด
ตราสารหนี ้หรือพิจารณาถึงราคาเสนอซือ้ขายในปัจจบุนัหรือราคาเสนอซือ้ขายล่าสดุส าหรบัตราสารท่ีคลา้ยคลึงกันในตลาด 
และอาจค านวณโดยอา้งอิงจากราคาซือ้ขายที่สงัเกตในตลาดรองของสมาคมตราสารหนี ้ซึ่งมีการเสนอซือ้ขายกนัในตลาดที่มี
สภาพคล่อง 
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.3 การวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทางการเงิน (ต่อ) 
 

เทคนิคการประเมินมลูค่ายตุิธรรมและขอ้มลูที่ใชส้  าหรบัการวดัมลูค่ายตุิธรรมระดบั 3  
 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสินทรพัยท์างการเงินและเงินลงทุนเผ่ือขายประเภทเงินลงทุนในกองทุนรวม ประเมินโดยใช้
ข้อมูลมูลค่าที่เก่ียวขอ้ง เช่น สินทรัพยส์ุทธิ (Net Asset Value) หรือ สินทรัพยส์ุทธิ (Net Asset Value) ตามรายงานยืนยัน
สถานะการลงทุน (Capital Call Statement) และแปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน หรือ Valuation ของบริษัทในการระดมทนุ
ครัง้ล่าสดุ หรือใชแ้ผนธุรกิจร่วมกับการประเมินสภาพปัจจุบันของตลาด หรือราคาทุน แลว้แต่มลูค่าใดจะเหมาะสม ส าหรบั
รายการสินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นบางรายการของกลุ่มบริษัท มีขอ้มลูที่
ไม่สามารถสงัเกตไดท้ี่ส  าคญัคืออตัราคิดลดที่ปรบัปรุงความเส่ียงอา้งอิงจากตน้ทนุทางการเงินถวัเฉล่ียของเงินทุน (Weighted 
average cost of capital) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และต้นทุนของทุน (Cost of equity) ซึ่งกลุ่มบริษัท
พิจารณาว่ามีสถานะทางการเงินที่เทียบเคียงไดก้ับคู่สญัญาที่เป็นผูอ้อกตราสารนัน้ และจะมีการหารือเก่ียวกับกระบวนการ
ประเมินมลูค่าและผลลพัธอ์ย่างสม ่าเสมอ 
 

มลูค่ายุติธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาวประเมินโดยใชเ้ทคนิคการคิดมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจ าลอง
ตามทฤษฎีในการประเมินมลูค่าโดยใชอ้ตัราคิดลดที่ปรบัดว้ยความเส่ียงที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งขอ้มลูที่น ามาใชใ้นการประเมินมลูค่า
ยุติธรรมส่วนใหญ่เป็นขอ้มลูที่สามารถสงัเกตไดใ้นตลาดที่ เก่ียวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปล่ียนทนัที อตัราดอกเบีย้ และเสน้อตัรา
ผลตอบแทนของตราสารหนี ้เป็นตน้ 

 

มลูค่ายตุิธรรมของหนีสิ้นตราสารอนพุนัธข์องสิทธิในการขายหุน้จากส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ ประเมินโดยการค านวณ
มลูค่าปัจจบุนัของจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระในอนาคต ซึ่งอา้งอิงจากประมาณการก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่า
เส่ือมราคา ตน้ทนุทางการเงิน และภาษีเงินไดใ้นอนาคตและคิดลดดว้ยอตัราคิดลด 
 

มูลค่ายุติธรรมของหนีสิ้นทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นประเภทส่ิงตอบแทนที่จะจ่ายในอนาคตจากการซือ้ธุรกิจ และส่ิงตอบ
แทนที่ตอ้งจ่ายจากการซือ้สัดส่วนการถือหุน้ในการร่วมคา้ ประเมินโดยใชว้ิธีคิดลดกระแสเงินสด ทั้งนี ้มีขอ้มูลที่ไม่สามารถ
สงัเกตไดท้ี่มีสาระส าคญัของล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 คืออตัราคิดลดที่ปรบัดว้ยความเส่ียง ประมาณโดยอา้งอิง
จากตน้ทนุเงินกูข้องกลุ่มบรษิัท 
 

ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรม 
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.3 การวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทางการเงิน (ต่อ) 
 

การกระทบยอดรายการสินทรพัยท์างการเงินและหนีสิ้นทางการเงินท่ีวดัมลูค่ายตุิธรรมเป็นประจ าและมีล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรมเป็นระดบั 3 แสดงไดด้งันี ้ 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 

เงินลงทนุท่ีวดัดว้ย 
มลูค่ายติุธรรมผ่าน
ก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสรจ็อ่ืน 
- ตราสารทนุ
(กองทนุรวม) 

เงินลงทนุท่ีวดัดว้ย
มลูค่ายติุธรรมผ่าน
ก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสรจ็อ่ืน 

- ตราสารทนุอื่น 
 

เงินลงทนุท่ีวดั
มลูค่าดว้ยมลูค่า
ยติุธรรมผ่านก าไร

ขาดทนุ  
- ตราสารหนี ้
(กองทนุรวม) 

เงินลงทนุท่ีวดั
มลูค่าดว้ยมลูค่า
ยติุธรรมผ่านก าไร

ขาดทนุ  
- ตราสารหนีอ้ื่น 

 

สญัญาสิทธิในการ
ขายหุน้จากส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอ  านาจ

ควบคมุ 
 
 

สิ่งตอบแทนท่ีจะ
จ่ายในอนาคตจาก
การซือ้ธุรกิจ 

 
 
 

สิ่งตอบแทนท่ีตอ้ง
จ่ายในการซือ้

สดัส่วนการถือหุน้
ในการรว่มคา้ 

 
 

รวม 
 
 
 
 
 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - ปรบัปรุงใหม ่ 653 16,047 - 30 573 214 1,564 19,081 

- เพิม่ขึน้ 235 1,768 54 - - - - 2,057 

- จ าหน่าย - - - - - (54) - (54) 

- โอนเปล่ียนประเภท - (828) 39 - - - - (789) 

- ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิท่ีรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทนุ - - 26 - (514) 8 45 (435) 

- ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิท่ีรบัรูใ้นก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 116 (2,898) - - - - - (2,781) 

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 112 (5) - 36 1 (8) 135 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 1,004 14,201 114 30 95 169 1,601 17,214 
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.3 การวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทางการเงิน (ต่อ) 
 

การกระทบยอดรายการสินทรพัยท์างการเงินและหนีสิ้นทางการเงินท่ีวดัมลูค่ายตุิธรรมเป็นประจ าและมีล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรมเป็นระดบั 3 แสดงไดด้งันี ้(ต่อ) 
 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

เงินลงทนุท่ีวดัดว้ย
มลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสรจ็อื่น 
- ตราสารทนุ 
(กองทนุรวม) 

เงินลงทนุท่ีวดัดว้ย
มลูค่ายตุิธรรมผ่าน
ก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสรจ็อื่น 

- ตราสารทนุอื่น 
 

รวม 
 
 
 
 
 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 – ปรบัปรุงใหม ่ 653 55 708 
- เพิ่มขึน้ 235 151 386 

- ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิที่รบัรูใ้นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น 116 (2) 114 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 1,004 204 1,208 
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.4 การป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด  
 

กลุ่มบรษิัทมีการใชต้ราสารอนพุนัธเ์พื่อป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดงันี ้
 

 งบการเงินรวม 

 ครบก าหนด 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (ส าหรบั
รายการซือ้ที่คาดการณท์ี่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ใน
ระดบัสงูมาก)   

    

จ านวนเงินตามสญัญา (หน่วย : ลา้นบาท) 1,510 424 - 1,934 

อตัราแลกเปลีย่นล่วงหนา้เฉลีย่ (บาท : ดอลลาร์สหรฐั) 29.89 - 31.45 29.89 - 31.45 - 29.89 - 31.45 
     

จ านวนเงินตามสญัญา (หน่วย : ลา้นบาท) 836 718 - 1,554 
อตัราแลกเปลีย่นลว่งหนา้เฉลีย่ (บาท : โครนาสวีเดน) 3.33 - 3.43 3.33 - 3.43 - 3.33 - 3.43 
     

จ านวนเงินตามสญัญา (หน่วย : ลา้นบาท) 472 - - 472 

อตัราแลกเปลีย่นลว่งหนา้เฉลีย่ (บาท : ยูโร) 35.54 - - 35.54 
     

จ านวนเงินตามสญัญา (หน่วย : ลา้นบาท) 18 - - 18 

อตัราแลกเปลีย่นลว่งหนา้เฉลีย่ (บาท : เยน) 0.2906 - 0.2911 - - 0.2906 - 0.2911 
     

สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (ส าหรบัหุน้กู)้     
จ านวนเงินตามสญัญา (หน่วย : ลา้นบาท) - 20,276 11,400 31,676 

อตัราแลกเปลีย่นล่วงหนา้เฉลีย่ (บาท : ดอลลาร์สหรฐั) - 31.40 - 32.00 30.62 30.62 - 32.00 
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.4 การป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด (ต่อ) 
 

กลุ่มบรษิัทมีการใชต้ราสารอนพุนัธเ์พื่อป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดงันี ้(ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม 

 ครบก าหนด 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ (ส าหรบัเงินกูย้ืม)     

จ านวนเงินตามสญัญา (หน่วย : ลา้นบาท) 385 991 218 1,594 

อตัราดอกเบีย้คงทีเ่ฉลีย่ (รอ้ยละ) 1.96 - 4.49 1.96 - 4.49 3.54 - 4.49 1.96 - 4.49 

     
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ (ส าหรบัหุน้กู)้     

จ านวนเงินตามสญัญา (หน่วย : ลา้นบาท) 255 897 943 2,095 

อตัราดอกเบีย้คงทีเ่ฉลีย่ (รอ้ยละ) 4.34 4.34 4.34 4.34 

     
สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศและอตัราดอกเบีย้ 

(ส าหรบัเงินกูย้ืม) 
    

จ านวนเงินตามสญัญา (หน่วย : ลา้นบาท) 42 23 - 65 

อตัราแลกเปลีย่นล่วงหนา้เฉลีย่ (บาท : ดอลลาร์สหรฐั) 35.02 35.02 - 35.02 

อตัราดอกเบีย้คงทีเ่ฉลีย่ (รอ้ยละ) 2.79 2.79 - 2.79 
     

สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศและอตัราดอกเบีย้ 
(ส าหรบัหุน้กู)้ 

    

จ านวนเงินตามสญัญา (หน่วย : ลา้นบาท) - - 17,950 17,950 

อตัราแลกเปลีย่นล่วงหนา้เฉลีย่ (บาท : ดอลลาร์สหรฐั) - - 31.90 31.90 
อตัราดอกเบีย้คงทีเ่ฉลีย่ (รอ้ยละ) - - 3.35 3.35 
     

สญัญาสิทธิในอตัราดอกเบีย้อา้งอิงแบบไม่มีค่าสิทธิ 
(ส าหรบัเงินกูย้ืม) 

      

จ านวนเงินตามสญัญา (หน่วย : ลา้นบาท) - 9,011 - 9,011 

อตัราดอกเบีย้อา้งอิง - 6M LIBOR - 6M LIBOR 

เพดานดอกเบีย้อา้งอิง (รอ้ยละ) - 2.42 - 2.42 
อตัราดอกเบีย้อา้งอิงขัน้ต ่า (รอ้ยละ) - 0.20 - 0.20 
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.4 การป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด (ต่อ) 
 

ผลกระทบของตราสารป้องกนัความเส่ียงแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 แสดงไดด้งันี ้ 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 ส ารองส าหรบัการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด ส ารองส าหรบัตน้ทนุ 
ในการป้องกนัความเส่ียง 

 
 

 

ส่วนท่ียงัคงป้องกนั 
ความเส่ียงต่อไป 

ส่วนท่ีไดย้ตุิการป้องกนั 
ความเส่ียง 

ยอดซือ้ที่คาดการณท์ี่มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแนใ่นระดบัสงูมาก 111 - - 
เงินกูย้ืม (1,297) - 705 
หุน้กู ้ (1,230) - - 
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.4 การป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด (ต่อ) 
 

ผลกระทบของเครื่องมือที่ใชป้้องกันความเส่ียงต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลกระทบของการป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสดต่องบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสรจ็ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 แสดงไดด้งันี ้

 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 

จ านวนเงินตาม
สญัญา 

 
 
 
 

มลูค่าตาม
บญัชี 

 
 
 
 

ส่วนท่ีมี
ประสิทธิผลท่ี
รบัรูใ้นส่วน
ของผูถื้อหุน้ 

 
 

ตน้ทุนในการ
ป้องกนัความ
เสี่ยงท่ีรบัรูใ้น
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

 
 

ส ารองส าหรบั
การป้องกนั
ความเสี่ยงใน
กระแสเงินสดที่
โอนไปยงัก าไร
หรือขาดทนุ 

บรรทดัท่ีแสดงรายการ 
ในก าไรหรือขาดทุน  
หรือสินทรพัยท่ี์ใม่ใช่ 
สินทรพัยท์างการเงิน 

 
 

สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  
- ส  าหรบัป้องกันความเสี่ยงจากยอดซือ้ท่ีคาดการณท่ี์มี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสงูมาก 

 
 

4,528 

 
 

118 

 
 

395 

 
 

- 

 
 

(17) 

 
 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์
สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
- ส  าหรบัป้องกนัความเสี่ยงจากหุน้กู ้

 
31,676 

 
1,301 

 
(529) 

 
(369) 

 
(109) 

 
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้  
- ส  าหรบัป้องกนัความเสี่ยงจากเงินกูย้ืม 

 
1,881 

 
(1,435) 

 
(433) 

 
- 

 
331 

 
ตน้ทุนทางการเงิน 

สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้  
- ส  าหรบัป้องกนัความเสี่ยงจากหุน้กู ้

 
5,779 

 
(535) 

 
(428) 

 
- 

 
- 

 
- 
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.4 การป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด (ต่อ) 
 

ผลกระทบของเครื่องมือที่ใชป้้องกันความเส่ียงต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลกระทบของการป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสดต่องบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสรจ็ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 แสดงไดด้งันี ้(ต่อ) 

 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 

จ านวนเงินตาม
สญัญา 

 
 
 
 

มลูค่าตาม
บญัชี 

 
 
 
 

ส่วนท่ีมี
ประสิทธิผลท่ี
รบัรูใ้นส่วน
ของผูถื้อหุน้ 

 
 

ตน้ทุนในการ
ป้องกนัความ
เสี่ยงท่ีรบัรูใ้น
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

 
 

ส ารองส าหรบั
การป้องกนั
ความเสี่ยงใน
กระแสเงินสดที่
โอนไปยงัก าไร
หรือขาดทนุ 

บรรทดัท่ีแสดงรายการ 
ในก าไรหรือขาดทุน  
หรือสินทรพัยท่ี์ใม่ใช่ 
สินทรพัยท์างการเงิน 

 
 

สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอตัรา
ดอกเบีย้ - ส  าหรบัป้องกนัความเสี่ยงจากเงินกูย้ืม 

 
17,950 

 
(1,125) 

 
(540) 

 
358 

 
- 

 
- 

สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอตัรา
ดอกเบีย้ - ส  าหรบัป้องกนัความเสี่ยงจากหุน้กู ้

 
65 

 
(477) 

 
(16) 

 
(8) 

 
34 

 
ตน้ทุนทางการเงิน 

สญัญาสิทธิในอตัราดอกเบีย้อา้งอิงแบบไม่มีค่าสิทธิ  
- ส  าหรบัป้องกนัความเสี่ยงจากเงินกูย้ืม 

 
9,011 

 
(20) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.4 การป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด (ต่อ) 
 

การเปล่ียนแปลงของแต่ละองคป์ระกอบในส่วนของผูถื้อหุน้ และการวิเคราะหก์ าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น มีรายละเอียดดงันี  ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 

ส ารองส าหรบัการ
ป้องกนัความเส่ียง 
ในกระแสเงินสด 

ส ารองส าหรบัตน้ทนุ
ในการป้องกนั 
ความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (1,379) 724 
- การเปล่ียนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของตราสารอนพุนัธท์ี่ก  าหนดให้
เป็นเครื่องมือที่ใชใ้นการป้องกนัความเส่ียง 

(1,522) (24) 

- จ านวนท่ีโอนไปยงัก าไรหรือขาดทนุ 348 - 
- การแปลงค่าเงินกูย้ืมที่เป็นสกลุเงินดอลลารส์หรฐั (109) - 

- ผลกระทบทางภาษี 246 5 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 (2,416) 705 
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44. เงนิปันผลจ่ำย 
 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ที่ประชุมนัดพิเศษครัง้ที่ 1/2563 คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดม้ีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
ส าหรบัผลประกอบการปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 2 บาท คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 57,124 ลา้นบาท โดยเมื่อวนัที่ 25 ตุลาคม 2562 
บริษัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท จ านวน 
28,562,203,593 หุน้ คิดเป็นเงินจ านวน 25,706 ลา้นบาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายเพิ่มเติมดงันี ้
 

เงินปันผล ส าหรบังวดผลการด าเนินงาน อตัราการจ่าย จ านวนหุน้ จ านวนเงินรวม วนัท่ีจ่าย 

  เงินปันผล (หุน้) (ลา้นบาท)  
  (บาท/หุน้)    

ระหว่างกาล 1 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 1.10 28,562,204,838 31,418 24 เม.ย. 2563 
 

ทั้งนี ้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2563 เมื่อวันที่ 
3 กรกฎาคม 2563 เรียบรอ้ยแลว้  
 

เมื่อวนัที่ 17 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้ีมติอนุมตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรบัผลประกอบการ 
งวด 6 เดือนแรกของปี 2563 ดงันี ้
 

เงินปันผล ส าหรบังวดผลการด าเนินงาน อตัราการจ่าย จ านวนหุน้ จ านวนเงินรวม วนัท่ีจ่าย 

  เงินปันผล (หุน้) (ลา้นบาท)  
  (บาท/หุน้)    

ระหว่างกาล 1 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.18 28,562,204,838 5,142 16 ต.ค. 2563 
 
 

  



 

234 

45. กำรซือ้ธุรกิจ 
 

45.1 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 บริษัท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ากัด (มหาชน) (GPSC) ไดล้งนามในสัญญาซือ้ขายหุน้กับ 
Terraform Global Operating LLC เพื่อใหบ้รษิัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร ์จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของ GPSC เขา้ถือหุน้
ในบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร ์โอปอเรติง้ จ ากัด (เดิมชื่อ บริษัท เทอรร์่าฟอรม์ โกลบอล โอปอเรติง้ (ประเทศไทย) 
จ ากดั) บรษิัท เวิลด ์เอ็กซเ์ชนจ ์เอเชีย จ ากดั บรษิัท พี.พี.โซล่า จ ากดั และบรษิัท เอ็น.พี.เอส. สตารก์รุ๊ป จ ากดั ซึ่งประกอบธุรกจิ
ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์ละธุรกิจบริหารจัดการและที่ปรกึษาโครงการไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์โดยมี
มลูค่าเงินลงทนุจ านวนเงินทัง้สิน้ 1,957 ลา้นบาท 
 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 บริษัทย่อยดงักล่าวจ่ายช าระค่าหุน้ใหก้ับ Terraform Global Operating LLC เต็มจ านวนและได้
ด าเนินการเปล่ียนชื่อผูถื้อหุน้เรียบรอ้ยแลว้ในวนัเดียวกนั 
 

ในระหว่างไตรมาสที่สามของปี 2563 กลุ่มบริษัท GPSC เสร็จสิน้การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุไดท้ี่มา  
ณ วนัท่ีซือ้ ซึ่งเป็นไปตามระยะเวลาในการวดัมลูค่าของการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เรื่องการ
รวมธุรกิจ  
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45. กำรซือ้ธุรกิจ (ต่อ) 
 

45.1 รายละเอียดของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดม้าและก าไรจากการซือ้ในราคาต ่ากว่ามลูค่ายตุิธรรมที่เกิดขึน้ ณ วนัท่ีซือ้ มีดงันี ้ 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดร้บั 2,082 

ส่ิงตอบแทนที่ใชใ้นการซือ้ (1,957) 

ก าไรจากการซือ้ในราคาต ่ากวา่มลูค่ายตุิธรรม 125 
 

สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นท่ีเกิดจากการซือ้ธุรกิจ ณ วนัท่ีซือ้ มีดงันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 480 
ลกูหนีก้ารคา้ 71 
ลกูหนีอ้ื่น 2 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 2 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์(หมายเหตฯุ 19) 1,773 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่น (หมายเหตฯุ 22) 1,031 
เจา้หนีก้ารคา้ (2) 
เจา้หนีอ้ื่น (10) 
เงินกูย้ืมระยะสัน้ (หมายเหตฯุ 30) (1,125) 
หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น (5) 
หนีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (หมายเหตฯุ 25.3) (94) 
ประมาณการหนีสิ้นส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน (หมายเหตฯุ 31) (1) 
ประมาณการหนีสิ้นค่ารือ้ถอนระยะยาว (หมายเหตฯุ 32) (40) 

มลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดร้บั 2,082 
หกั ก าไรจากการซือ้ในราคาต ่ากว่ามลูคา่ยตุิธรรม (125) 

รวมส่ิงตอบแทนที่ใชใ้นการซือ้ทัง้สิน้ 1,957 
หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบรษิัทย่อย (480) 

เงินสดที่ใชไ้ปในการซือ้ธุรกิจ 1,477 
 

กลุ่มบริษัท GPSC ตัดจ าหน่ายสิทธิในสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าซึ่งรวมแสดงอยู่ในสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอื่นดว้ยวิธีเสน้ตรงตาม
ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน ์จ านวน 21 ปี   
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45. กำรซือ้ธุรกิจ (ต่อ) 
 

45.2 เมื่อวนัที่ 21 มีนาคม 2562 PTTEP HK Offshore Limited (PTTEP HKO) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของกลุ่มบรษิัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
จ ากัด (มหาชน) (PTTEP) ไดล้งนามในสัญญาซือ้ขายหุน้ (Share Sale and Purchase Agreement ) เพื่อเขา้ซือ้ธุรกิจ
ทั้งหมดของ Murphy Oil Corporation (Murphy) ในประเทศมาเลเซีย ผ่านการเขา้ซือ้หุน้ในบริษัทย่อยซึ่งไดแ้ก่ Murphy 
Sabah Oil Co., Ltd. (Murphy Sabah) และ Murphy Sarawak Oil Co., Ltd. (Murphy Sarawak) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 
ดว้ยมูลค่าการซือ้ประมาณ 2,131 ลา้นดอลลารส์หรฐั (65,724 ลา้นบาท) ซึ่งตามเงื่อนไขของสัญญาซือ้ขายหุน้อาจมีส่ิง
ตอบแทนที่ตอ้งจ่ายเพิ่มเติมในจ านวนไม่เกิน 100 ลา้นดอลลารส์หรฐั หากผลการเจาะส ารวจของโครงการเอสเค 405 บี พบ
ปรมิาณปิโตรเลียมอย่างมีนยัส าคญั ทัง้นีก้ารซือ้ธุรกิจดงักล่าวไดเ้สรจ็สิน้ในวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2562 
 

ในระหว่างไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 กลุ่มบรษิัท PTTEP ไดป้ระเมินมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิที่ระบไุด ้โดยไดส้ะทอ้นผล
ของขอ้มลูเพิ่มเติมที่ไดร้บัเก่ียวกับขอ้เท็จจริงและสถานการณแ์วดลอ้มที่มีอยู่ ณ วนัที่ซือ้ ซึ่งไม่เกินกว่าหนึ่งปีนบัจากวนัที่ซื ้ อ 
โดยขอ้มลูดงักล่าวส่งผลต่อมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิที่ระบไุด ้ณ วนัท่ีซือ้ และค่าความนิยม ดงันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท  
มลูค่ายตุิธรรมเดิม เพิ่มขึน้ (ลดลง) มลูค่ายตุิธรรมใหม ่

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,817 - 1,817 
ลกูหนีก้ารคา้ 4,258 - 4,258 
ลกูหนีอ้ื่น 2,331 - 2,331 
สินคา้คงเหลือ 240 - 240 
พสัดคุงเหลือ 605 - 605 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น  347 - 347 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 50,195 - 50,195 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  77 - 77 
สินทรพัยท์ี่เกิดจากการส ารวจและประเมินคา่ 12,660 7,428 20,088 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 3,027 - 3,027 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น  1,635 - 1,635 
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45. กำรซือ้ธุรกิจ (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท  
มลูค่ายตุิธรรมเดิม เพิ่มขึน้ (ลดลง) มลูค่ายตุิธรรมใหม ่

เจา้หนีก้ารคา้ (194) - (194) 
เจา้หนีอ้ื่น (4,918) - (4,918) 
เงินกูย้ืมระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (529) - (529) 
หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น (1,104) - (1,104) 
เงินกูย้ืมระยะยาว (4,102) - (4,102) 
หนีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (11,185) (2,584) (13,769) 

ประมาณการหนีสิ้นค่ารือ้ถอน (8,286) - (8,286) 

มลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดร้บั 46,874 4,844 51,718 

บวก ค่าความนิยม 18,850 (4,844) 14,006 

รวมส่ิงตอบแทนที่ใชใ้นการซือ้ทัง้สิน้ 65,724 - 65,724 

หกั เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดของบรษิัทย่อย (1,817) - (1,817) 

เงินสดที่ใชไ้ปในการซือ้ธุรกิจ 63,907 - 63,907 
 

ค่าความนิยมที่เกิดขึน้จ านวน 454 ลา้นดอลลารส์หรฐั (14,006 ลา้นบาท) ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการรบัรูห้นีสิ้นภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี ซึ่งเกิดจากผลต่างของมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยส์ุทธิที่ไดม้าจากการซือ้ธุรกิจกับมูลค่าตามบัญชีซึ่งเป็น
ฐานภาษีของสินทรพัยส์ทุธิ 
 

มลูค่ายตุิธรรมของสิ่งตอบแทนทัง้หมดที่โอนให ้ณ วนัท่ีซือ้จ านวน 2,131 ลา้นดอลลารส์หรฐั (65,724 ลา้นบาท) ประกอบดว้ย
เงินสดจ่าย ณ วันที่ซือ้ จ านวน 2,124 ลา้นดอลลารส์หรฐั (65,505 ลา้นบาท) และสิ่งตอบแทนที่จะจ่ายในอนาคตจ านวน 
7 ลา้นดอลลารส์หรัฐ (219 ลา้นบาท) ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมที่คิดลดมาจากสิ่งตอบแทนที่จะจ่ายในอนาคตจ านวน   
7 ลา้นดอลลารส์หรฐั (231 ลา้นบาท) โดยไดบ้นัทึกเป็นส่วนหนึ่งของหนีสิ้นไม่หมนุเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
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45. กำรซือ้ธุรกิจ (ต่อ) 
 

45.3 วันที่ 17 พฤศจิกายน  2563 บริษัท มอดูลัส เวนเจอร ์จ ากัด (MODULUS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่ม บริษัท ปตท. 
น ้าม ันและการคา้ปลีก จ ากัด (มหาชน) (OR) ไดล้งนามในสัญญาจองซือ้หุน้เพิ ่มทุนในบริษัท พีเบอรร์ี ่ไทย จ ากัด  
(PEABERRYTHAI) จ านวน 17,199,000 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 65  
 

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 PEABERRYTHAI ไดล้งนามในสัญญาซือ้ขายทรพัยสิ์นจากบริษัท พีเบอรร์ี่ จ ากัด ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของ 
PEABERRYTHAI เพื่อด าเนินธุรกิจจ าหน่ายเครื่องชงกาแฟ เมล็ดกาแฟ และประกอบธุรกิจรา้นจ าหน่ายเครื่องดื่ม 
 

 รายละเอียดของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดม้าและค่าความนิยมที่เกิดขึน้ ณ วนัที่ซือ้ มีดงันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
ส่ิงตอบแทนที่ใชใ้นการซือ้ 138 

มลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดร้บั (124) 

ค่าความนิยม (หมายเหตฯุ 21) 14 
 

สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นท่ีเกิดจากการซือ้ธุรกิจ ณ วนัท่ีซือ้ มีดงันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 9 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์(หมายเหตฯุ 19) 57 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่น (หมายเหตฯุ 22) 67 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 2 
เจา้หนีอ้ื่น  (1) 
หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น (7) 
ประมาณการหนีสิ้นส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน (หมายเหตฯุ 31) (4) 

มลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดร้บั 124 
บวก ค่าความนิยม (หมายเหตฯุ 21) 14 

รวมส่ิงตอบแทนที่ใชใ้นการซือ้ทัง้สิน้ 138 
หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบรษิัทย่อย (1) 

เงินสดที่ใชไ้ปในการซือ้ธุรกิจ 137 
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46. สิทธิประโยชนต์ำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุน 
 

บริษัทย่อยบางบริษัท ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญัติส่งเสรมิการลงทนุ 
พ.ศ. 2520 โดยสงัเขป ดงัต่อไปนี ้
 

กลุ่มบริษัท TOP ไดร้บับตัรส่งเสริมการลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรบักิจการผลิตกระแสไฟฟ้า
และไอน ้า การผลิตผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมี การผลิตผลิตภัณฑ์เคมี การผลิตเอทานอล การให้บริการขนส่งทางเรือ  
การใหบ้ริการทุ่นรบัน า้มันดิบกลางทะเล และเขตอุตสาหกรรม โดยไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีส าหรบัเครื่องจักรและ
อุปกรณต์ามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมตัิ รวมทัง้ไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลส าหรบัก าไรสทุธิ  
มีก าหนดเวลา 7 ปี ถึง 8 ปีนับแต่วันที่ เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ หรือระยะเวลา 8 ปี นับจากวันที่มีรายได ้
ภายหลังจากการไดร้บัการส่งเสริม และไดร้บัลดหย่อนภาษีเงินไดน้ิติบุคคลส าหรบัก าไรสุทธิที่ไดร้บัจากการลงทุนในอตัรา 
รอ้ยละ 50 ของอตัราปกติ มีก าหนดเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดระยะเวลาที่ไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล 
 

กลุ่มบริษัท PTTGC ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุนในกิจการการผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นตน้ ขัน้กลาง และขัน้ปลาย กิจการ
ผลิตสาธารณูปการ กิจการใหบ้ริการท่าเทียบเรือส าหรบัขนถ่ายสินคา้เหลวและคลงัเก็บสินคา้เหลว กิจการบริการขนส่งสินคา้
ส าหรบัเดินทะเล กิจการผลิตผลิตภัณฑเ์คมีจากปิโตรเลียม กิจการวิจัยและพัฒนาเคมีภัณฑโ์พลีเมอรแ์ละสูตรเคมี กิจการ
บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร ์และกิจการโรงกลั่นน า้มัน โดยไดร้ับยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีส าหรบัเครื่องจักรตามที่
คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนพิจารณาอนมุตัิ รวมทัง้ไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลไม่เกินรอ้ยละ 100 ของเงินลงทุน
ไม่รวมค่าที่ดินและทนุหมนุเวียนมีก าหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเริ่มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนัน้ และไดร้บัลดหย่อนภาษี
เงินไดน้ิติบุคคลส าหรบัก าไรสุทธิที่ไดร้บัจากการลงทุนในอัตรารอ้ยละ 50 ของอัตราปกติ มีก าหนดเวลา 5 ปี นับจากวันที่ 
พน้ก าหนดระยะเวลาที่ไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล 
 

กลุ่มบริษัท GPSC ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้า ไอน า้ น า้ น า้เย็น เชือ้เพลิงจากขยะ และแบตเตอรี่ลิเทียม
ไอออน ไดร้บัยกเวน้ภาษีอากรต่าง ๆ หลายประการ รวมทัง้การไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลส าหรบัก าไรสทุธิที่ไดจ้ากการ
ประกอบกิจการท่ีไดร้บัการส่งเสรมิมีก าหนดเวลา 4 ปี หรือ 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเริ่มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ  
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46. สิทธิประโยชนต์ำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุน (ต่อ) 
 

บริษัทย่อยบางบริษัท ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญัติส่งเสรมิการลงทนุ 
พ.ศ. 2520 โดยสงัเขป ดงัต่อไปนี ้(ต่อ) 
 

กลุ่มบริษัท IRPC ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุนในกิจการการผลิต Compounded Plastic โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานร่วมและ 
ไอน า้ (CHP) โครงการ Propylene (PRP) โครงการ EBSM Upgrading for ABS Specialties (EBSM) โครงการ Multi Product 
Pipeline (MPPL) โครงการ Polypropylene Resin (PPE) โครงการ Polypropylene Compound (PPC) โครงการ High 
Pressure HDPE Compound โครงการลงทุนในเขตอุตสาหกรรม โครงการปรบัปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการประหยดั
พลงังานของโรงกลั่นน า้มนั (UHV) และโครงการ Floating Solar โดยไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีส าหรบัวตัถดุิบและวสัดุ
จ าเป็นรวมถึงเครื่องจกัรตามที่ไดร้บัอนุมตัิโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รวมทัง้ไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคล
ส าหรบัก าไรสุทธิที่ไดจ้ากการประกอบกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมมีก าหนดเวลา 5 ปี ถึง 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายไดจ้ากการ
ประกอบกิจการนัน้ ไดร้บัลดหย่อนภาษีเงินไดน้ิติบุคคลรอ้ยละ 50 ส าหรบัก าไรสทุธิที่ไดจ้ากการประกอบกิจการที่ไดร้บัการ
ส่งเสริม มีก าหนดเวลา 5 ปี นบัจากวนัที่พน้ก าหนดระยะเวลาที่ไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคล และไดร้บัอนุญาตใหห้กั
ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาเป็นสองเท่าของค่าใชจ้่ายดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นบัแต่วนัท่ีมีรายไดจ้ากการประกอบ
กิจการนัน้ 
 

กลุ่มบริษัท PTT TANK ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการขนถ่ายสินค้าส าหรับเรือเดินทะเล ประเภท 7.1 กิจการ
สาธารณูปโภคและบริการพืน้ฐาน โดยไดร้ับยกเวน้อากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
พิจารณาอนุมัติ  รวมทั้งการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ มีก าหนดเวลา 8 ปี นับแต่วันที่ เริ่ม 
มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ และไดร้บัลดหย่อนภาษีเงินไดน้ิติบคุคลส าหรบัก าไรสทุธิที่ไดร้บัจากการลงทนุในอตัรารอ้ยละ 
50 ของอตัราปกติ มีก าหนดเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดระยะเวลาที่ไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล นอกจากนี ้กลุ่ม
บรษิัท PTT TANK ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทนุในกิจการขนถ่ายสินคา้ส าหรบัเรือเดินทะเล ประเภท 7.1.4 กิจการขนถ่ายสินคา้
ส าหรบัเรือบรรทุกสินคา้ โดยไดร้บัยกเวน้ภาษีอากรขาเขา้ส าหรบัเครื่องจกัรตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณา
อนุมัติรวมทั้งการไดร้ับยกเว้นภาษีเงินไดน้ิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ มีก าหนดเวลา 6 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายไดจ้ากการ
ประกอบกิจการ  
 

PTTLNG ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุนในกิจการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ประเภท 7.1 กิจการสาธารณูปโภคและบริการ
พืน้ฐาน โดยไดร้บัยกเวน้ภาษีอากรขาเขา้ส าหรบัเครื่องจกัรตามที่คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุพิจารณาอนมุตั ิรวมทัง้ไดร้บั
การยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลส าหรบัก าไรสทุธิ มีก าหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเริ่มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ และไดร้บั
ลดหย่อนภาษีเงินไดน้ิติบุคคลส าหรบัก าไรสุทธิที่ไดร้บัจากการลงทุนในอัตรารอ้ยละ 50 ของอัตราปกติ มีก าหนดเวลา 5 ปี  
นบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดระยะเวลาที่ไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล 
 

ในฐานะที่กลุ่มบริษัทไดร้บัการส่งเสริมการลงทุน กลุ่มบริษัทจะตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดต่าง ๆ ตามที่ระบุไวใ้น
บตัรส่งเสรมิการลงทนุ 
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47. กำรด ำเนินกำรกรณีศำลปกครองกลำงมีค ำสั่งคุ้มครองชั่วครำวโครงกำรในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด 
 

วันที่  19 มิถุนายน 2552 สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนกับพวกรวม 43 ราย (ผู้ฟ้องคดี ) ได้ยื่นฟ้องหน่วยงานรัฐ  
8 หน่วยงานต่อศาลปกครองกลาง (ศาลฯ) เป็นคดีหมายเลขด าที่ 908/2552 พรอ้มกับยื่นค ารอ้งขอใหศ้าลฯ มีค าสั่งก าหนด
มาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทกุขช์ั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยขอใหร้ะงบัโครงการลงทนุ 76 โครงการในพืน้ท่ีมาบตาพุด 
จงัหวดัระยอง 
 

วนัท่ี 29 กนัยายน 2552 ศาลฯ มีค  าสั่งเพื่อบรรเทาทกุขช์ั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยใหผู้ถ้กูฟ้องคดีทั้งแปดสั่งระงบัโครงการ 
76 โครงการทา้ยค าฟ้องไวเ้ป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลฯ จะมีค าพิพากษาหรือค าสั่งเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่น ยกเวน้โครงการ
ที่ไดร้บัใบอนุญาตก่อนวนัประกาศใชร้ฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2550 (รฐัธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550) หรือ
โครงการที่ไม่ไดก้ าหนดให้เป็นประเภทโครงการที่ตอ้งจัดท ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (รายงาน EIA)  
ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ลงวันที่  16 มิถุนายน 2552 โดยโครงการที่อยู่ภายใตค้  าสั่งระงบั
ดงักล่าวขา้งตน้ เป็นโครงการของกลุ่มบรษิัทจ านวน 25 โครงการ ซึ่งในจ านวนนีเ้ป็นโครงการของบรษิัทฯ จ านวน 3 โครงการ  
 

วนัท่ี 16 ตลุาคม 2552 กลุ่มบรษิัทในฐานะผูม้ีส่วนไดเ้สียไดย้ื่นค ารอ้งอทุธรณค์ าสั่งศาลฯ ต่อศาลปกครองสงูสดุ 
 

วันที่ 2 ธันวาคม 2552 ศาลปกครองสูงสุดไดม้ีค  าสั่งค ารอ้งที่ 592/2552 แกค้  าสั่งศาลฯ โดยใหผู้ถู้กฟ้องคดีทั้งแปดสั่งระงบั
โครงการหรือกิจกรรมทา้ยค าฟ้องไวเ้ป็นการชั่วคราว ยกเวน้ 11 โครงการท่ีศาลปกครองสงูสดุเห็นว่าเป็นโครงการหรือกิจกรรม
ที่ไม่น่าจะก่อใหเ้กิดผลกระทบอย่างรุนแรงอย่างชดัเจน แต่เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่มุ่งควบคมุหรือบ าบดัมลพิษหรือติดตัง้
อุปกรณเ์พิ่มเติม ซึ่งในจ านวนนีเ้ป็นโครงการของกลุ่มบริษัท 7 โครงการ โดยแบ่งเป็นโครงการของบริษัทฯ 1 โครงการและ
โครงการของบริษัทอื่นในกลุ่ม 6 โครงการ คงเหลือโครงการของบริษัทฯ ที่ยังอยู่ภายใตค้  าสั่งระงับโครงการของศาลฯ 2 
โครงการ 
 

วนัท่ี 18 ธันวาคม 2552 พนกังานอยัการยื่นค าใหก้ารปฏิเสธขอ้กล่าวหาตามค าฟ้องทัง้หมด 
 

วันที่ 2 กันยายน 2553 ศาลฯ มีค าพิพากษาคดี สรุปไดว้่า ให้เพิกถอนใบอนุญาตของโครงการตามเอกสารท้ายค าฟ้อง  
ที่ถกูก าหนดใหเ้ป็นโครงการประเภทที่อาจส่งผลกระทบต่อชมุชนอย่างรุนแรง ซึ่งยงัด าเนินการไม่ครบถว้นตามมาตรา 67 วรรคสอง 
ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 โดยให้มีผลนับแต่วันที่มีค  าพิพากษานี ้ซึ่งกลุ่มบริษัทมีโครงการที่เขา้ข่ายลักษณะดังกล่าว  
1 โครงการ 
 

วันที่  1 ตุลาคม 2553 ผู้ฟ้องคดีทั้ง  43 ราย ยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลฯ ต่อศาลปกครองสูงสุด และต่อมา  
ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปดโดยพนักงานอัยการเจ้าของส านวนได้ยื่นค าแก้อุทธรณ์แล้วเมื่อวันที่  7 ธันวาคม 2553 ปัจจุบัน 
คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสงูสดุ 
 



 

242 

48. ภำระผูกพันและหนีส้ินทีอ่ำจเกิดขึน้ 
 

การเปล่ียนแปลงภาระผกูพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ท่ีมีสาระส าคญั มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
 

48.1 ภาระผกูพนัต่อบรษิัทย่อยและการรว่มคา้ มีรายละเอียดดงันี ้
 

48.1.1 บริษัทฯ ไดใ้หก้ารสนับสนุนเงินกูแ้ก่บริษัทย่อยหลายแห่งในวงเงิน 107,658 ลา้นบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
บรษิัทฯ ไดจ้่ายเงินกูใ้หแ้ก่บรษิัทย่อยดงักล่าวไปแลว้ รวมทัง้สิน้ 53,850 ลา้นบาท คงเหลือวงเงินจ านวน 53,808 ลา้นบาท 

 

48.1.2 บริษัทฯ ได้ท าสัญญาให้ความสนับสนุนทางการเงิน (Sponsor Support Agreement) กับบริษัทย่อย และ 
การรว่มคา้หลายแห่ง เป็นจ านวนเงินเท่ากบัภาระเงินกูท้ี่บรษิัทย่อย และการรว่มคา้ดงักล่าวมีกบัเจา้หนีเ้งินกูส้ถาบนั
การเงิน ทั ้งนี  ้ภายใตส้ัญญาดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเป็นจ านวนเงิน 17  
ลา้นดอลลารส์หรฐั หรือเทียบเท่า 511 ลา้นบาท 

 

48.1.3 บรษิัทฯ มีภาระผกูพนัตามสญัญาระหว่างผูถื้อหุน้ (Shareholder Agreement) ที่จะตอ้งจ่ายช าระค่าหุน้ตามสดัส่วน
การถือหุน้จ านวนหลายฉบบัโดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทฯ มีภาระผกูพนัตามสญัญาดงักล่าว คงเหลือเป็น
จ านวนเงิน 39,078 ลา้นบาท 

 

48.2 ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่า - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผูเ้ช่า จ านวนเงินขัน้ต ่าที่ตอ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าที่ไม่สามารถ
ยกเลิกได ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

- ไม่เกิน 1 ปี 1,659 118 
- เกิน 1 ปี แต่ไมเ่กิน 5 ปี 423 84 

- เกินกว่า 5 ปี 513 70 

รวม 2,595 272 
 

48.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนในงบการเงินรวมจ านวน 88,200 ลา้นบาท และใน
งบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 9,089 ลา้นบาท 
 

48.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัซึ่งเป็นเลตเตอรอ์อฟเครดิตที่ธนาคารออกใหใ้นงบการเงินรวม จ านวน 
26,555 ลา้นบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 980 ลา้นบาท  
 

48.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีภาระหนีส้ินที่อาจเกิดขึน้ซึ่งเป็นหนังสือค า้ประกัน (Letter of Guarantee) ใน
งบการเงินรวมจ านวน 40,668 ลา้นบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 66 ลา้นบาท 
 

48.6 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษิัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) (PTTEP) มีภาระผกูพนัจากการค า้ประกนั
สัญญาเงินกูรู้ปแบบ Project Finance ของบริษัทย่อยของ Moz LNG1 Holding Company Ltd โดยมีวงเงินจ านวน 14,900 
ลา้นดอลลารส์หรฐั ซึ่ง PTTEP ค า้ประกันตามสัดส่วนการถือหุน้ของกลุ่มบริษัท PTTEP ใน Moz LNG1 Holding Company 
Ltd ที่อตัรารอ้ยละ 8.5 ทัง้นี ้ยงัไม่มีการเบิกใชว้งเงินดงักล่าว 
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48.7 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ งมีสัญญาขายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัทฯ เพื่ อน า ไปขายต่อให้แก่บริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่ ง  
โดยสญัญามีก าหนดระยะเวลา 15 ปี ซึ่งครบก าหนดสญัญาในวนัท่ี 31 มกราคม 2555 โดยที่สญัญามีลกัษณะแบบ Back-to-
Back ก่อนครบก าหนดสญัญาบริษัทย่อยดงักล่าวไดแ้จง้ไม่ต่ออายสุญัญากบับริษัทฯ บริษัทฯ จึงไดแ้จง้ไม่ต่ออายสุญัญากบั
บริษัทจดทะเบียนดงักล่าวซึ่งเป็นการแจง้ล่วงหนา้ตามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดในสญัญา โดยเมื่อวนัท่ี 3 ธันวาคม 2552 บริษัท
จดทะเบียนดงักล่าวไดย้ื่นค าเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนญุาโตตลุาการเรียกรอ้งใหบ้รษิัทฯ และบรษิัทย่อยในฐานะผูข้ายและ
ผูผ้ลิตใหป้ฏิบตัิตามสญัญาโดยขายผลิตภณัฑใ์หแ้ก่บรษิัทจดทะเบียนดงักล่าว หรือใหร้ว่มกนัชดใชค้่าสินไหมทดแทน 
 

เมื่อวนัที่ 10 กุมภาพนัธ ์2553 บริษัทย่อยไดย้ื่นค ารอ้งต่อสถาบนัอนุญาโตตลุาการ ขอใหจ้ าหน่ายขอ้พิพาทในส่วนของบรษิัท
ย่อยออก ซึ่งสถาบนัอนญุาโตตลุาการไดม้ีค  าสั่งใหจ้ าหน่ายขอ้พิพาทในส่วนของบรษิัทย่อยออก 
 

บริษัทฯ ได้มอบคดีให้ส านักงานอัยการสูงสุดยื่นค าคัดค้านแก้คดี ซึ่งพนักงานอัยการได้ยื่นค าคัดค้านต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการใหแ้ก่บริษัทฯ แลว้เมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2553 โดยคณะอนุญาโตตุลาการไดด้  าเนินการสืบพยานคู่พิพาท
เสร็จสิน้ และปรากฏต่อมาว่า เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 คณะอนุญาโตตุลาการไดม้ีค  าชีข้าดใหบ้ริษัทฯ ช าระค่าเสียหาย
บางส่วนใหแ้ก่บริษัทจดทะเบียนดงักล่าว แต่เนื่องจากบรษิัทฯ เห็นว่าค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตลุาการดงักล่าวอาจมีความ
คลาดเคลื่อนในขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิที่จะคดัคา้นค าชีข้าดต่อศาลที่มีเขตอ านาจเพื่อขอใหศ้าลมีค าสั่ง
เพิกถอนค าชีข้าดดงักล่าวได ้และเมื่อวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ โดยพนกังานอยัการ ไดย้ื่นค ารอ้งต่อศาลแพ่งขอใหเ้พิกถอน
ค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการแลว้ ต่อมาเมื่อวนัที่  16 ธันวาคม 2559 บริษัทจดทะเบียนไดย้ื่นค ารอ้งต่อศาลแพ่งขอให้
บงัคบัตามค าชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการ และบรษิัทฯ โดยพนกังานอยัการ ไดย้ื่นค ารอ้งคดัคา้นต่อศาลแพ่งแลว้ และเมื่อ
วนัที่ 19 กันยายน 2562 ศาลแพ่งมีค าพิพากษาใหบ้งัคบัตามค าชีข้าดของอนุญาโตตุลาการ โดยใหบ้ริษัทฯ จ่ายค่าเสียหาย
ตามค าชีข้าดดังกล่าว ในอัตรา 390 ลา้นบาทต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2559 พรอ้ม
ดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 7.50 ต่อปีนบัตัง้แต่วนัที่อนุญาโตตลุาการมีค าชีข้าดจนถึงวนัที่บริษัทฯ ช าระเงินครบถว้น แต่อย่างไรก็ตาม 
บรษิัทฯ ยงัไม่อาจเห็นพอ้งดว้ยกบัค าพิพากษาของศาลแพ่ง ดงันัน้ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2563 ปตท. ไดย้ื่นอทุธรณค์ าพิพากษา
ของศาลแพ่งต่อศาลฎีกา คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา 
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48.8 เมื่อวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2553 บรษิัทผูร้บัเหมาก่อสรา้งโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกรายหนึ่ง ไดย้ื่นค าเสนอขอ้พิพาทต่อ
สถาบันอนุญาโตตุลาการ เรียกรอ้งค่าจ้างคา้งช าระและค่าเสียหายจากการด าเนินงานในโครงการดังกล่าวจากบริษัทฯ  
ซึ่งบรษิัทฯ เห็นว่า การใชสิ้ทธิเรียกรอ้งดงักล่าวไม่เป็นไปตามกระบวนการและขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไวใ้นสญัญาอนญุาโตตลุาการ 
บริษัทฯ จึงไดค้ดัคา้นการยื่นค าเสนอขอ้พิพาทของบริษัทผูร้บัเหมา รวมทัง้ไดต้ัง้ขอ้สงวนสิทธิในการคดัคา้นประเด็นที่บริษัท
ผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาอนุญาโตตุลาการไวแ้ลว้ ต่อมาหลังจากยื่นค าเสนอขอ้พิพาทนี ้บริษัท
ผูร้บัเหมาไดถ้กูศาลลม้ละลายกลางมีค าสั่งพิทกัษ์ทรพัยเ์ด็ดขาด เป็นผลใหเ้จา้พนกังานพิทกัษ์ทรพัยแ์ต่ผูเ้ดียวมีอ านาจในการ
ด าเนินคดีเก่ียวกับทรพัยสิ์นของบริษัทผูร้บัเหมา โดยเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรพัยไ์ดเ้ขา้ด าเนินการขอ้พิพาทอนุญาโตตุลาการ
แทนบรษิัทผูร้บัเหมาแลว้ ซึ่งในคดีลม้ละลายดงักล่าว บรษิัทฯ ไดย้ื่นค าขอรบัช าระหนีเ้ป็นเจา้หนีร้ายหน่ึงดว้ย ส่วนในขอ้พิพาท
อนุญาโตตุลาการนั้นบริษัทฯ ไดย้ื่นค าคัดคา้นปฏิเสธข้อเรียกรอ้งของบริษัทผู้รับเหมาทั้งสิน้ พรอ้มทั้งยื่นขอ้เรียกรอ้งแยง้ 
เรียกรอ้งค่าเสียหายจากบรษิัทผูร้บัเหมาดว้ย ต่อมาปรากฏว่า คณะอนญุาโตตลุาการไดม้ีค  าชีข้าดใหบ้รษิัทฯ ช าระหนีบ้างส่วน
แก่บริษัทผูร้บัเหมา แต่เนื่องจากบรษิัทฯ เห็นว่า ค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการมีการวินิจฉัยคลาดเคล่ือนในสาระส าคญั
ทัง้ในขอ้เท็จจรงิและขอ้กฎหมาย บรษิัทฯ จึงไดย้ื่นค ารอ้งขอเพิกถอนค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการ ส่วนบรษิัทผูร้บัเหมา
ไดย้ื่นค ารอ้งขอบงัคบัตามค าชีข้าดดงักล่าวต่อศาลแพ่ง และเมื่อวนัท่ี 17 ตลุาคม 2560 ศาลแพ่งไดม้ีค  าพิพากษาใหบ้งัคบัตาม
ค าชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการ โดยปรบัลดจ านวนเงินลงบางส่วน อย่างไรก็ดี บรษิัทฯ ไดย้ื่นอทุธรณค์ าพิพากษาของศาล
แพ่งต่อศาลฎีกา พรอ้มทัง้น าสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารวางต่อศาลเป็นหลกัประกันการงดการบงัคบัคดีแลว้ และต่อมาบรษิัท
ผู ้ร ับเหมาก่อสรา้งก็ไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลแพ่งต่อศาลฎีกาเช่นกัน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ศาลฎีกา 
มีค าพิพากษาไม่รบัอุทธรณข์องบริษัทฯ ไวพ้ิจารณา คดีถึงที่สดุ เป็นผลใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจ่ายเงินตามค าพิพากษาของศาลแพ่ง 
และเมื่อวนัที่ 8 มกราคม 2563 บรษิัทฯ ไดว้างเงินช าระหนีต้ามค าพิพากษา เป็นเงินประมาณ 4,544 ลา้นบาท ต่อศาลแพ่งแลว้ 
 

เมื่อวนัท่ี 8 กนัยายน 2553 บรษิัทผูร้บัเหมาโดยเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรพัย ์ไดย้ื่นค าเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ
เป็นอีกขอ้พิพาทหนึ่ง เรียกรอ้งค่าว่าจา้ง และค่าเสียหายจากการด าเนินงานก่อสรา้งวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติอีกโครงการหนึ่ง 
ซึ่ งบริษัทฯ เห็นว่า การใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวไม่ เป็นไปตามกระบวนการ และขั้นตอนที่ตกลงกัน ไว้ในสัญญา
อนญุาโตตลุาการ จึงไดค้ดัคา้นและตัง้ขอ้สงวนสิทธิในการคดัคา้นไวอ้ีกเช่นกนั โดยบรษิัทฯ ไดย้ื่นค าคดัคา้นปฏิเสธขอ้เรียกรอ้ง
ของบริษัทผู ้ร ับเหมา พรอ้มทั้งยื่นขอ้เรียกรอ้งแยง้ เรียกรอ้งค่าเสียหายจากบริษัทผู ้ร ับเหมาดว้ย และไดม้ีการแต่งตัง้  
คณะอนุญาโตตุลาการเพื่อชีข้าดขอ้พิพาทแลว้ ต่อมาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 คณะอนุญาโตตุลาการมีค าชีข้าดให้
ยกค าเสนอขอ้พิพาทของบริษัทผูร้บัเหมาและใหย้กขอ้เรียกรอ้งแยง้ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไดย้ื่นค าขอรบัช าระหนี ้
ตามขอ้เรียกรอ้งแยง้ไวแ้ลว้ในคดีลม้ละลาย ต่อมา บริษัทผูร้บัเหมาไดย้ื่นค ารอ้งขอเพิกถอนค าชีข้าดของอนุญาโตตลุาการต่อ
ศาลแพ่ง และบริษัทฯ โดยพนักงานอัยการไดย้ื่นค ารอ้งคัดคา้นต่อศาลแพ่งแลว้ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ศาลแพ่ง 
มีค าพิพากษายกค ารอ้งขอเพิกถอนค าชีข้าดของบริษัทผูร้บัเหมา อย่างไรก็ตาม คู่ความมีสิทธิยื่นอุทธรณค์ าพิพากษาของ
ศาลแพ่งต่อศาลฎีกาได ้ปัจจบุนั คดีอยู่ภายในระยะเวลายื่นอทุธรณ ์
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48. ภำระผูกพันและหนีส้ินทีอ่ำจเกิดขึน้ (ต่อ) 
 

การเปล่ียนแปลงภาระผกูพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ท่ีมีสาระส าคญั มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้(ต่อ) 
 

48.9 เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์2557 บริษัทผูร้บัเหมาก่อสรา้งโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกรายหนึ่ง เป็นโจทกย์ื่นฟ้องบริษัทฯ 
เป็นจ าเลยต่อศาลแพ่ง กล่าวหาว่า บริษัทฯ บอกเลิกสัญญาโดยไม่มีสิทธิและปฏิบัติผิดสัญญา และเรียกรอ้งใหบ้ริษัทฯ  
จ่ายค่าจา้งคา้งช าระและค่าเสียหาย ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่า การด าเนินการของบรษิัทฯ เป็นไปโดยชอบดว้ยสญัญาทัง้สิน้ จึงไดส่้ง
เรื่องใหส้ านกังานอยัการสูงสุดพิจารณาแกต้่างคดีใหแ้ก่บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ โดยพนักงานอยัการไดย้ื่นค าใหก้ารต่อศาลแลว้ 
ต่อมาศาลแพ่งไดม้ีค  าสั่งใหโ้อนคดีไปพิจารณาพิพากษาที่ศาลปกครองกลาง เนื่องจากศาลแพ่ง และศาลปกครองกลางเห็น
พอ้งตอ้งกันว่า คดีนีเ้ป็นคดีปกครอง ซึ่งศาลแพ่งไดด้  าเนินการโอนคดีไปยงัศาลปกครองกลางแลว้ ปัจจุบนัคดีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครองกลาง 
 

หลงัจากบริษัทฯ ไดบ้อกเลิกสญัญาต่อบริษัทผูร้บัเหมาก่อสรา้งดงักล่าวแลว้ บริษัทฯ จึงไดด้  าเนินการก่อสรา้งโครงการท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติต่อไปจนแลว้เสร็จ และต่อมาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ จึงไดย้ื่นค าฟ้องต่อศาลปกครองกลาง 
เรียกรอ้งให้บริษัทผู้ร ับเหมาก่อสรา้งชดใชค้่าเสียหายจากการปฏิบัติผิดสัญญาและทิง้งาน เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 
ศาลปกครองกลางมีค าสั่งใหร้วมการพิจารณาคดีนีเ้ขา้กับคดีที่บรษิัทผูร้บัเหมาก่อสรา้งยื่นฟ้องบรษิัทฯ ปัจจบุนั คดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลปกครองกลาง 
 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 บริษัทผูร้บัเหมาก่อสรา้งไดแ้ถลงขอ้เท็จจริงต่อศาลปกครองกลางว่า เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 
ศาลคดีกฎหมายบริษัทแห่งชาติ  (The National Company Law Tribunal) แห่งประเทศอินเดีย ได้มีค  าสั่ งให้บริษัท
ผู้รับเหมาก่อสรา้งเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ และมีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลกิจการของบริษัทผู้รับเหมาก่อสรา้ง 
(Resolution Professional) ตามกฎหมายประเทศอินเดียแลว้ บริษัทฯ ไดต้รวจสอบขอ้เท็จจริงดงักล่าว พบว่า เป็นความจริง 
ต่อมาเมื่อวนัที่ 26 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ จึงไดย้ื่นค าขอรบัช าระหนีต้่อเจา้หนา้ที่ดแูลกิจการของบริษัทผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 
ณ ประเทศอินเดีย ปัจจบุนัอยู่ระหว่างเจา้หนา้ที่ดงักล่าวพิจารณาค าขอรบัช าระหนีข้องบรษิัทฯ  
 

48.10 เมื่อวนัที่ 11 มีนาคม 2559 กลุ่มของ PTTEP Australasia (PTTEP AA) ไดร้บัหนงัสือจากบริษัทที่ปรกึษากฎหมายในประเทศ
ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มผูเ้ลีย้งสาหร่ายในติมอรต์ะวันตก แจง้ว่าจะเริ่มด าเนินการตามกฎหมายเพื่อเรียกรอ้ง
ค่าเสียหายจากเหตุการณน์ า้มันดิบรั่วไหลจากแหล่งมอนทาราในทะเลติมอรเ์มื่อปี 2552 ต่อมาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 
PTTEP AA ไดร้บัค าฟ้องอย่างเป็นทางการจากตวัแทนของกลุ่มผูเ้ลีย้งสาหร่ายที่ไดย้ื่นฟ้องรอ้งคดีแบบกลุ่ม (Class action) 
ต่อศาลออสเตรเลียกลางผ่านทางส านักทะเบียนของเมืองซิดนีย์ เพื่อเรียกรอ้งค่าเสียหายที่เกิดขึน้ ซึ่งค าฟ้องดังกล่าว  
ไม่ปรากฏว่ามีพยานหลกัฐานที่จะสนับสนุนขอ้เรียกรอ้งแต่อย่างใด ซึ่งกลุ่มของ PTTEP AA ไดม้ีการแต่งตัง้ทนายความเพื่อ
ด าเนินการต่อสูค้ดีความในศาลแลว้ ขณะนีค้ดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ทัง้นี ้บรษิัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
จ ากัด (มหาชน) (PTTEP) เห็นว่าการฟ้องรอ้งจากตวัแทนของกลุ่มผูเ้ลีย้งสาหร่ายเรื่องความเสียหายจากเหตุการณน์ า้มนัดิบ
รั่วไหลในแหล่งมอนทารา ยงัไม่มีหลกัฐานเพียงพอท่ีจะพิสจูนไ์ดห้รือสนบัสนนุขอ้เรียกรอ้งดงักล่าว 
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48.11 ในระหว่างไตรมาสที่ 3 ปี 2557 กลุ่มบุคคลจ านวนหนึ่งในจงัหวดัระยอง ไดย้ื่นฟ้องต่อศาลแพ่งและศาลจงัหวดัระยองจ านวน
หลายคดี เพื่อขอให ้บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (PTTGC) ชดใชค้่าเสียหายเพิ่มและขอให ้PTTGC เขา้ไป
ด าเนินการฟ้ืนฟสูภาพแวดลอ้มทางทะเลและธรรมชาติ จากกรณีท่อรบัน า้มนัดิบของ PTTGC รั่ว ซึ่งคดีฟ้องรอ้งบางส่วนไดยุ้ติแลว้ 
และคดีฟ้องรอ้งบางส่วนศาลแพ่งไดม้ีค  าพิพากษาเมื่อวนัท่ี 25 สิงหาคม 2559 โดยให ้PTTGC ชดใชค้่าเสียหายพรอ้มดอกเบีย้
และค่าฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มเป็นจ านวนเงินประมาณ 11 ลา้นบาท ซึ่ง PTTGC ไดย้ื่นอุทธรณต์่อศาลเมื่อวนัที่ 17 กุมภาพนัธ์ 
2560 ต่อมาเมื่อวนัที่ 11 พฤษภาคม 2561 PTTGC ไดท้ าสญัญาประนีประนอมยอมความกับโจทกส่์วนใหญ่ที่ศาลแพ่ง โดย
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ศาลอุทธรณม์ีค าพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว ซึ่ง PTTGC ไดช้ าระ
ค่าเสียหายไปครบถ้วนแลว้ ส่วนโจทกท์ี่เหลือ ศาลอุทธรณพ์ิพากษาให้  PTTGC ชดใช้ค่าเสียหายพรอ้มดอกเบีย้ตาม 
ค าพิพากษาศาลชั้นตน้ แต่ใหล้ดจ านวนดอกเบีย้ลง โดย  PTTGC ไดช้ าระค่าเสียหายใหโ้จทกด์ังกล่าวแลว้ และไม่มีโจทก์ 
รายใดยื่นฎีกา จึงถือไดว้่าคดีเป็นอนัสิน้สดุ 

 

ส าหรบัคดีฟ้องรอ้งที่ศาลจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ศาลจังหวัดระยองไดม้ีค  าพิพากษาให ้PTTGC ชดใช้
ค่าเสียหายพรอ้มดอกเบีย้เป็นจ านวนเงินสทุธิประมาณ 38 ลา้นบาท โดยหกัเงินเยียวยาที่ PTTGC ไดจ้่ายชดใชใ้หโ้จทกแ์ลว้
ก่อนหนา้นีเ้ป็นจ านวน 24 ลา้นบาท และส่วนท่ีเหลือ PTTGC ไดน้ าเงินไปวางที่ศาลจงัหวดัระยองในวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2562 
โดยมีโจทกบ์างรายยื่นอุทธรณค์ าพิพากษาของศาลจงัหวดัระยอง และ PTTGC ไดย้ื่นค าแกอุ้ทธรณต์่อศาลจงัหวดัระยองเมื่อ
วนัที่ 2 ตุลาคม 2562 ต่อมาเมื่อวนัที่ 22 มกราคม 2563 ศาลจงัหวดัระยองไดส่้งหมายนดัฟังค าพิพากษาศาลอุทธรณภ์าค 2 
ในวนัท่ี 19 มีนาคม 2563 และศาลอุทธรณภ์าค 2 ไดเ้ล่ือนวนันดัฟังค าพิพากษา และวนัท่ี 1 กันยายน 2563 ศาลอุทธรณภ์าค 2 
ไดม้ีค  าพิพากษาให ้PTTGC ชดใชค้่าเสียหายพรอ้มดอกเบีย้ใหแ้ก่โจทกท์ี่ยื่นอุทธรณเ์พิ่มเติม ซึ่ง PTTGC ไดน้ าเงินจ านวน 25 
ลา้นบาทไปวางที่ศาลจงัหวดัระยองในวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ต่อมาเมื่อวนัท่ี 14 ตลุาคม 2563 ศาลจงัหวดัระยองไดน้ดัฟังค า
พิพากษาหรือค าสั่งศาลอุทธรณภ์าค 2 เพิ่มเติมในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี ้โจทกไ์ดม้ีการขยายระยะเวลายื่นฎีกา
ออกไปจนถึงวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 
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49. เหตุกำรณอ์ื่น 
 

49.1 เมื่อวันที่  4 เมษายน 2559 ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ฟ้องร้องกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน บริษัทฯ กับพวก  
ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขด าที่ 510/2559 โดยมีค าขอทา้ยฟ้อง ดงันี ้ 
1) ใหเ้พิกถอนมติคณะรฐัมนตรี วนัท่ี 18 ธันวาคม 2550 และมติคณะรฐัมนตรี วนัท่ี 10 สิงหาคม 2553 
2) ใหก้ระทรวงการคลงั กระทรวงพลงังาน และบริษัทฯ ด าเนินการแบ่งแยกและโอนทรพัยสิ์นสทุธิตามที่ผูฟ้้องคดีกล่าวอา้ง 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2544 จ านวน 68,570 ลา้นบาท รวมทัง้ค่าตอบแทน ผลประโยชนอ์ื่นใด 
3) เพิกถอนการแบ่งแยกทรัพย์สินในส่วนที่ เ ป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  สิทธิการใช้ที่ ดิน เพื่ อวางระบบ  

การขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ ตามที่ผูฟ้้องคดีกล่าวอา้ง  
 

อนึ่ง เมื่อวนัที่ 26 พฤษภาคม 2559 ศาลปกครองกลางมีค าสั่งเรียกบริษัทฯ ใหท้ าค าใหก้ารแกค้  าฟ้อง โดยใหช้ีแ้จงเฉพาะใน
ประเด็นเก่ียวกับกรณีการแบ่งแยกทรพัยสิ์นของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ผูถู้กฟ้องคดีที่ 10) ในส่วนที่เป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 (กระทรวงการคลัง) ว่า ไดด้  าเนินการครบถว้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
18 ธันวาคม 2550 แลว้ หรือไม่ เพียงใด ซึ่งบริษัทฯ ไดใ้หพ้นักงานอัยการจัดท าค าใหก้ารและค าใหก้ารเพิ่มเติมยื่นต่อศาล
ปกครองกลางแลว้ และเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ศาลปกครองกลางไดม้ีค  าสั่งสิน้สุดแสวงหาขอ้เท็จจริง ต่อมา วันที่ 
28 ธันวาคม 2563 ศาลปกครองกลางไดก้ าหนดวันนัดฟังค าพิพากษา ในวันที่ 25 กมุภาพนัธ ์2564 
 

อย่างไรก็ดี ศาลปกครองสงูสดุมีค าพิพากษาเมื่อวนัที่ 14 ธันวาคม 2550 เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 35/2550 ว่าใหผู้ถู้กฟ้อง
คดีร่วมกันกระท าการแบ่งแยกทรัพย์สินฯ ตามค าพิพากษาให้แก่กระทรวงการคลัง และเมื่อวันที่  18 ธันวาคม 2550 
คณะรัฐมนตรีไดม้ีมติรับทราบค าพิพากษาและมอบหมายให้กระทรวงการคลังและกระทรวงพลังงานร่วมกันกระท าการ
แบ่งแยกทรพัยสิ์นตามค าพิพากษา จนเมื่อวนัที่ 26 ธันวาคม 2551 ศาลปกครองสงูสดุไดม้ีค  าสั่งว่า ผูถู้กฟ้องคดีไดด้  าเนินการ
แบ่งแยกทรัพยสิ์นตามค าพิพากษาเป็นที่เรียบรอ้ยแล้ว นอกจากนี ้ผู้ฟ้องคดีกับพวกไดย้ื่นฟ้องหรือยื่นค ารอ้งเก่ียวกับการ
แบ่งแยกทรพัยสิ์นฯ ต่อศาลฯ อีก 4 ครัง้ ซึ่งศาลฯ ไดม้ีค  าสั่งยกฟ้องหรือยกค ารอ้ง และยืนยนัตามค าสั่งศาลปกครองสงูสดุใน
คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 35/2550 เช่นเดิม ต่อมาเมื่อวนัที่ 10 สิงหาคม 2553 คณะรฐัมนตรีไดม้ีมติรบัทราบเรื่องการด าเนินการ
ตามค าวินิจฉยัค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุตามที่กระทรวงพลงังานและกระทรวงการคลงัเสนอแลว้ 
 

49.2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เกิดอุบัติเหตุก๊าซธรรมชาติรั่วไหลและเกิดเพลิงไหม ้บริเวณอ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
ทั้งนี ้จากการประเมินความเสียหาย ไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯไดท้ าประกันภัยที่มีความ
คุม้ครองความเสียหายต่อทรพัยสิ์น ธุรกิจหยดุชะงกั และความรบัผิดชอบตามกฎหมายต่อบคุคลภายนอกดงักล่าวแลว้ 
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49. เหตุกำรณอ์ื่น (ต่อ) 
 

49.3 การปรบัโครงสรา้งหน่วยธุรกิจน า้มนั 
 

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ และบริษัท ปตท. น า้มันและการคา้ปลีก จ ากัด (มหาชน) (OR) ไดล้งนามในสญัญา
โอนกิจการ (Business Transfer Agreement) เพื่อโอนสินทรพัยแ์ละหนีสิ้น ตลอดจนหุน้ของบริษัทที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ บริษัท 
บริการเชือ้เพลิงการบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BAFS) PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) PTT Oil Myanmar Co., Ltd. 
(PTTOM) บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิง้ จ ากัด (TLBC) บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ากัด (THAPPLINE) บริษัท ปิโตรเอเซีย 
(ประเทศไทย) จ ากัด (PAT) บริษัท บริการน า้มนัอากาศยาน จ ากัด (IPS) และ บริษัท ขนส่งน า้มนัทางท่อ จ ากัด (FPT) ใหแ้ก่ 
OR โดยบริษัทฯ ไดเ้ริ่มด าเนินกระบวนการโอนสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน ตลอดจนหุน้ของบริษัทที่เก่ียวขอ้งดงักล่าว ตัง้แต่ วนัที่ 
1 กรกฎาคม 2561 โดยมีราคาซือ้ขายกิจการรวมทัง้สิน้ 117,203 ลา้นบาท ซึ่ง ณ วนัที่ 28 มิถนุายน 2561 OR ไดช้ าระราคาซือ้ขาย
เบือ้งตน้จ านวน 85,367 ลา้นบาท และ ณ วนัท่ี 28 กันยายน 2561 OR ไดช้ าระราคาซือ้ขายกิจการส่วนท่ีเหลือจ านวน 31,836 
ลา้นบาท ครบถว้นแลว้ 
 

ทัง้นี ้การประเมินมลูค่าการโอนกิจการขา้งตน้ ไดป้ระเมินโดยที่ปรกึษาทางการเงิน ซึ่งไดป้ระเมินมลูค่ากิจการตามหลกัสากล
เพื่อก าหนดราคาที่เหมาะสมในการซือ้ขายระหว่างกนั 
 

กรณีการโอนทรพัยสิ์นและหนีสิ้นที่ตอ้งมีการจดทะเบียนเพื่อโอนความเป็นเจา้ของ หากไม่สามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จ 
ภายใน 6 เดือน นบัแต่วนัโอนกิจการได ้บริษัทฯ จะตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดในสญัญาโอนกิจการโดยจะตอ้งส่งมอบ และ
ตกลงให ้OR มีสิทธิครอบครองและใชป้ระโยชนใ์นทรพัยสิ์น และมีสิทธิไดร้บัผลประโยชน ์ดอกผล หรือผลก าไรที่เกิดขึน้จาก
ทรพัยสิ์นดงักล่าว นบัแต่วนัโอนกิจการ จนกว่าการด าเนินการทางทะเบียนจะเสรจ็สิน้ 
 

เมื่อวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2562 บรษิัทฯ และ OR ไดล้งนามบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาโอนกิจการ เพื่อขยายระยะเวลา
การจดทะเบียนโอนทรัพยส์ิน  สิทธิ หน้าที่ และความรบัผิดภายใตส้ัญญาต่าง ๆ ตามสัญญาโอนกิจการ ในกรณีที่  
การด าเนินการโอนสิทธิและหน้าที่ภายใตส้ัญญาที่จะโอนไม่แล้วเสร็จภายในวันที่  31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และ OR  
จะหาวิธีด าเนินการรว่มกนัเพื่อรกัษาผลประโยชนส์งูสดุ  
 

โดยเมื่อวนัที่ 12 กุมภาพันธ ์2563 บริษัทฯ และ OR ไดล้งนามในบันทึกขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาโอนกิจการ เพื่อขยาย
ระยะเวลาการจดทะเบียนโอนทรพัยสิ์นและสิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดภายใตส้ญัญาต่าง ๆ ตามสญัญาโอนกิจการ ใหแ้ลว้
เสร็จภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยบันทึกขอ้ตกลงดงักล่าวใหม้ีผลบังคบัใชต้ัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ทั้งนี ้ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2563 มีทรพัยสิ์นบางรายการและสญัญาบางฉบบัท่ียงัไม่สามารถด าเนินการโอนใหแ้ลว้เสรจ็ตามสญัญา 
 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทฯ และ OR ไดล้งนามในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาโอนกิจการ เพื่อขยาย
ระยะเวลาการจดทะเบียนโอนทรพัยสิ์นและสิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดภายใตส้ญัญาต่าง ๆ ตามสญัญาโอนกิจการ ใหแ้ลว้
เสรจ็ภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 โดยบนัทึกขอ้ตกลงดงักล่าวใหม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 
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49.4 การเสนอขายหุน้ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรกของ OR  
 

ต่อมาเมื่อวนัท่ี 2 เมษายน 2563 OR ไดย้ื่นค าขออนญุาตเพื่อเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO) 
ซึ่งรวมไปถึงการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละร่างหนงัสือชีช้วนต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) และพรอ้มกันนีไ้ดย้ื่นค าขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ก.ล.ต. ไดอ้นุมัติค  าขออนุญาตเสนอขายหุน้สามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก  
โดย OR จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่ เกิน 2,700 ล้านหุ้น และจัดสรรหุ้นสามัญส่วนเกิน 300 ล้านหุ้น  
รวมทัง้สิน้ 3,000 ลา้นหุน้ หรือเทียบเท่ารอ้ยละ 25 ของทนุจดทะเบียนท่ีช าระแลว้หลงั IPO 

 

เมื่อวนัท่ี 1 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของ OR ครัง้ที่ 2/2563 ไดม้ีมติอนุมตัิใหป้รบัสดัส่วนการจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทุนของ OR และอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของ  OR โดยให้มีการเพิ่มจ านวนหุ้นเพื่อการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Over-
Allotment) จากจ านวนไม่เกิน 300 ลา้นหุน้ เป็นจ านวนไม่เกิน 390 ลา้นหุน้ และลดสดัส่วนการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อ
เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป จากจ านวนไม่เกิน 2,700 ลา้นหุน้ เป็นจ านวนไม่เกิน 2,610 ลา้นหุน้  
 

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 OR ไดร้บัเงินจากการขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ จ านวน 2,610 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 18 บาท 
รวมเป็นจ านวนเงิน 46,980 ลา้นบาท ก่อนหกัค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้ง OR ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุท่ีออกจ าหน่ายและช าระ
แลว้กบักระทรวงพาณิชยใ์นวนัเดียวกนั 
 

หุน้สามญัของ OR เริ่มการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยใ์นวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ ์2564 เป็นตน้ไป OR อาจจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ
เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิของผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกิน จ านวนไม่เกิน 390 ลา้นหุน้ โดยผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินไดม้ีการยืมหุน้จากบริษัทฯ 
ส่งมอบใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หุน้ของ OR และจะด าเนินการจดัหาหุน้เพื่อส่งมอบคืนใหแ้กบ่รษิัทฯ ภายใน 30 วนันบัแต่วนัแรกที่หุน้เริม่
ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์ 
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50. เหตุกำรณภ์ำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน  
 

50.1 บรษิัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (PTTGM) มีหนงัสือลงวนัที่ 21 ธันวาคม 2563 เพื่อเรียกช าระค่าหุน้เพิ่มทนุในส่วนท่ี
ยงัช าระไม่เต็มมลูค่าเป็นจ านวนเงิน 1,897 ลา้นบาท ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดช้ าระค่าหุน้เพิ่มทนุดงักล่าวแลว้ เมื่อวนัที่ 4 มกราคม 2564 

 

50.2 เมื่อวนัที่ 23 ธันวาคม 2563 บริษัท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ากัด (มหาชน) (GPSC) ไดล้งนามในสญัญาซือ้ขายหุน้กบั
บรษิัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (PTTGM) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ เพื่อขายหุน้ในบรษิัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร ์จ ากดั 
ซึ่งประกอบธุรกิจลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นหลกั เป็นจ านวนหุน้รวม 4,655,000 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 50 
ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ ในราคาซือ้ขายหุน้ละ 149 บาท คิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 693 ลา้นบาท โดยธุรกรรมดงักล่าว
แลว้เสรจ็ในวนัท่ี 4 มกราคม 2564 

 

50.3 ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท สเุอซ เอ็นไวรอนเมนทลั เซอรว์ิสเซส จ ากดั (SES) ครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัที่ 22 ธันวาคม 2563 มี
มติใหเ้รียกช าระค่าหุน้เพิ่มทนุในส่วนที่ยงัช าระไม่เต็มมลูค่าจ านวน 24,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 250 บาท เป็นจ านวนเงิน 6 ลา้นบาท ทัง้นี ้
บรษิัทฯ ไดช้ าระค่าหุน้เพิ่มทนุดงักล่าวแลว้ เมื่อวนัที่ 29 มกราคม 2564 

 

50.4 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 PTTEP MENA Limited (PTTEP MENA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท ปตท. ส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (PTTEP) ไดล้งนามในสญัญาซือ้ขายสดัส่วนการลงทุน (Sale and Purchase Agreement: SPA) 
เพื่อเขา้ซือ้สดัส่วนรอ้ยละ 20 ในโครงการ Oman Block 61 ในประเทศโอมานจาก BP Exploration (Epsilon) Limited (BP) ดว้ย
มลูค่ารวมประมาณ 2,450 ลา้นดอลลารส์หรฐั โดยจะมีการปรบัลดมลูค่าและเงินทุนหมนุเวียนตามเงื่อนไขใน SPA และอาจมี
การรบัรูม้ลูค่าการซือ้เพิ่มเติมในจ านวนไม่เกิน 140 ลา้นดอลลารส์หรฐั หากสามารถบรรลเุงื่อนไขที่ระบไุวใ้น SPA ทัง้นี ้คาดว่า
การซือ้ขายจะมีผลสมบรูณ ์(Completion date) ซึ่งรวมถึงการไดร้บัอนมุตัิจากหน่วยงานรฐัที่เก่ียวขอ้งภายในปี 2564 

 

50.5 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 18 กุมภาพนัธ ์2564 ไดม้ีมติเห็นชอบใหเ้สนอที่ประชมุสามญั                          
ผูถื้อหุน้เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรบัปี 2563 ในอัตราหุน้ละ 1.00 บาท ซึ่งบริษัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้                    
ในอัตราหุน้ละ 0.18 บาท เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 44 ดังนั้น คงเหลือ                   
เงินปันผลที่จะจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.82 บาท คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 23,422 ล้านบาท ทั้งนี ้ การอนุมัติให้จ่าย                       
เงินปันผลดงักล่าวจะไดน้ าเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ของบรษิัทฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไป 

 

50.6 คณะกรรมการบรษิัทฯ อนมุตัิใหอ้อกงบการเงินในวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ ์2564 
 

________________________ 
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