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เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงิน 
เฉพาะกิจการของบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) ซึ่งจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้มีการพิจารณานโยบาย
การบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและหลักการประมาณการที่สมเหตุสมผล 
ในการจัดทำางบการเงิน รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการกำากับดูแลกิจการที่ดีและดำารงรักษาไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วน แสดงข้อมูลตามข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ ทันเวลา และเพียงพอ 
ที่จะดำารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำาคัญ

 คณะกรรมการบรษัิทไดแ้ต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ เพือ่ทำาหนา้ทีส่อบทานความน่าเชือ่ถอื 
และความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน และกำากับการตรวจสอบ 
ภายในให้มีประสิทธิภาพ  โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีนี้แล้ว

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ สามารถให้ความเชื่อมั่น 
ได้ว่างบการเงินรวมของบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)  
สำาหรบัปสีิ้นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 แสดงฐานะการเงนิ ผลการดำาเนนิงาน และกระแสเงนิสด โดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระสำาคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ซึง่ผูส้อบบญัช ี(บรษิทั สำานกังาน อวีาย จำากดั) ไดต้รวจสอบและแสดงความเหน็ไวใ้นรายงาน
ของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีนี้แล้ว

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

นายอรรถพล	ฤกษ์พิบูลย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ศาสตราจารย์พิเศษ	
ดร.ทศพร	ศิริสัมพันธ์
ประธานกรรมการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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เสนอ	ผู้ถือหุ้นของบริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)

ความเห็น

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วย 
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำาไรขาดทุนรวม งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ด้วยเช่นกัน

 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด  
สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้อง 
ตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

 ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ได้กล่าวไวใ้นวรรคความรบัผดิชอบ 
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำาหนด 
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้า
ได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกำาหนดน้ันด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้า 
ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ	

 เรือ่งสำาคัญในการตรวจสอบคอืเรือ่งตา่ง ๆ  ทีม่นียัสำาคญัทีส่ดุตามดลุยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ 
งบการเงินสำาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้ 

 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
ในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบ 
ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน  
ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำาหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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 เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

 แนวทางการใชด้ลุยพนิจิและประมาณการทางบญัชภีายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  
และความผันผวนของราคาน้ำามันในตลาดโลก

 ในระหว่างปี 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก  
สง่ผลตอ่อปุสงคด์า้นพลงังานทีล่ดลงจากเศรษฐกิจทีช่ะลอตัว และมาตรการปดิประเทศเพื่อปอ้งกนัการระบาด รวมถึงความผนัผวน 
ของราคาน้ำามันในตลาดโลก ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและมีผลกระทบต่อธุรกิจในภาพรวมและรวมถึง 
กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน ข้าพเจ้าให้ความสำาคัญเรื่องการพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ ได้แก่ บัญชีค่าความนิยม ที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น และสินทรัพย์ที่เกิดจากการสำารวจและประเมินค่า และประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง  
เนื่องจากการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์และประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้องดังกล่าวถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ 
ที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีโดยเฉพาะในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด การประมาณการ 
กระแสเงนิสดในอนาคตทีก่ลุม่บรษิทัคาดวา่จะไดร้บัจากกลุ่มสนิทรัพยน์ัน้ รวมถงึการกำาหนดอตัราคดิลดทีเ่หมาะสม ซึง่สถานการณ์
ตามที่กล่าวข้างต้นมีผลต่อการใช้ดุลยพินิจและประมาณการดังกล่าว 

 ข้าพเจา้ไดท้ำาความเขา้ใจเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มการดำาเนนิธุรกจิของกลุ่มบรษิทัและทำาความเขา้ใจกระบวนการของกลุ่มบรษิทั 
ในการประเมนิผลกระทบจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 และความผนัผวนของราคาน้ำามนัดังกลา่ว  
ต่อการพิจารณาการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์และประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบันทึกรายการทางบัญชี 
ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยการสอบถามฝ่ายบรหิารของกลุม่บรษิทัและตรวจสอบเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง ขา้พเจา้ไดป้ระเมนิการกำาหนดหนว่ยสนิทรพัย์
ทีก่อ่ให้เกดิเงนิสด รวมถงึทำาความเข้าใจและทดสอบข้อสมมตทิีส่ำาคญัทีฝ่า่ยบรหิารเลอืกใช้ในการประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดวา่
จะได้รบัในอนาคตจากกลุม่สนิทรพัยด์งักลา่วและอตัราคดิลดทีใ่ช้ โดยการสอบถามผู้รบัผดิชอบทีเ่กีย่วข้องและวเิคราะห์เปรยีบเทยีบ 
กบัแหลง่ขอ้มลูตา่ง ๆ  ของกลุม่บรษิทัและของอตุสาหกรรม รวมถงึเปรยีบเทยีบประมาณการกระแสเงนิสดในอดตีกบัผลการดำาเนนิงาน
ที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงปัจจัยผันแปรที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่า 
จะได้รับในอนาคตดังกล่าว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ติดตามการประเมินผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวของกลุ่มบริษัทจนถึงวันที่ 
ในรายงานน้ี นอกจากน้ี ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
และการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์และประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

เรื่องอื่น

 งบการเงนิรวมของบรษิทั ปตท. จำากัด (มหาชน) และบรษิทัยอ่ยและงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ปตท. จำากดั (มหาชน) 
สำาหรบัปสีิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม 2562 ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชอีืน่ ซึง่แสดงความเหน็อยา่งไมม่เีงือ่นไข และไดใ้หข้อ้สงัเกตเกีย่วกับ 
เหตุการณ์ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ฟ้องร้องบริษัทฯ ต่อศาลปกครองกลางตามรายงานลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูลอื่น

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน 
และรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น)

 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่น 
ในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
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 ความรบัผดิชอบของขา้พเจ้าทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าข้อมูลอืน่นัน้มคีวามขดัแย้ง 
ทีม่สีาระสำาคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ีไ่ด้รบัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรอืไม ่หรอืปรากฏวา่ขอ้มลูอืน่แสดงขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิ 
อันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญแล้ว  
ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน

 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจาก 
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

 ในการจดัทำางบการเงนิ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุม่บรษิทัในการดำาเนนิงานตอ่เนือ่ง การเปิดเผย 
เรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่อง 
เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

 ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

 การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหไ้ด้ความเชือ่มัน่อยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มลู 
ท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็น 
ของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื่อม่ันอยา่งสมเหตุสมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดับสงูแตไ่มไ่ด้เปน็การรบัประกนัวา่การปฏบิตังิานตรวจสอบ 
ตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มลูที่ขัดต่อข้อเทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำาคัญที่มอียูไ่ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จรงิ 
อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ใช้ดลุยพนิจิและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผู้ประกอบวชิาชพี 
ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

 • ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก 
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่าน้ัน และได้หลักฐาน 
การสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เปน็เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจา้ ความเสีย่งทีไ่มพ่บข้อมลูทีข่ดัตอ่
ขอ้เทจ็จริงอนัเปน็สาระสำาคญัซึง่เปน็ผลมาจากการทจุริตจะสงูกว่าความเสีย่งที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทจุริต
อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรง 
ตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 • ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสม 
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

 • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำา
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 • สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจาก 
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสำาคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิด 
ข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่า 
มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผย
ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป  
ขอ้สรุปของข้าพเจ้าขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่องได้

 • ประเมนิการนำาเสนอ โครงสรา้งและเนือ้หาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปดิเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนประเมนิวา่ 
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

 • รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรม 
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล  
และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตาม 
ที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยสำาคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า 
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

 ข้าพเจา้ได้ใหค้ำารบัรองแกผู่ม้หีนา้ทีใ่นการกำากบัดแูลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กำาหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกับความเปน็อสิระ 
และได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน ซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอก 
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

 จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ  ที่มีนัยสำาคัญที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปัจจุบันและกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี  
เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่า 
ไมค่วรสือ่สารเรือ่งดงักลา่วในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทำาดงักลา่วสามารถคาดการณไ์ดอ้ยา่งสมเหตสุมผลวา่จะมผีลกระทบ 
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำาเสนอรายงานฉบับนี้

วราพร	ประภาศิริกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	
เลขทะเบียน	4579

บริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด
กรุงเทพฯ:	18	กุมภาพันธ์	2564

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
006

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 One Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)



หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

สินทรัพย์หมุนเวียน

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 13 2,763,089,715 -    -    -    

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

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 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 

บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงิน
007

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 One Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)



หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

หนี้สินหมุนเวียน

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ 

  ที่ถือไว้เพื่อขาย 13 1,575,603,382 -    -    -    

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

หนี้สินไม่หมุนเวียน

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบการเงิน
008

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 One Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)



งบการเงิน

นางสาวพรรณนลิน		มหาวงศ์ธิกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	(ต่อ)	 หมายเหตุ 31	ธันวาคม	2563 31	ธันวาคม	2562 31	ธันวาคม	2563 31	ธันวาคม	2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ทุนเรือนหุ้น

  ทุนจดทะเบียน

   หุ้นสามัญ 28,562,996,250 หุ้น 

    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 28,562,996,250 28,562,996,250

 

28,562,996,250 28,562,996,250

 ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว

   หุ้นสามัญ 28,562,996,250 หุ้น 

     มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 28,562,996,250 28,562,996,250  28,562,996,250 28,562,996,250

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 29,211,131,966 29,211,131,966  29,211,131,966 29,211,131,966 

 ส่วนขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสีย

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

 กำาไรสะสม

  จัดสรรแล้ว - ทุนสำารองตามกฎหมาย 35 2,857,245,725 2,857,245,725 2,857,245,725 2,857,245,725 

  จัดสรรแล้ว - ทุนสำารองเพื่อกองทุน

   ประกันวินาศภัย 35 1,265,209,883 1,243,656,319 1,265,209,883 1,243,656,319 

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

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

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

 ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

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

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

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

บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

009
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 One Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)



หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

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

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

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

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

กำาไร(ขาดทุน)จากตราสารอนุพันธ์ 2,266,484,771 (417,402,046) (4,728,645,277) 1,225,180,475 

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

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

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

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 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 -    -    

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

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 

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

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

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

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

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

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

การแบ่งปันกำาไร

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

 ส่วนท่ีเป็นของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำานาจควบคุม

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

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

 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 36  1.32   3.20  1.84  2.16 

บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบก�าไรขาดทุน        
     

งบการเงิน
010

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 One Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)



หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

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

กำาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น

รายการท่ีจะถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

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

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

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

  ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่า

   ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (21,996,697) - - -

  ภาษีเงินได้เกี่ยวกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่า

   ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 4,399,340 - - -

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

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

  ส่วนแบ่งกำาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นในการร่วมค้า

   และบริษัทร่วม 757,889,576 (503,105,474) -    -    

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำาไรหรือขาดทุน

 ในภายหลัง

  กำาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์

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

  ภาษีเงินได้เกี่ยวกับการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์

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

  กำาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำาหนด

   ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุน

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

  ภาษีเงินได้เกี่ยวกับเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำาหนด

   ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุน

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

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

กำาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี - สุทธิจากภาษี (4,708,511,919) (30,440,701,721) 234,669,606 1,066,429,008 

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

การแบ่งปันกำาไรเบ็ดเสร็จรวม

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

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

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

บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงิน
011

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 One Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)



หน่วย: บาท

งบการเงินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กำาไรสะสม กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หมายเหตุ

ทุนออกจำาหน่าย 
และชำาระ

เต็มมูลค่าแล้ว

ส่วนเกิน 
มูลค่า

หุ้นสามัญ

ส่วนขาดทุนจาก
การเปลี่ยนแปลง

ส่วนได้เสีย
ในบริษัทย่อย

จัดสรรแล้ว

ยังไม่ได้
จัดสรร

ผลต่างจาก
การแปลงค่า
งบการเงิน

ที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ

เงินลงทุน
ในสินทรัพย์
ทางการเงิน
ระยะยาวอื่น/ 

เงินลงทุนเผื่อขาย

การป้องกัน
ความเสี่ยง

กระแสเงินสด

ส่วนแบ่งกำาไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน่
ในการร่วมค้า
และบริษัทร่วม

สิทธิในการขายหุ้น 
จากส่วนได้เสีย 
ที่ไม่มีอำานาจ
ควบคุมของ 
บริษัทย่อย

รวม
องค์ประกอบอื่น

ของส่วน
ของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนที่เป็น
ของผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ

ส่วนของผู้มี
ส่วนได้เสีย

ที่ไม่มีอำานาจ
ควบคุม

ของบริษัทย่อย

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ทุนสำารอง
ตามกฎหมาย

ทุนสำารอง
เพื่อกองทุน 

ประกันวินาศภัย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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 
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำาหรับปี
สำารองเพื่อกองทุนประกันวินาศภัย 35 -   -   -   -   20,980,701 (20,980,701) -   -   -   -   -   -   -   -   -   
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของส่วนเกินทุนจาก
   การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน -   -   -   -   -   6,500,542 -   -   -   -   -   -   6,500,542 3,456,420 9,956,962 
การไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน -   -   -   -   -   (467,640,221) -   -   -   -   -   -   (467,640,221) (32,213,720,233) (32,681,360,454)
ดอกเบี้ยจ่ายสำาหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน -   -   -   -   -   (1,085,692,828) -   -   -   -   -   -   (1,085,692,828) (825,926,719) (1,911,619,547)
ค่าใช้จ่ายภาษีสำาหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน -   -   -   -   -   61,654,845 -   -   -   -   -   -   61,654,845 32,782,656 94,437,501 
เงินปันผลจ่าย -   -   -   -   -   (59,978,979,769) -   -   -   -   -   -   (59,978,979,769) -   (59,978,979,769)
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   (22,112,552,296) (22,112,552,296)
ซื้อธุรกิจของบริษัทย่อย -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   32,105,157,138 32,105,157,138 
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -   -   (7,766,897,110) -   -   -   -   -   -   -   -   -   (7,766,897,110) (34,321,536,220) (42,088,433,330)
การเพิ่มทุนของบริษัทย่อย -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   18,386,501,562 18,386,501,562 
กำาไรสำาหรับปี -   -   -   -   -   92,950,604,143 -   -   -   -   -   -   92,950,604,143 29,140,995,793 122,091,599,936 
กำาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี -   -   -   -   -   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)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 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 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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 
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำาหรับปี
สำารองเพื่อกองทุนประกันวินาศภัย 35 -   -   -   -   21,553,564 (21,553,564) -   -   -   -   -   -   -   -   -   
การไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน -   -   -   -   -   298,248 -   -   -   -   -   -   298,248 (1,035,880,517) (1,035,582,269)
ดอกเบี้ยจ่ายสำาหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน -   -   -   -   -   (205,634,725) -   -   -   -   -   -   (205,634,725) (109,345,852) (314,980,577)
ค่าใช้จ่ายภาษีสำาหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน -   -   -   -   -   50,768,048 -   -   -   -   -   -   50,768,048 26,993,584 77,761,632 
เงินปันผลจ่าย 44 -   -   -   -   -   (36,559,715,727) -   -   -   -   -   -   (36,559,715,727) -   (36,559,715,727)
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   (13,233,715,724) (13,233,715,724)
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -   -   4,732,939,244 -   -   -   -   -   -   -   -   -   4,732,939,244 (4,732,939,244) -   
การเพิ่มทุนของบริษัทย่อย -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   360,261,263 360,261,263 
กำาไรสำาหรับปี -   -   -   -   -   37,765,808,355 -   -   -   -   -   -   37,765,808,355 2,183,956,559 39,949,764,914 
กำาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี -   -   -   -   -   (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)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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 

บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงิน
0
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 O

ne Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย: บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กำาไรสะสม
องค์ประกอบอื่น 

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

จัดสรรแล้ว

ยังไม่ได้จัดสรร

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หมายเหตุ
ทุนออกจำาหน่าย

และชำาระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่วนเกิน 

มูลค่าหุ้นสามัญ
ทุนสำารอง

ตามกฎหมาย
ทุนสำารองเพื่อกองทุน

ประกันวินาศภัย

เงินลงทุนในสินทรัพย์ 
ทางการเงินระยะยาวอื่น/ 

เงินลงทุนเผื่อขาย
รวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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 
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำาหรับปี
เงินปันผลจ่าย -    -    -    -    (59,978,979,769) -    (59,978,979,769)
สำารองเพื่อกองทุนประกันวินาศภัย -    -    -    20,980,701 (20,980,701) -    -    
กำาไรสำาหรับปี -    -    -    -    61,657,307,704 -    61,657,307,704 
กำาไรเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี -    -    -    -    933,603,677 132,825,331 1,066,429,008 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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 วันที่ 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 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 4 -    -    -    -    (266,248,640) (129,657,250) (395,905,890)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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 
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำาหรับปี
เงินปันผลจ่าย 44 -    -    -    -    (36,559,715,727) -    (36,559,715,727)
สำารองเพื่อกองทุนประกันวินาศภัย 35 -    -    -    21,553,564 (21,553,564) -    -    
กำาไรสำาหรับปี -    -    -    -    52,517,594,832 -    52,517,594,832 
กำาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี -    -    -    -    (47,664,931) 261,447,113 213,782,182 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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 

บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
งบการเงิน

0
13

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 O

ne Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)



หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

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

 รายการปรับปรุงกระทบยอดกำาไรก่อนภาษีเงินได้

  เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำาเนินงาน

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

   (กำาไร)ขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ 318,043,573 31,182,090 38,883,912 (191,508,782)

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

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

   ค่าเผื่อการด้อยค่า/ผลขาดทุนด้านเครดิตของสินทรัพย์ 11,907,832,508 291,120,355 80,941,293 506,848,142 

   (โอนกลับ)ค่าเผื่อการด้อยค่า/ผลขาดทุนด้านเครดิต

    ของเงินลงทุน 9,451,455 (434,016,938) 1,722,722,603 7,347,996 

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

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

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

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

   (กำาไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญา

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

   ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

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

   (โอนกลับ)ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ/ผลขาดทุนด้านเครดิต

    ของลูกหนี้ 600,045,398 (77,020,600) (54,546,505) 920,415 

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

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

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

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

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

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

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

 กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

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

บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงิน
014

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 One Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)



หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

 สินทรัพย์ดำาเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง 

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

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

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

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

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

 หน้ีสินดำาเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 

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

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

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

  หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (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 

 เงินสดรับจากการดำาเนินงาน 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)

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

บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงิน
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 One Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)



หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

 เงินสดจ่ายสำาหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

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

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

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

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

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

 เงินสดจ่ายสำาหรับเงินลงทุนเผ่ือขาย -    (241,112,299) -    (241,112,299)

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

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

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

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

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

 เงินสดจ่ายสำาหรับตราสารอนุพันธ์ (773,688,042) -    (773,688,042) -    

 เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์

  ไม่มีตัวตน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์

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

 เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน

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

 เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผ่ือขาย -    10,693,125,237 -    -    

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

 เงินสดรับจากการขายและการลดทุนของเงินลงทุนในการร่วมค้า

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

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

 เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -    28,289,253 -    -    

 เงินสดรับจากตราสารอนุพันธ์ 729,983,000 -    729,983,000 -    

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

 เงินให้กู้ยืมระยะส้ันลดลง(เพ่ิมข้ึน) -    269,913,000 5,782,248,761 (3,404,653,124)

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

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

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

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

 เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (188,583,611,886) (188,218,211,016) (19,639,255,990) 6,211,612,778 

บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงิน
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 One Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)



หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

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

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

 เงินสดรับจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย -    3,960,400 -    -    

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

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

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

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

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

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

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

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

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

 เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน (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)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 8,059,683,040 (70,225,665,494) (14,238,200,719) (93,171,184,045)

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการ

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

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ถูกจัดประเภท

 เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (116,058,395) -    -    -    

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

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

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

รายการที่มิใช่เงินสด

 เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

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

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

บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงิน
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บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 

ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 

1.1 ข้อมลูทัว่ไปของบริษัท 
 

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) จดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัทมหาชนจ ากดัในประเทศไทย และเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

ส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ ตัง้อยู่เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

บริษัทฯ มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวง
พลงังาน 
 

ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ เป็นการด าเนินธุรกิจด้านปิโตรเลียม โดยบริษัทฯ ลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมการงาน และบริษัทร่วม 
(กลุ่มบริษัท) ซึง่ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัปิโตรเลียมขัน้ต้นและก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขัน้ปลาย เทคโนโลยีและวิศวกรรม รวมถึง
ธุรกิจอ่ืน ๆ ตามรายละเอียดในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 42 ส่วนงานด าเนินงาน 
 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจ
และอตุสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซึง่ความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการด าเนิน
ธุรกิจ ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมลูค่า
ของสินทรัพย์ ประมาณการหนีสิ้นและหนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้อย่างต่อเนื่อง ทัง้นีผู้้บริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจใน
ประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง ด้วยข้อมลูที่ดีที่สดุที่ผู้บริหารทราบจนถึงวนัท่ีในรายงานทางการเงินฉบบันี  ้
 

2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงนิ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดในพระราชบญัญัติการบญัช ี
พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 รวมถึงแนวปฏิบัติ
ทางการบญัชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์         
ที่เก่ียวข้องภายใต้พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 

การจัดรายการในงบการเงินเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน      
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ออกตามความในมาตรา 11 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี      
พ.ศ. 2543 

  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 

ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 

1.1 ข้อมลูทัว่ไปของบริษัท 
 

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) จดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัทมหาชนจ ากดัในประเทศไทย และเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

ส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ ตัง้อยู่เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

บริษัทฯ มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวง
พลงังาน 
 

ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ เป็นการด าเนินธุรกิจด้านปิโตรเลียม โดยบริษัทฯ ลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมการงาน และบริษัทร่วม 
(กลุ่มบริษัท) ซึง่ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัปิโตรเลียมขัน้ต้นและก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขัน้ปลาย เทคโนโลยีและวิศวกรรม รวมถึง
ธุรกิจอ่ืน ๆ ตามรายละเอียดในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 42 ส่วนงานด าเนินงาน 
 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจ
และอตุสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซึง่ความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการด าเนิน
ธุรกิจ ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมลูค่า
ของสินทรัพย์ ประมาณการหนีสิ้นและหนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้อย่างต่อเนื่อง ทัง้นีผู้้บริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจใน
ประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง ด้วยข้อมลูที่ดีที่สดุที่ผู้บริหารทราบจนถึงวนัท่ีในรายงานทางการเงินฉบบันี  ้
 

2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงนิ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดในพระราชบญัญัติการบญัช ี
พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 รวมถึงแนวปฏิบัติ
ทางการบญัชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์         
ที่เก่ียวข้องภายใต้พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 

การจัดรายการในงบการเงินเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน      
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ออกตามความในมาตรา 11 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี      
พ.ศ. 2543 

  
15 

2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงนิ (ต่อ) 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดัท าขึน้ด้วยข้อสมมติที่ว่าผู้ ใช้งบการเงินมีความเข้าใจหลกัการและวิธีปฏิบตัิ
ทางบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย หลกัการบญัชีที่ใช้อาจแตกต่างไปจากหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไปซึง่ใช้ในประเทศอื่น 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดท าขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของ           
งบการเงิน ยกเว้น รายการบัญชีบางประเภทซึ่งใช้มูลค่ายุติธรรมในการวัดมูลค่าตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบ       
งบการเงินข้อ 3.2 นโยบายการบญัชีที่ส าคญั 
 

งบการเงินของบริษัทย่อยได้จดัท าขึน้โดยใช้นโยบายการบญัชีที่ส าคญัเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ รายการที่มีสาระส าคญัซึง่
เกิดขึน้ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ถกูตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท และมีการปัดเศษในหมายเหตปุระกอบ
งบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลกัล้านบาท ยกเว้นท่ีระบไุว้เป็นอย่างอื่น 
 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากงบการเงินที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนือ้ความขดัแย้งกนัหรือมีการตีความในสอง
ภาษาแตกต่างกนั ให้ใช้งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลัก 
 

3. นโยบำยกำรบัญชี  
 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เร่ิมมีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจบุนั และที่จะมีผลบงัคบัใช้ในอนาคต มีรายละเอียดดงันี  ้
 

มีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563  
 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1   เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2   เร่ือง สินค้าคงเหลือ 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7   เร่ือง งบกระแสเงินสด 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8   เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบญัชแีละข้อผิดพลาด 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10   เร่ือง เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12   เร่ือง ภาษีเงินได้ 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16   เร่ือง ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19   เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20   เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินอดุหนนุจากรัฐบาลและ 

การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21   เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23   เร่ือง ต้นทนุการกู้ยมื 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เร่ิมมีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจบุนั และที่จะมีผลบงัคบัใช้ในอนาคต มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

 

มีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 (ต่อ)  
 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24    เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจการ 
ที่เก่ียวข้องกนั 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26    เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ 
เมื่อออกจากงาน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27    เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28    เร่ือง เงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29    เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกจิที่ 

เงินเฟ้อรุนแรง 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32    เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33    เร่ือง ก าไรต่อหุ้น 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34    เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36    เร่ือง การด้อยคา่ของสินทรัพย์ 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37    เร่ือง ประมาณการหนีสิ้น หนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้  

และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึน้ 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38    เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40    เร่ือง อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41    เร่ือง เกษตรกรรม 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้

เป็นครัง้แรก 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2    เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3    เร่ือง การรวมธุรกจิ 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4    เร่ือง สญัญาประกนัภยั 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5    เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ 

การด าเนินงานท่ียกเลิก 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6    เร่ือง การส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมือทางการเงิน 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8    เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9  เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เร่ิมมีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจบุนั และที่จะมีผลบงัคบัใช้ในอนาคต มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

 

มีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 (ต่อ)  
 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24    เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจการ 
ที่เก่ียวข้องกนั 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26    เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ 
เมื่อออกจากงาน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27    เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28    เร่ือง เงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29    เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกจิที่ 

เงินเฟ้อรุนแรง 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32    เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33    เร่ือง ก าไรต่อหุ้น 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34    เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36    เร่ือง การด้อยคา่ของสินทรัพย์ 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37    เร่ือง ประมาณการหนีสิ้น หนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้  

และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึน้ 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38    เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40    เร่ือง อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41    เร่ือง เกษตรกรรม 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้

เป็นครัง้แรก 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2    เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3    เร่ือง การรวมธุรกจิ 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4    เร่ือง สญัญาประกนัภยั 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5    เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ 

การด าเนินงานท่ียกเลิก 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6    เร่ือง การส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมือทางการเงิน 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8    เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9  เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เร่ิมมีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจบุนั และที่จะมีผลบงัคบัใช้ในอนาคต มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

 

มีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 (ต่อ)  
 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 เร่ือง การร่วมการงาน 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12    เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัส่วนได้เสียในกิจการอื่น 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13    เร่ือง การวดัมลูค่ายตุิธรรม 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14    เร่ือง รายการท่ีอยู่ภายใต้การก ากบัดแูลรอตดับญัชี 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ท ากบัลกูค้า 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า 
 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7  เร่ือง การเร่ิมต้นใช้สกลุเงินยโูรเป็นครัง้แรก 
 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10  เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความ

เก่ียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรม
ด าเนินงาน 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25  เร่ือง ภาษีเงินได้ - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี 
ของกิจการหรือของผู้ ถือหุ้น 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29  เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทานบริการ 
 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32  เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตวัตน - ต้นทนุเว็บไซต ์
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1  เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหนีสิ้นที่เกิดขึน้จากการรือ้ถอน  

การบรูณะ และหนีสิ้นท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2  เร่ือง หุ้นของสมาชิกในกจิการสหกรณ์และเคร่ืองมือ 

ที่มีลกัษณะคล้ายคลงึกนั 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5  เร่ือง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทนุการรือ้ถอน  

การบรูณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6  เร่ือง หนีสิ้นท่ีเกิดขึน้จากการมีส่วนร่วมในตลาดที่

เฉพาะเจาะจง - เศษเหลือทิง้ของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
และอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7  เร่ือง การปรับปรุงย้อนหลงัภายใต้มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 29  เร่ือง การรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิจทีเ่งินเฟ้อรุนแรง 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10  เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ข้อตกลงสมัปทานบริการ 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เร่ิมมีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจบุนั และที่จะมีผลบงัคบัใช้ในอนาคต มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

 

มีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 (ต่อ)  
 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14  
   

 
 
 

เร่ือง ข้อจ ากดัสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ 
ข้อก าหนดเงินทนุขัน้ต า่และปฏิสมัพนัธ์ของ
รายการเหล่านี ้ส าหรับมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 19  เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16  เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทนุสทุธิใน
หน่วยงานตา่งประเทศ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17 เร่ือง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใชเ่งินสดให้เจ้าของ 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19  เร่ือง การช าระหนีสิ้นทางการเงินด้วยตราสารทนุ 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 20  
   

เร่ือง ต้นทนุการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส าหรับ
เหมืองผวิดิน 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 21  เร่ือง เงินท่ีน าส่งรัฐ 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 22 เร่ือง รายการที่เป็นเงินตราตา่งประเทศและส่ิงตอบแทน

รับหรือจ่ายล่วงหน้า 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 23 เร่ือง ความไม่แน่นอนเก่ียวกบัวิธีการทางภาษีเงินได้ 

 

มีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2564  
 

 กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน    
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1   เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2   เร่ือง สินค้าคงเหลือ 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7   เร่ือง งบกระแสเงินสด 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8   เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบญัชแีละข้อผิดพลาด 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10   เร่ือง เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12   เร่ือง ภาษีเงินได้ 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16   เร่ือง ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19   เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20   เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินอดุหนนุจากรัฐบาลและ 

การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เร่ิมมีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจบุนั และที่จะมีผลบงัคบัใช้ในอนาคต มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

 

มีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 (ต่อ)  
 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14  
   

 
 
 

เร่ือง ข้อจ ากดัสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ 
ข้อก าหนดเงินทนุขัน้ต า่และปฏิสมัพนัธ์ของ
รายการเหล่านี ้ส าหรับมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 19  เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16  เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทนุสทุธิใน
หน่วยงานตา่งประเทศ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17 เร่ือง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใชเ่งินสดให้เจ้าของ 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19  เร่ือง การช าระหนีสิ้นทางการเงินด้วยตราสารทนุ 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 20  
   

เร่ือง ต้นทนุการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส าหรับ
เหมืองผวิดิน 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 21  เร่ือง เงินท่ีน าส่งรัฐ 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 22 เร่ือง รายการที่เป็นเงินตราตา่งประเทศและส่ิงตอบแทน

รับหรือจ่ายล่วงหน้า 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 23 เร่ือง ความไม่แน่นอนเก่ียวกบัวิธีการทางภาษีเงินได้ 

 

มีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2564  
 

 กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน    
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1   เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2   เร่ือง สินค้าคงเหลือ 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7   เร่ือง งบกระแสเงินสด 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8   เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบญัชแีละข้อผิดพลาด 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10   เร่ือง เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12   เร่ือง ภาษีเงินได้ 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16   เร่ือง ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19   เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20   เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินอดุหนนุจากรัฐบาลและ 

การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เร่ิมมีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจบุนั และที่จะมีผลบงัคบัใช้ในอนาคต มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

 

มีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2564 (ต่อ)  
 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21   เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23   เร่ือง ต้นทนุการกู้ยมื 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24    เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจการ 

ที่เก่ียวข้องกนั 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26    เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ 

เมื่อออกจากงาน 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27    เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28    เร่ือง เงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29    เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกจิที ่

เงินเฟ้อรุนแรง 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32    เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33    เร่ือง ก าไรต่อหุ้น 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34    เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36    เร่ือง การด้อยคา่ของสินทรัพย์ 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37    เร่ือง ประมาณการหนีสิ้น หนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ และ

สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึน้ 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38    เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40    เร่ือง อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41    เร่ือง เกษตรกรรม 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้

เป็นครัง้แรก 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2    เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3    เร่ือง การรวมธุรกจิ 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4    เร่ือง สญัญาประกนัภยั 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5    เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ 

การด าเนินงานท่ียกเลิก 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6    เร่ือง การส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมือทางการเงิน 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เร่ิมมีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจบุนั และที่จะมีผลบงัคบัใช้ในอนาคต มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

 

มีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2564 (ต่อ)  
 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8    เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9  เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 เร่ือง การร่วมการงาน 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12    เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัส่วนได้เสียในกิจการอื่น 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13    เร่ือง การวดัมลูค่ายตุิธรรม 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14    เร่ือง รายการท่ีอยู่ภายใต้การก ากบัดแูลรอตดับญัชี 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ท ากบัลกูค้า 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า 
 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7  เร่ือง การเร่ิมต้นใช้สกลุเงินยโูรเป็นครัง้แรก 
 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10  เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความ

เก่ียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรม
ด าเนินงาน 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25  เร่ือง ภาษีเงินได้ - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี 
ของกิจการหรือของผู้ ถือหุ้น 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29  เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทานบริการ 
 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32  เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตวัตน - ต้นทนุเว็บไซต ์
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1  เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหนีสิ้นที่เกิดขึน้จากการรือ้ถอน  

การบรูณะ และหนีสิ้นท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2  เร่ือง หุ้นของสมาชิกในกจิการสหกรณ์และเคร่ืองมือที่

มีลกัษณะคล้ายคลงึกนั 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5  เร่ือง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทนุการรือ้ถอน  

การบรูณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6  เร่ือง หนีสิ้นท่ีเกิดขึน้จากการมีส่วนร่วมในตลาดที่

เฉพาะเจาะจง - เศษเหลือทิง้ของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
และอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7  เร่ือง การปรับปรุงย้อนหลงัภายใต้มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 29  เร่ือง การรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิจทีเ่งินเฟ้อรุนแรง 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เร่ิมมีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจบุนั และที่จะมีผลบงัคบัใช้ในอนาคต มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

 

มีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2564 (ต่อ)  
 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8    เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9  เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 เร่ือง การร่วมการงาน 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12    เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัส่วนได้เสียในกิจการอื่น 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13    เร่ือง การวดัมลูค่ายตุิธรรม 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14    เร่ือง รายการท่ีอยู่ภายใต้การก ากบัดแูลรอตดับญัชี 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ท ากบัลกูค้า 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า 
 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7  เร่ือง การเร่ิมต้นใช้สกลุเงินยโูรเป็นครัง้แรก 
 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10  เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความ

เก่ียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรม
ด าเนินงาน 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25  เร่ือง ภาษีเงินได้ - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี 
ของกิจการหรือของผู้ ถือหุ้น 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29  เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทานบริการ 
 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32  เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตวัตน - ต้นทนุเว็บไซต ์
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1  เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหนีสิ้นที่เกิดขึน้จากการรือ้ถอน  

การบรูณะ และหนีสิ้นท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2  เร่ือง หุ้นของสมาชิกในกจิการสหกรณ์และเคร่ืองมือที่

มีลกัษณะคล้ายคลงึกนั 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5  เร่ือง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทนุการรือ้ถอน  

การบรูณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6  เร่ือง หนีสิ้นท่ีเกิดขึน้จากการมีส่วนร่วมในตลาดที่

เฉพาะเจาะจง - เศษเหลือทิง้ของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
และอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7  เร่ือง การปรับปรุงย้อนหลงัภายใต้มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 29  เร่ือง การรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิจทีเ่งินเฟ้อรุนแรง 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เร่ิมมีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจบุนั และที่จะมีผลบงัคบัใช้ในอนาคต มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

 

มีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2564 (ต่อ)  
 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10  เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ข้อตกลงสมัปทานบริการ 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14  

   
เร่ือง ข้อจ ากดัสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ 

ข้อก าหนดเงินทนุขัน้ต า่และปฏิสมัพนัธ์ของ
รายการเหล่านี ้ส าหรับมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 19  เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16  เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทนุสทุธิใน
หน่วยงานตา่งประเทศ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17 เร่ือง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใชเ่งินสดให้เจ้าของ 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19  เร่ือง การช าระหนีสิ้นทางการเงินด้วยตราสารทนุ 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 20  

   
เร่ือง ต้นทนุการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส าหรับ

เหมืองผวิดิน 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 21  เร่ือง เงินท่ีน าส่งรัฐ 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 22 เร่ือง รายการท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศและส่ิงตอบ

แทนรับหรือจ่ายล่วงหน้า 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 23 เร่ือง ความไม่แน่นอนเก่ียวกบัวิธีการทางภาษีเงินได้ 

 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และ
ฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซึง่มีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2563 
มาถือปฏิบตัิ ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวเชื่อว่าไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึง่ได้มี
การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปได้ดงันี ้
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เร่ิมมีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจบุนั และที่จะมีผลบงัคบัใช้ในอนาคต มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมือทางการเงิน 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16  เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทนุสทุธิใน

หน่วยงานตา่งประเทศ 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19  เร่ือง การช าระหนีสิ้นทางการเงินด้วยตราสารทนุ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว ใช้แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดงัต่อไปนี ้
 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 101 เร่ือง หนีส้งสยัจะสญูและหนีส้ญู 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 103  เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินของธนาคารและ

สถาบนัการเงินท่ีคล้ายคลงึกนั 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีส าหรับการปรับโครงสร้างหนีท้ี่มีปัญหา 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินลงทนุในตราสารหนีแ้ละ 

ตราสารทนุ 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีส าหรับกจิการท่ีด าเนินธุรกจิเฉพาะด้าน

การลงทนุ 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลูส าหรับ

เคร่ืองมือทางการเงิน 
 การตีความมาตรฐานการบญัชี เร่ืองที่ 9 เร่ือง สินทรัพย์ที่ลกูหนีโ้อนให้เพื่อช าระหนี ้

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ก าหนดหลักการเก่ียวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงินด้วยมลูค่ายตุิธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของเคร่ืองมือทางการเงิน ลกัษณะ
ของกระแสเงินสดตามสญัญาและแผนธุรกิจของกิจการ หลกัการเก่ียวกับวิธีการค านวณการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
โดยใช้แนวคิดของผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดง
รายการและการเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมือทางการเงิน 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เร่ิมมีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจบุนั และที่จะมีผลบงัคบัใช้ในอนาคต มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมือทางการเงิน 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16  เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทนุสทุธิใน

หน่วยงานตา่งประเทศ 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19  เร่ือง การช าระหนีสิ้นทางการเงินด้วยตราสารทนุ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว ใช้แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดงัต่อไปนี ้
 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 101 เร่ือง หนีส้งสยัจะสญูและหนีส้ญู 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 103  เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินของธนาคารและ

สถาบนัการเงินท่ีคล้ายคลงึกนั 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีส าหรับการปรับโครงสร้างหนีท้ี่มีปัญหา 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินลงทนุในตราสารหนีแ้ละ 

ตราสารทนุ 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีส าหรับกจิการท่ีด าเนินธุรกจิเฉพาะด้าน

การลงทนุ 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลูส าหรับ

เคร่ืองมือทางการเงิน 
 การตีความมาตรฐานการบญัชี เร่ืองที่ 9 เร่ือง สินทรัพย์ที่ลกูหนีโ้อนให้เพื่อช าระหนี ้

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ก าหนดหลักการเก่ียวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงินด้วยมลูค่ายตุิธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของเคร่ืองมือทางการเงิน ลกัษณะ
ของกระแสเงินสดตามสญัญาและแผนธุรกิจของกิจการ หลกัการเก่ียวกับวิธีการค านวณการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
โดยใช้แนวคิดของผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดง
รายการและการเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมือทางการเงิน 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เร่ิมมีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจบุนั และที่จะมีผลบงัคบัใช้ในอนาคต มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

 

การน ามาตรฐานกลุ่มนีม้าถือปฏิบตัิมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทจากรายการดงัต่อไปนี ้
 

- การจัดประเภทและการวัดมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - กลุ่มบริษัท 
วดัมลูค่าเงินลงทนุดงักล่าวด้วยมลูค่ายตุิธรรม และจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมลูค่าด้วย
มลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น  

 

- การจดัประเภทและการวดัมลูค่าของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขายประเภทตราสารทุน - กลุ่มบริษัทเลือกจดัประเภทเงิน
ลงทุนดังกล่าวบางส่วนเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจัด
ประเภทเงินลงทนุดงักล่าวบางส่วนเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ  

 

- การจดัประเภทและการวดัมลูค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขายประเภทตราสารหนี ้- กลุ่มบริษัทจดัประเภทเงินลงทนุ
ดงักล่าวบางส่วนเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย หรือวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นหรือวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ โดยพิจารณาตามลกัษณะของกระแสเงินสดตาม
สญัญาของสินทรัพย์ทางการเงินและแผนธุรกิจของกิจการ ณ วนัที่ถือปฏิบตัิในช่วงเปล่ียนแปลงตามมาตรฐานรายงานทาง
การเงิน ฉบบัที่ 9 

 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ - กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของ
ตราสารหนีท้ี่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหรือวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยไม่
จ าเป็นต้องรอให้มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึน้จริง 

 

- การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ - กลุ่มบริษัทรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์เมื่อเร่ิมแรกด้วยมลูค่ายุติธรรม ณ วนัที่เข้าท า
สญัญา และวดัมลูค่าในภายหลงัด้วยมลูค่ายตุิธรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน การเปล่ียนแปลงในมลูค่ายุติธรรม
ของตราสารอนุพันธ์จะถูกรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ทัง้นี  ้กลุ่มบริษัทน าการบัญชีป้องกันความเส่ียง  
มาถือปฏิบตัิส าหรับบางรายการ 

 

- การบัญชีป้องกันความเส่ียง - กลุ่มบริษัทถือว่าความสัมพันธ์ของการป้องกันความเส่ียงทัง้หมดของกลุ่มบริษัทที่มี  
อยู่เดิมก่อนการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานฉบับนี ้ยังคงมี
ความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงต่อไปได้ ส าหรับตราสารอนุพนัธ์ที่ถกูก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือป้องกันความเส่ียง
เพื่อการป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด กลุ่มบริษัทจะรับรู้การเปล่ียนแปลงในมลูค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
ดงักล่าวในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยก าไรและขาดทุนดงักล่าวจะถูกโอนไปยงัส่วนของก าไรหรือขาดทุนหรือรวมเป็น
ส่วนหนึ่งของมลูค่าตามบญัชีเร่ิมแรกของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินในภายหลงั 

-  
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เร่ิมมีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจบุนั และที่จะมีผลบงัคบัใช้ในอนาคต มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า ใช้แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดงัต่อไปนี ้
 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สญัญาเช่า 
 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สญัญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจงูใจที่ให้แก่ผู้ เชา่ 
 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การประเมินเนือ้หาสญัญาเช่าที่ท าขึน้ตาม

รูปแบบกฎหมาย 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 

(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเช่า
หรือไม่ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี ้ก าหนดหลักการส าหรับการระบุสัญญาเช่า การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า  
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลูของสญัญาเช่าทัง้ทางด้านผู้ เช่าและผู้ให้เช่า ซึง่มีการเปล่ียนแปลงข้อก าหนดอย่างเป็น
สาระส าคัญ โดยยกเลิกการแยกประเภทระหว่างสัญญาเช่าด าเนินงานและสญัญาเช่าการเงินภายใต้มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัที่ 17 ในฝ่ังผู้ เช่า และก าหนดให้ผู้ เช่ารับรู้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนีสิ้นตามสญัญาเช่า ณ วนัที่สญัญาเช่าเร่ิมมี
ผลส าหรับสญัญาเช่าทัง้หมด ยกเว้นสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมลูค่าต ่า ทัง้นี ้การบญัชีส าหรับ
ผู้ ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน โดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 
 

กลุ่มบริษัทน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 
เร่ือง สญัญาเช่า มาถือปฏิบตัิโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัิเป็น
ครัง้แรกโดยการปรับปรุงยอดยกมาของก าไรสะสมหรือองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่
ปรับย้อนหลงังบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ  
 

ประกาศสภาวิชาชีพบญัชีเพื่อผ่อนผนัการจดัประเภทหุ้นกู้ที่มีลกัษณะคล้ายทนุ 
 

กลุ่มบริษัทมีหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลกัษณะคล้ายทนุแสดงอยู่ในส่วนของผู้ ถือหุ้น เนื่องจากกลุ่มบริษัทพิจารณาว่าหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มี
ลกัษณะคล้ายทุนดงักล่าว มีลกัษณะการช าระคืนเงินต้นเพียงครัง้เดียวเมื่อเลิกกิจการ หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนก าหนดตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ รวมทัง้สามารถเล่ือนการช าระผลตอบแทนได้ตามดุลยพินิจของผู้ ออกหุ้นกู้ โดยไม่จ ากัด
จ านวนครัง้ตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้ เดียว โดยผลตอบแทนท่ีค้างช าระดงักล่าวจะถูกสะสมไว้โดยไม่มีการคิด
ดอกเบีย้ อย่างไรก็ตาม ตามย่อหน้าที่ 25 ของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน ซึง่มี
ผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมต้นในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทต้องจดัประเภทรายการตราสาร
ดงักล่าวเป็นหนีสิ้นทางการเงิน เนื่องจากเงื่อนไขบางประการตาม “ข้อก าหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้
ถือหุ้นกู้ ” อาจตีความได้ว่าผู้ ถือหุ้นกู้มีสิทธิได้รับช าระภาระผูกพนัก่อนการช าระบญัชี ทัง้นี ้สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศ
สภาวิชาชีพบญัชีที่ 95/2562 เพื่อผ่อนผนัการจดัประเภทหุ้นกู้ที่มีลกัษณะคล้ายทุนท่ีออกและได้รับช าระก่อนวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 เป็นส่วนหนึ่งของส่วนของผู้ ถือหุ้นได้จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เร่ิมมีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจบุนั และที่จะมีผลบงัคบัใช้ในอนาคต มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า ใช้แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดงัต่อไปนี ้
 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สญัญาเช่า 
 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สญัญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจงูใจที่ให้แก่ผู้ เชา่ 
 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การประเมินเนือ้หาสญัญาเช่าที่ท าขึน้ตาม

รูปแบบกฎหมาย 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 

(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเช่า
หรือไม่ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี ้ก าหนดหลักการส าหรับการระบุสัญญาเช่า การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า  
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลูของสญัญาเช่าทัง้ทางด้านผู้ เช่าและผู้ให้เช่า ซึง่มีการเปล่ียนแปลงข้อก าหนดอย่างเป็น
สาระส าคัญ โดยยกเลิกการแยกประเภทระหว่างสัญญาเช่าด าเนินงานและสญัญาเช่าการเงินภายใต้มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัที่ 17 ในฝ่ังผู้ เช่า และก าหนดให้ผู้ เช่ารับรู้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนีสิ้นตามสญัญาเช่า ณ วนัที่สญัญาเช่าเร่ิมมี
ผลส าหรับสญัญาเช่าทัง้หมด ยกเว้นสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมลูค่าต ่า ทัง้นี ้การบญัชีส าหรับ
ผู้ ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน โดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 
 

กลุ่มบริษัทน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 
เร่ือง สญัญาเช่า มาถือปฏิบตัิโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัเป็น
ครัง้แรกโดยการปรับปรุงยอดยกมาของก าไรสะสมหรือองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่
ปรับย้อนหลงังบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ  
 

ประกาศสภาวิชาชีพบญัชีเพื่อผ่อนผนัการจดัประเภทหุ้นกู้ที่มีลกัษณะคล้ายทนุ 
 

กลุ่มบริษัทมีหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลกัษณะคล้ายทนุแสดงอยู่ในส่วนของผู้ ถือหุ้น เนื่องจากกลุ่มบริษัทพิจารณาว่าหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มี
ลกัษณะคล้ายทุนดงักล่าว มีลกัษณะการช าระคืนเงินต้นเพียงครัง้เดียวเมื่อเลิกกิจการ หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนก าหนดตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ รวมทัง้สามารถเล่ือนการช าระผลตอบแทนได้ตามดุลยพินิจของผู้ ออกหุ้นกู้ โดยไม่จ ากัด
จ านวนครัง้ตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้ เดียว โดยผลตอบแทนที่ค้างช าระดงักล่าวจะถูกสะสมไว้โดยไม่มีการคิด
ดอกเบีย้ อย่างไรก็ตาม ตามย่อหน้าที่ 25 ของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน ซึง่มี
ผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมต้นในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทต้องจดัประเภทรายการตราสาร
ดงักล่าวเป็นหนีสิ้นทางการเงิน เนื่องจากเงื่อนไขบางประการตาม “ข้อก าหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้
ถือหุ้นกู้ ” อาจตีความได้ว่าผู้ ถือหุ้นกู้มีสิทธิได้รับช าระภาระผูกพนัก่อนการช าระบญัชี ทัง้นี ้สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศ
สภาวิชาชีพบญัชีที่ 95/2562 เพื่อผ่อนผนัการจดัประเภทหุ้นกู้ที่มีลกัษณะคล้ายทุนท่ีออกและได้รับช าระก่อนวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 เป็นส่วนหนึ่งของส่วนของผู้ ถือหุ้นได้จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เร่ิมมีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจบุนั และที่จะมีผลบงัคบัใช้ในอนาคต มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีหุ้ นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนในงบการเงินรวมจ านวน 4,982 ล้านบาท 
โดยกลุ่มบริษัทจดัประเภทรายการดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุของบริษัทย่อย  
 

ผลกระทบสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยู่ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 4 
 

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง และฉบบัใหม่ ส าหรับ
งบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญ 
ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเมื่อน ามาถือปฏิบตัิ ยกเว้นการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 9 
เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน         
ทีป่รับเปล่ียนข้อก าหนดการบญัชีป้องกนัความเส่ียงโดยเฉพาะ  เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากความไม่แน่นอนที่เกิด
จากการปฏิรูปอตัราดอกเบีย้อ้างอิง เช่น อตัราดอกเบีย้อ้างอิงที่ก าหนดจากธุรกรรมการกู้ยืม (Interbank offer rates – IBORs) 
รวมถึง การปรับปรุงได้ก าหนดให้กิจการให้ข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกับความสมัพนัธ์ของการป้องกันความเส่ียงท่ีได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นัน้ กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของการน ามาตรฐานรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมาถือปฎิบตัิ  
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส าคญั 
 

3.2.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และเงินลงทุน
ระยะสัน้อื่นที่มีสภาพคล่องซึ่งมีระยะเวลาครบก าหนดภายในสามเดือนและไม่มีข้อจ ากดัในการเบิกใช้ ส่วนเงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน แสดงเป็นหนีสิ้นหมนุเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

3.2.2 สินค้าคงเหลือ 
 

สินค้าคงเหลือแสดงมลูค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า โดยราคาทุนค านวณตามเกณฑ์  
ถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก ราคาทุนของสินค้าคงเหลือ ประกอบด้วยต้นทุนทัง้หมดในการซือ้ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องโดยตรง 
กบัการซือ้ ส่วนลดรับ ส่วนลดตามปริมาณการซือ้ รวมถึงเงินน าส่งหรือเงินรับชดเชยจากภาษีและกองทนุต่าง ๆ  ส่วนมลูค่าสทุธิ
ที่จะได้รับนัน้ค านวณจากราคาโดยประมาณที่คาดว่าจะขายตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นเพื่อให้สินค้านัน้
ส าเร็จรูป และค่าใช้จ่ายในการขายที่เก่ียวข้อง และรับรู้ส่วนของมลูค่าสทุธิที่จะได้รับท่ีต ่ากว่าราคาทนุในงบก าไรขาดทนุภายใต้
หวัข้อต้นทนุขาย และกลุ่มบริษัทจะรับรู้ส ารองสินค้าเส่ือมสภาพเมื่อสินค้าล้าสมยั หรือเสื่อมคณุภาพ 
 

สินค้าคงเหลือภายใต้ลักษณะการค้าแบบนายหน้า-ผู้ ค้าสินค้าโภคภัณฑ์แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนหกั
ต้นทนุในการขาย 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.3 พสัดคุงเหลือ 
 

พัสดุคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนซึ่งค านวณตามเกณฑ์ถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก หักด้วยส ารองพัสดุเส่ือมสภาพส าหรับพัสดุที่
เส่ือมสภาพ ล้าสมยั หรือไม่ได้ใช้งาน และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทนุการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้ 
 

3.2.4 สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนและหนีสิ้นท่ีถือไว้เพื่อขาย 
 

สินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จ าหน่าย (ที่ประกอบด้วยสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนและหนีสิ้นที่ถือไว้เพื่อขาย) จะถกูจดัประเภทเป็น
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเมื่อมูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย มิใช่มาจากการใช้สินทรัพย์นัน้ต่อไป  
ซึง่จะเกิดขึน้เมื่อการขายนัน้มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดบัสงูมากและสินทรัพย์นัน้มีไว้เพื่อขายในทนัทีในสภาพปัจจุบนั 
โดยขึน้อยู่กับข้อตกลงที่เป็นไปตามปกติและถือปฏิบตัิกันทัว่ไปส าหรับการขายสินทรัพย์นัน้ ซึ่งผู้บริหารได้ผูกมดักับแผนการ
เสนอขายสินทรัพย์อย่างจริงจังในราคาที่สมเหตุสมผลสอดคล้องกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์นัน้ โดยได้เร่ิม
ด าเนินการตามแผนเพื่อหาผู้ซือ้และเพื่อท าตามแผนให้สมบูรณ์และมีความเป็นไปได้ว่าการขายจะเสร็จสมบูรณ์ภายในหนึ่งปี
นบัจากวนัท่ีจดัประเภท โดยสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จ าหน่ายนัน้จะวดัมลูค่าด้วยจ านวนที่ต ่ากว่าระหว่างมลูค่าตามบญัชี
กบัมลูค่ายตุิธรรมหกัต้นทนุในการขาย 
 

กลุ่มบริษัทหยุดคิดค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายส าหรับอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีถูกจัดประเภทเป็น
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ตัง้แต่วนัที่ท่ีสินทรัพย์ดงักล่าวเข้าเงื่อนไขในการจดัประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพือ่ขาย กลุ่มบริษัทยงัคง
รับรู้ต่อไป ส าหรับหนีสิ้น รวมถึงดอกเบีย้และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัหนีสิ้นซึง่ถกูจดัประเภทเป็นหนีสิ้นท่ีถือไว้เพื่อขาย 
 

3.2.5 เงินลงทนุในบริษัทย่อย 
 

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทใหญ่ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม การควบคุมเกิดขึน้เมื่อบริษัทใหญ่มี
อ านาจเหนือบริษัทย่อยและมีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเก่ียวข้องกับบริษัทย่อย รวมถึงมี
ความสามารถในการท าให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากอ านาจเหนือบริษัทย่อย ซึง่รวมถึงกรณีที่บริษัทใหญ่มีสิทธิในการ
ออกเสียงน้อยกว่าก่ึงหนึ่งในบริษัทย่อย บริษัทใหญ่พิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องว่ามีอ านาจเหนือ
บริษัทย่อยหรือไม่  
 

งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนบัจากวนัท่ีมีการควบคมุจนถึงวนัท่ีการควบคมุสิน้สดุลง 
 

บริษัทใหญ่ปันส่วนก าไรหรือขาดทุน และแต่ละองค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นให้กับส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัท
ใหญ่และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ แม้ว่าจะท าให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุติดลบ 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.3 พสัดคุงเหลือ 
 

พัสดุคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนซึ่งค านวณตามเกณฑ์ถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก หักด้วยส ารองพัสดุเส่ือมสภาพส าหรับพัสดุที่
เส่ือมสภาพ ล้าสมยั หรือไม่ได้ใช้งาน และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทนุการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้ 
 

3.2.4 สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนและหนีสิ้นท่ีถือไว้เพื่อขาย 
 

สินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จ าหน่าย (ที่ประกอบด้วยสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนและหนีสิ้นที่ถือไว้เพื่อขาย) จะถกูจดัประเภทเป็น
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเมื่อมูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย มิใช่มาจากการใช้สินทรัพย์นัน้ต่อไป  
ซึง่จะเกิดขึน้เมื่อการขายนัน้มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดบัสงูมากและสินทรัพย์นัน้มีไว้เพื่อขายในทนัทีในสภาพปัจจุบนั 
โดยขึน้อยู่กับข้อตกลงที่เป็นไปตามปกติและถือปฏิบตัิกันทัว่ไปส าหรับการขายสินทรัพย์นัน้ ซึ่งผู้บริหารได้ผูกมดักับแผนการ
เสนอขายสินทรัพย์อย่างจริงจังในราคาที่สมเหตุสมผลสอดคล้องกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์นัน้ โดยได้เร่ิม
ด าเนินการตามแผนเพื่อหาผู้ซือ้และเพื่อท าตามแผนให้สมบูรณ์และมีความเป็นไปได้ว่าการขายจะเสร็จสมบูรณ์ภายในหนึ่งปี
นบัจากวนัท่ีจดัประเภท โดยสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จ าหน่ายนัน้จะวดัมลูค่าด้วยจ านวนที่ต ่ากว่าระหว่างมลูค่าตามบญัชี
กบัมลูค่ายตุิธรรมหกัต้นทนุในการขาย 
 

กลุ่มบริษัทหยุดคิดค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายส าหรับอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีถูกจัดประเภทเป็น
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ตัง้แต่วนัที่ท่ีสินทรัพย์ดงักล่าวเข้าเงื่อนไขในการจดัประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพือ่ขาย กลุ่มบริษัทยงัคง
รับรู้ต่อไป ส าหรับหนีสิ้น รวมถึงดอกเบีย้และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัหนีสิ้นซึง่ถกูจดัประเภทเป็นหนีสิ้นท่ีถือไว้เพื่อขาย 
 

3.2.5 เงินลงทนุในบริษัทย่อย 
 

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทใหญ่ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม การควบคุมเกิดขึน้เมื่อบริษัทใหญ่มี
อ านาจเหนือบริษัทย่อยและมีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเก่ียวข้องกับบริษัทย่อย รวมถึงมี
ความสามารถในการท าให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากอ านาจเหนือบริษัทย่อย ซึง่รวมถึงกรณีที่บริษัทใหญ่มีสิทธิในการ
ออกเสียงน้อยกว่าก่ึงหนึ่งในบริษัทย่อย บริษัทใหญ่พิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องว่ามีอ านาจเหนือ
บริษัทย่อยหรือไม่  
 

งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนบัจากวนัท่ีมีการควบคมุจนถึงวนัท่ีการควบคมุสิน้สดุลง 
 

บริษัทใหญ่ปันส่วนก าไรหรือขาดทุน และแต่ละองค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นให้กับส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัท
ใหญ่และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ แม้ว่าจะท าให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุติดลบ 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.5 เงินลงทนุในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

กลุ่มบริษัทบนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจโดยปฏิบตัิตามวิธีซือ้ ยกเว้นกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั 
ต้นทุนการรวมธุรกิจวัดมูลค่าด้วยจ านวนรวมของมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนที่โอนให้ มูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ
ควบคุมในบริษัทของผู้ถูกซือ้และมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียที่มีอยู่ ณ วันที่ซือ้ (หากเป็นการรวมธุรกิจที่ด าเนินการส าเร็จ
จากการทยอยซือ้) 
 

• ในการรวมธุรกิจแต่ละครัง้ กลุ่มบริษัทวดัมลูค่าของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซือ้ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือ
มลูค่าของสินทรัพย์สทุธิที่ระบไุด้ของผู้ถูกซือ้ตามสดัส่วนของหุ้นท่ีถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุนัน้ 

• กรณีการรวมธุรกิจท่ีด าเ นินการส าเ ร็จจากการทยอยซื อ้  กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ ถืออยู่ ก่อนหน้า  
การรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มลูค่ายตุิธรรม ณ วนัท่ีซือ้และรับรู้ผลก าไรหรือขาดทนุท่ีเกิดขึน้ในงบก าไรขาดทนุ 

• ต้นทุนที่เก่ียวข้องกับการซือ้ รวมถึงค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่จ่ายให้แก่ที่ปรึกษา ผู้ประเมินราคา และค่าที่ปรึกษาอื่น ๆ 
บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทนุ 

 

กลุ่มบริษัทวดัมลูค่าสินทรัพย์ที่ระบไุด้ที่ได้มาและหนีสิ้นท่ีรับมาด้วยมลูค่ายตุิธรรม ณ วนัท่ีซือ้ 
 

การเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทย่อยโดยที่ไม่ได้ท าให้กลุ่มบริษัทสญูเสียอ านาจในการควบคมุ กลุ่มบริษัท
บนัทึกรายการเปล่ียนแปลงดงักล่าวภายใต้หวัข้อส่วนเกินทุน(ขาดทุน)จากการเปล่ียนแปลงส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทย่อยใน
ส่วนของผู้ ถือหุ้น  
 

เมื่อมีการจ าหน่ายเงินลงทนุ กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสทุธิที่ได้รับกบัมลูค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในก าไรหรือ
ขาดทนุ 
 

เงินลงทนุในบริษัทย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีราคาทนุ 
 

กลุ่มบริษัทได้เปิดเผยรายชื่อบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทและข้อมูลที่เก่ียวข้องกับส่วนได้เสียของบริษัทย่อยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 17 
 

3.2.6 เงินลงทนุในการร่วมค้าและบริษทัร่วม 
 

การร่วมค้าคือการร่วมการงานซึง่กลุ่มบริษัทมีการควบคมุร่วมและมีสิทธิในสินทรัพย์สทุธิของการร่วมการงานนัน้ การควบคมุ
ร่วมหมายถึงการร่วมกันควบคุมการงานซึ่งได้ตกลงกันไว้ในสัญญา ซึ่งการควบคุมร่วมจะมีได้ก็ต่อเมื่อการตัดสินใจใด ๆ 
เก่ียวกบักิจกรรมที่เก่ียวข้องจะต้องได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉนัท์จากผู้ที่ร่วมกนัควบคมุแล้วเท่านัน้ 
 

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญั โดยมีอ านาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกับนโยบาย
ทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคมุหรือควบคมุร่วมในนโยบายดงักล่าว  
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.6 เงินลงทนุในการร่วมค้าและบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

กลุ่มบริษัทใช้วิธีซือ้เป็นวิธีการบญัชีส าหรับการบันทึกการได้มาซึ่งการร่วมค้าและบริษัทร่วม ยกเว้นกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน ต้นทุนการซือ้การร่วมค้าและบริษัทร่วมที่สงูกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้นที่ระบุได้
ของการร่วมค้าและบริษัทร่วม เฉพาะส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัทจะบันทึกเป็นค่าความนิยมซึ่งรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีเงิน
ลงทนุในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 
 

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทได้รวมส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียนบัจากวนัท่ีมี
อิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัจนถึงวนัท่ีการมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัสิน้สดุลง รายการก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่ได้เกิดขึน้ระหว่าง
กลุ่มบริษัทกับการร่วมค้าและบริษัทร่วมจะถกูตดับญัชีเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในการร่วมค้าและบริษัทร่วมนัน้ เว้นแต่มี
หลกัฐานว่าสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกนัดงักล่าวเกิดการด้อยค่า 
 

กลุ่มบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามสัดส่วนที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในก าไรหรือ
ขาดทนุของการร่วมค้าและบริษัทร่วม เงินปันผลที่กลุ่มบริษัทได้จากการร่วมค้าและบริษัทร่วมจะน าไปหกัจากมลูค่าตามบัญชี
ของเงินลงทนุ 

 

กลุ่มบริษัทจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทนุจากการร่วมค้าและบริษัทร่วมอีกต่อไป หากส่วนแบ่งขาดทนุของกลุ่มบริษัทในการร่วมค้า
และบริษัทร่วมมีมลูค่าเท่ากบัหรือเกินกว่ามลูค่าส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในการร่วมค้าและบริษัทร่วม เว้นแต่กลุ่มบริษัทได้ค า้
ประกนัหรือมีภาระผกูพนัในหนีสิ้นตามกฎหมายหรือต้องจ่ายช าระหนีแ้ทนการร่วมค้าและบริษัทร่วม  
 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสทุธิท่ีได้รับกับมลูค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในก าไร
หรือขาดทนุ 
 

เงินลงทนุในการร่วมค้าและบริษัทร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีราคาทุนและแสดงในงบการเงินรวมโดยใช้วิธี
ส่วนได้เสีย  
 

กลุ่มบริษัทได้เปิดเผยรายชื่อการร่วมค้าและบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทและข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัส่วนได้เสียของการร่วมค้าและ
บริษัทร่วมไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 17 
 

3.2.7 การด าเนินงานร่วมกนั 
 

การด าเนินงานร่วมกันเป็นการร่วมการงานที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหนีสิ้นที่เก่ียวข้องกับการร่วม
การงานนัน้ กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์ หนีสิ้น รายได้ และค่าใช้จ่ายตามส่วนได้เสียในการด าเนินงานร่วมกนัในงบการเงินเฉพาะ
กิจการและงบการเงินรวมนบัตัง้แต่วนัท่ีมีการควบคมุร่วมจนถึงวนัท่ีการควบคมุร่วมสิน้สดุลง  
 

กลุ่มบริษัทได้เปิดเผยการด าเนินงานร่วมกันและข้อมูลที่เก่ียวข้องกับส่วนได้เสียของการด าเนินงานร่วมกันไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 17 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.6 เงินลงทนุในการร่วมค้าและบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

กลุ่มบริษัทใช้วิธีซือ้เป็นวิธีการบญัชีส าหรับการบันทึกการได้มาซึ่งการร่วมค้าและบริษัทร่วม ยกเว้นกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน ต้นทุนการซือ้การร่วมค้าและบริษัทร่วมที่สงูกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้นที่ระบุได้
ของการร่วมค้าและบริษัทร่วม เฉพาะส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัทจะบันทึกเป็นค่าความนิยมซึ่งรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีเงิน
ลงทนุในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 
 

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทได้รวมส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียนบัจากวนัท่ีมี
อิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัจนถึงวนัท่ีการมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัสิน้สดุลง รายการก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่ได้เกิดขึน้ระหว่าง
กลุ่มบริษัทกับการร่วมค้าและบริษัทร่วมจะถกูตดับญัชีเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในการร่วมค้าและบริษัทร่วมนัน้ เว้นแต่มี
หลกัฐานว่าสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกนัดงักล่าวเกิดการด้อยค่า 
 

กลุ่มบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามสัดส่วนท่ีกลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในก าไรหรือ
ขาดทนุของการร่วมค้าและบริษัทร่วม เงินปันผลที่กลุ่มบริษัทได้จากการร่วมค้าและบริษัทร่วมจะน าไปหกัจากมลูค่าตามบัญชี
ของเงินลงทนุ 

 

กลุ่มบริษัทจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทนุจากการร่วมค้าและบริษัทร่วมอีกต่อไป หากส่วนแบ่งขาดทนุของกลุ่มบริษัทในการร่วมค้า
และบริษัทร่วมมีมลูค่าเท่ากบัหรือเกินกว่ามลูค่าส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในการร่วมค้าและบริษัทร่วม เว้นแต่กลุ่มบริษัทได้ค า้
ประกนัหรือมีภาระผกูพนัในหนีสิ้นตามกฎหมายหรือต้องจ่ายช าระหนีแ้ทนการร่วมค้าและบริษัทร่วม  
 

เมื่อมีการจ าหน่ายเงินลงทุน กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสทุธิที่ได้รับกับมลูค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในก าไร
หรือขาดทนุ 
 

เงินลงทนุในการร่วมค้าและบริษัทร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีราคาทุนและแสดงในงบการเงินรวมโดยใช้วิธี
ส่วนได้เสีย  
 

กลุ่มบริษัทได้เปิดเผยรายชื่อการร่วมค้าและบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทและข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัส่วนได้เสียของการร่วมค้าและ
บริษัทร่วมไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 17 
 

3.2.7 การด าเนินงานร่วมกนั 
 

การด าเนินงานร่วมกันเป็นการร่วมการงานที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหนีสิ้นที่เก่ียวข้องกับการร่วม
การงานนัน้ กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์ หนีสิ้น รายได้ และค่าใช้จ่ายตามส่วนได้เสียในการด าเนินงานร่วมกนัในงบการเงินเฉพาะ
กิจการและงบการเงินรวมนบัตัง้แต่วนัท่ีมีการควบคมุร่วมจนถึงวนัท่ีการควบคมุร่วมสิน้สดุลง  
 

กลุ่มบริษัทได้เปิดเผยการด าเนินงานร่วมกันและข้อมูลที่เก่ียวข้องกับส่วนได้เสียของการด าเนินงานร่วมกันไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 17 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.8 บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนักับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ านาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯ 
หรืออยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกันกบับริษัทฯ ซึ่งหมายความรวมถึง บริษัทที่ท าหน้าที่ถือหุ้นของบริษัทย่อย และกิจการที่เป็น
บริษัทย่อยในเครือเดียวกนั รวมถึงมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญั หรือมีอ านาจควบคมุร่วม นอกจากนี ้
บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้บริหารส าคญั และกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงกิจการ
ที่ผู้บริหารส าคญั หรือกรรมการของบริษัทฯ มีอ านาจควบคมุ หรือมีอ านาจควบคมุร่วม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญ ไม่ว่า
จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 

ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ แต่ละรายการ บริษัทฯ ค านึงถึงเนือ้หาของ
ความสมัพนัธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 

 

3.2.9 การแปลงคา่เงินตราต่างประเทศ 
 

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของบริษัทฯ 
รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยู่ในงบการเงินรวมวดัมลูค่าด้วยสกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของแต่ละกิจการนัน้ 
 

กลุ่มบริษัทแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึน้ให้เป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ 
วนัที่ท่ีเกิดรายการ และแปลงค่าสินทรัพย์และหนีสิ้นที่เป็นตวัเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็น
สกลุเงินที่ใช้ในการด าเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ก าไรและขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่าย
ช าระที่เป็นเงินตราต่างประเทศและที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนีสิ้นที่เป็นตวัเงินดงักล่าว จะรับรู้ในก าไรขาดทนุ 
 

กลุ่มบริษัทแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศที่จดัท างบการเงินเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาทโดยแปลง
ค่าสินทรัพย์และหนีสิ้นด้วยอตัราปิด ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และแปลงค่างบก าไรขาดทุนโดยใช้อตัราแลกเปล่ียนถวั
เฉล่ียระหว่างงวด ผลต่างที่เกิดขึน้จากการแปลงค่ารายการดงักล่าว รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงจ านวนสะสม
ภายใต้หวัข้อองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ ถือหุ้นในส่วนของผู้ ถือหุ้น 
 

เมื่อกลุ่มบริษัทจ าหน่ายหน่วยงานในต่างประเทศ จะบนัทึกผลต่างซึง่แสดงภายใต้ส่วนของผู้ ถือหุ้นเป็นส่วนหน่ึงของก าไรหรือ
ขาดทนุจากการจ าหน่ายหน่วยงานในต่างประเทศนัน้  
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.10 ต้นทนุการกู้ยืม 
 

ต้นทุนการกู้ยืม ประกอบด้วย ดอกเบีย้และต้นทุนอื่นที่เกิดจากการกู้ยืม โดยต้นทุนการกู้ยืมที่เก่ียวข้องกับการได้มา ซึ่งการ
ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข จะรวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์ดงักล่าว จนกระทัง่การด าเนินการส่วน
ใหญ่ที่จ าเป็นในการเตรียมการก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์เสร็จสิน้ลง ในกรณีที่
เงินกู้ยืมเกิดขึน้โดยเฉพาะ เพื่อก่อสร้างหรือผลิตสินทรัพย์ จ านวนต้นทนุการกู้ยืมที่รวมเป็นราคาทนุของสินทรัพย์นัน้เป็นต้นทุน
การกู้ยืมท่ีเกิดขึน้จริงในระหว่างปีของเงินกู้นัน้ หกัด้วยรายได้ที่เกิดจากการน าเงินกู้ดงักล่าวไปลงทุนเป็นการชัว่คราว กรณีที่
เงินกู้ยืมมีวตัถุประสงค์ทัว่ไป กลุ่มบริษัทใช้อตัราการตัง้ขึน้เป็นราคาทุนของสินทรัพย์คณูด้วยรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่สินทรัพย์ 
ในการปันส่วนต้นทนุการกู้ยืมเป็นราคาทนุของสินทรัพย์ 
 

ต้นทนุการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ 
 

3.2.11 อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 
 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ แสดงด้วยราคาทนุหกัด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผ่ือการด้อยคา่ ซึง่ราคาทนุรวมถึงรายจา่ย
ที่เก่ียวข้องโดยตรงกบัการจดัหาสินทรัพย์ 
 

กลุ่มบริษัทใช้วิธีราคาทนุส าหรับการบนัทึกบญัชีอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยแนวทางราคาทุนนัน้เป็นไปตามแนวทางที่
ก าหนดในนโยบายการบญัชีหวัข้อ “ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์” 
 

ค่าเส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ซึ่งอยู่
ระหว่าง 5 - 30 ปี และไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้าง 
 

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินที่ได้รับสทุธิจากการจ าหน่ายกับมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทนุในปีที่ตดัรายการอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุออกจากบญัชี 
 

3.2.12 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหกัด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) โดยราคาทุน
รวมถึงรายจ่ายที่เก่ียวข้องโดยตรงเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมใช้งาน และประมาณการค่ารือ้ถอนการขน
ย้ายและการบรูณะสถานท่ีตัง้ของสินทรัพย์ ซึง่เป็นภาระผกูพนัท่ีเกิดจากการได้หรือใช้สินทรัพย์นัน้  
 

ค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรักษาจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในระหว่างงวดบญัชีที่เกิดรายการขึน้  ส่วนต้นทุนของการปรับปรุง
สินทรัพย์ให้ดีขึน้อย่างมีนัยส าคัญ ต้นทุนที่เกิดจากการเปล่ียนแทนส่วนประกอบของรายการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
ตามระยะเวลาที่ก าหนด รวมถึงการตรวจสอบครัง้ใหญ่ กลุ่มบริษัทจะรับรู้ต้นทุนดงักล่าวไว้เป็นส่วนหนึ่งของราคาตามบัญชี
ของสินทรัพย์ ทัง้นี ้ส าหรับกรณีที่มีการเปล่ียนแทน กลุ่มบริษัทจะตดัมลูค่าตามบญัชีของส่วนประกอบท่ีถกูเปล่ียนแทนออก 
 

การก าหนดค่าเส่ือมราคา กลุ่มบริษัทพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนั เมื่อแต่ละส่วนประกอบนัน้มีสาระส าคญั 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.10 ต้นทนุการกู้ยืม 
 

ต้นทุนการกู้ยืม ประกอบด้วย ดอกเบีย้และต้นทุนอื่นที่เกิดจากการกู้ยืม โดยต้นทุนการกู้ยืมที่เก่ียวข้องกับการได้มา ซึ่งการ
ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข จะรวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์ดงักล่าว จนกระทัง่การด าเนินการส่วน
ใหญ่ที่จ าเป็นในการเตรียมการก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์เสร็จสิน้ลง ในกรณีที่
เงินกู้ยืมเกิดขึน้โดยเฉพาะ เพื่อก่อสร้างหรือผลิตสินทรัพย์ จ านวนต้นทนุการกู้ยืมที่รวมเป็นราคาทนุของสินทรัพย์นัน้เป็นต้นทุน
การกู้ยืมที่เกิดขึน้จริงในระหว่างปีของเงินกู้นัน้ หกัด้วยรายได้ที่เกิดจากการน าเงินกู้ดงักล่าวไปลงทุนเป็นการชัว่คราว กรณีที่
เงินกู้ยืมมีวตัถุประสงค์ทัว่ไป กลุ่มบริษัทใช้อตัราการตัง้ขึน้เป็นราคาทุนของสินทรัพย์คณูด้วยรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่สินทรัพย์ 
ในการปันส่วนต้นทนุการกู้ยืมเป็นราคาทนุของสินทรัพย์ 
 

ต้นทนุการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ 
 

3.2.11 อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 
 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ แสดงด้วยราคาทนุหกัด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผ่ือการด้อยคา่ ซึง่ราคาทนุรวมถึงรายจา่ย
ที่เก่ียวข้องโดยตรงกบัการจดัหาสินทรัพย์ 
 

กลุ่มบริษัทใช้วิธีราคาทนุส าหรับการบนัทึกบญัชีอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยแนวทางราคาทุนนัน้เป็นไปตามแนวทางที่
ก าหนดในนโยบายการบญัชีหวัข้อ “ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์” 
 

ค่าเส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ซึ่งอยู่
ระหว่าง 5 - 30 ปี และไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้าง 
 

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินที่ได้รับสทุธิจากการจ าหน่ายกับมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทนุในปีที่ตดัรายการอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุออกจากบญัชี 
 

3.2.12 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 
 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหกัด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) โดยราคาทุน
รวมถึงรายจ่ายที่เก่ียวข้องโดยตรงเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมใช้งาน และประมาณการค่ารือ้ถอนการขน
ย้ายและการบรูณะสถานท่ีตัง้ของสินทรัพย์ ซึง่เป็นภาระผกูพนัท่ีเกิดจากการได้หรือใช้สินทรัพย์นัน้  
 

ค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรักษาจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในระหว่างงวดบญัชีที่เกิดรายการขึน้  ส่วนต้นทุนของการปรับปรุง
สินทรัพย์ให้ดีขึน้อย่างมีนัยส าคัญ ต้นทุนที่เกิดจากการเปล่ียนแทนส่วนประกอบของรายการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
ตามระยะเวลาที่ก าหนด รวมถึงการตรวจสอบครัง้ใหญ่ กลุ่มบริษัทจะรับรู้ต้นทุนดงักล่าวไว้เป็นส่วนหนึ่งของราคาตามบัญชี
ของสินทรัพย์ ทัง้นี ้ส าหรับกรณีที่มีการเปล่ียนแทน กลุ่มบริษัทจะตดัมลูค่าตามบญัชีของส่วนประกอบท่ีถกูเปล่ียนแทนออก 
 

การก าหนดค่าเส่ือมราคา กลุ่มบริษัทพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนั เมื่อแต่ละส่วนประกอบนัน้มีสาระส าคญั 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.12 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (ต่อ) 
 

มูลค่าคงเหลือของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประมาณด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับในปัจจุบันจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 
หลงัจากหกัต้นทนุท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้จากการจ าหน่ายสินทรัพย์นัน้ หากสินทรัพย์นัน้มีอายุและสภาพท่ีคาดวา่จะเป็นเมื่อสิน้สดุ
อายกุารใช้ประโยชน์  
 

กลุ่มบริษัททบทวนมลูค่าคงเหลือ อายกุารใช้ประโยชน์ และวิธีการคิดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์อย่างน้อยทกุสิน้ปี 
 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงหรือตามสดัส่วนของผลผลิตตลอดอายุการใช้
ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์แต่ละประเภท ดงัต่อไปนี ้
 

อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร 2 - 40 ปี 
เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์ 2 - 40 ปี 
สินทรัพย์เพื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 5 - 30 ปี หรือตามหน่วยของผลผลิต 
สินทรัพย์เหมือง ตามหนว่ยของผลผลิต 
สินทรัพย์อื่น ๆ 2 - 32 ปี 

 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้าง 
 

ก าไรหรือขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เกิดจากการเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนที่ได้รับจากการขายกับมลูค่า
คงเหลือตามบญัชี ณ วนัจ าหน่าย และรับรู้ในงบก าไรขาดทนุในงวดที่เกิดขึน้ 
 

สินทรัพย์เพื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
 

กลุ่มธุรกิจประเภทที่ด าเนินการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม บันทึกบัญชีเก่ียวกับสินทรัพย์ที่ใช้ เพื่อการส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมโดยใช้วิธีผลส าเร็จของงาน (The Successful Efforts Method) ซึง่มีนโยบายการบญัชี ดงันี ้
 

ตน้ทนุสินทรัพย์ 
 

ต้นทุนของสินทรัพย์ ประกอบด้วย ต้นทุนทัง้หมดเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิในผลผลิตปิโตรเลียมหรือต้นทุนในการได้มาในสดัส่วน
ของสินทรัพย์ ต้นทนุค่ารือ้ถอนอปุกรณ์การผลิต รวมถึงเคร่ืองมือ และอปุกรณ์ต่าง ๆ 
 

ต้นทุนเพื่อการขุดเจาะปิโตรเลียมของหลุมส ารวจ จะถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและประเมิ นค่า และจะ
เปล่ียนเป็นสินทรัพย์เพื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมของโครงการที่พบปริมาณส ารองที่พิสูจน์แล้ว เมื่อมีการส ารวจพบ
ปริมาณส ารองที่เพียงพอในเชิงพาณิชย์ แต่จะถกูตดัจ าหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายทัง้จ านวนในงบก าไรขาดทนุในงวดที่มีการพิสจูน์วา่
ไม่พบปริมาณส ารอง หรือพบแต่ไม่เพียงพอในเชิงพาณิชย์  
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.12 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (ต่อ) 
 

สินทรัพย์เพื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม (ต่อ) 
 

รายจ่ายส ารวจเพื่องานธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ ตลอดจนค่าสงวนพืน้ที่ในช่วงการส ารวจ บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย  
ในงวดที่เกิดในงบก าไรขาดทนุ 
 

รายจ่ายเพื่อการพัฒนา ทัง้ในส่วนของสินทรัพย์ที่พบปริมาณส ารองท่ีพิสูจน์แล้ว รวมถึงต้นทุนของหลุมพัฒนาท่ีไม่ประสบ
ความส าเร็จจะถกูบนัทึกไว้เป็นสินทรัพย์ 

 

ค่าเสือ่มราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาของต้นทนุการได้มาซึง่สิทธิในผลผลิตปิโตรเลียม ค านวณโดยวิธีสดัส่วนของผลผลิต (Unit of Production) ตลอด
อายขุองปริมาณส ารองที่พิสจูน์แล้ว (Proved Reserves) ค่าเส่ือมราคาของต้นทนุหลมุส ารวจ  การพฒันา รวมถึงต้นทนุค่ารือ้
ถอนอุปกรณ์การผลิต ยกเว้น โครงการที่ยงัไม่ส าเร็จค านวณโดยวิธีสดัส่วนของผลผลิต ตลอดอายุของปริมาณส ารองที่พิสจูน์
แล้ว (Proved Reserves) หรือปริมาณส ารองที่พิสจูน์และพฒันาส าเร็จ (Proved Developed Reserves) กลุ่มบริษัทรับรู้การ
เปล่ียนแปลงประมาณการปริมาณส ารองโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นต้นไป 
 

ปริมาณส ารองที่พิสจูน์แล้วและปริมาณส ารองที่พิสจูน์และพฒันาส าเร็จ ค านวณโดยวิศวกรของกลุ่มบริษัท และข้อมลูที่ได้รับ
จากผู้ ร่วมด าเนินงาน 

 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับเคร่ืองมือ อปุกรณ์ต่าง ๆ และอื่น ๆ ค านวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายกุารใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ 

 

สินทรัพย์เหมือง 
 

กลุ่มธุรกิจประเภทถ่านหิน บันทึกบัญชีเก่ียวกับสินทรัพย์ที่ใช้เพื่อการส ารวจและการผลิตถ่านหิน ซึ่งประกอบด้วย สิทธิใน
เหมืองถ่านหิน และค่าใช้จ่ายในการส ารวจและพฒันาเหมืองรอตดับญัชี โดยมีนโยบายการบญัชี ดงันี ้
 

สิทธิในเหมืองถ่านหิน 
 

สิทธิในเหมืองถ่านหิน ประกอบด้วย ต้นทุนทัง้หมดเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิในเหมืองถ่านหิน และรวมถึงต้นทุนค่าส ารวจและ
พฒันาพืน้ท่ีเหมืองถ่านหิน 
 

ค่าใช้จ่ายในการส ารวจและพฒันาเหมืองรอตดับญัชี 
 

ค่าใช้จ่ายเพื่อการพฒันาเหมืองและต้นทุนในการพฒันาพืน้ที่จะถูกบนัทึกเป็นสินทรัพย์เหมืองภายใต้สินทรัพย์ที่เกิดจากการ
ส ารวจและประเมินค่า และจะเปล่ียนเป็นสินทรัพย์เหมืองภายใต้ ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ หากเข้าเงื่อนไขและมีความเป็นไป
ได้ค่อนข้างแน่ว่าจะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  แต่หากพิสจูน์แล้วว่าไม่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคต จะถกูตดัจ าหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายทัง้จ านวนในงบก าไรขาดทนุในงวดที่เกิดขึน้  
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.12 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (ต่อ) 
 

สินทรัพย์เพื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม (ต่อ) 
 

รายจ่ายส ารวจเพื่องานธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ ตลอดจนค่าสงวนพืน้ที่ในช่วงการส ารวจ บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย  
ในงวดที่เกิดในงบก าไรขาดทนุ 
 

รายจ่ายเพื่อการพัฒนา ทัง้ในส่วนของสินทรัพย์ที่พบปริมาณส ารองท่ีพิสูจน์แล้ว รวมถึงต้นทุนของหลุมพัฒนาท่ีไม่ประสบ
ความส าเร็จจะถกูบนัทึกไว้เป็นสินทรัพย์ 

 

ค่าเสือ่มราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาของต้นทนุการได้มาซึง่สิทธิในผลผลิตปิโตรเลียม ค านวณโดยวิธีสดัส่วนของผลผลิต (Unit of Production) ตลอด
อายขุองปริมาณส ารองที่พิสจูน์แล้ว (Proved Reserves) ค่าเส่ือมราคาของต้นทนุหลมุส ารวจ  การพฒันา รวมถึงต้นทนุค่ารือ้
ถอนอุปกรณ์การผลิต ยกเว้น โครงการที่ยงัไม่ส าเร็จค านวณโดยวิธีสดัส่วนของผลผลิต ตลอดอายุของปริมาณส ารองที่พิสจูน์
แล้ว (Proved Reserves) หรือปริมาณส ารองที่พิสจูน์และพฒันาส าเร็จ (Proved Developed Reserves) กลุ่มบริษัทรับรู้การ
เปล่ียนแปลงประมาณการปริมาณส ารองโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นต้นไป 
 

ปริมาณส ารองที่พิสจูน์แล้วและปริมาณส ารองที่พิสจูน์และพฒันาส าเร็จ ค านวณโดยวิศวกรของกลุ่มบริษัท และข้อมลูที่ได้รับ
จากผู้ ร่วมด าเนินงาน 

 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับเคร่ืองมือ อปุกรณ์ต่าง ๆ และอื่น ๆ ค านวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายกุารใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ 

 

สินทรัพย์เหมือง 
 

กลุ่มธุรกิจประเภทถ่านหิน บันทึกบัญชีเก่ียวกับสินทรัพย์ที่ใช้เพื่อการส ารวจและการผลิตถ่านหิน ซึ่งประกอบด้วย สิทธิใน
เหมืองถ่านหิน และค่าใช้จ่ายในการส ารวจและพฒันาเหมืองรอตดับญัชี โดยมีนโยบายการบญัชี ดงันี ้
 

สิทธิในเหมืองถ่านหิน 
 

สิทธิในเหมืองถ่านหิน ประกอบด้วย ต้นทุนทัง้หมดเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิในเหมืองถ่านหิน และรวมถึงต้นทุนค่าส ารวจและ
พฒันาพืน้ท่ีเหมืองถ่านหิน 
 

ค่าใช้จ่ายในการส ารวจและพฒันาเหมืองรอตดับญัชี 
 

ค่าใช้จ่ายเพื่อการพฒันาเหมืองและต้นทุนในการพฒันาพืน้ที่จะถูกบนัทึกเป็นสินทรัพย์เหมืองภายใต้สินทรัพย์ที่เกิดจากการ
ส ารวจและประเมินค่า และจะเปล่ียนเป็นสินทรัพย์เหมืองภายใต้ ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ หากเข้าเงื่อนไขและมีความเป็นไป
ได้ค่อนข้างแน่ว่าจะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  แต่หากพิสจูน์แล้วว่าไม่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคต จะถกูตดัจ าหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายทัง้จ านวนในงบก าไรขาดทนุในงวดที่เกิดขึน้  
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.12 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (ต่อ) 
 

สินทรัพย์เหมือง (ต่อ) 
 

ค่าเสือ่มราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาของต้นทนุการได้มาซึง่สินทรัพย์เหมือง ค านวณโดยวิธีสดัส่วนของผลผลิต (Unit of Production) ตลอดอายขุอง
ปริมาณส ารองที่พิสจูน์แล้ว (Proved Reserves) 
 

ปริมาณสดัส่วนของผลผลิตและอายกุารใช้ประโยชน์ของสมัปทานเหมืองถ่านหิน จะถกูประมาณและสอบทานโดยกลุ่มบริษัท  
 

3.2.13 ค่าความนิยม 
 

กลุ่มบริษัทบนัทึกมลูค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมด้วยราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สงูกว่ามลูค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์สุทธิที่ได้มา และทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชีข้องการด้อยค่าเกิดขึน้  
แต่หากมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิที่ได้มาสงูกว่าต้นทนุการรวมธุรกิจ กลุ่มบริษัทจะรับรู้ส่วนที่สงูกว่าเป็นก าไรในงบก าไร
ขาดทนุ 
 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึน้จากการรวมธุรกิจให้กับหน่วย
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้จากการรวม
ธุรกิจ และกลุ่มบริษัทจะท าการประเมินมลูค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือ
กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมลูค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต ่ากว่ามลูค่า
ตามบญัชี กลุ่มบริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในก าไรหรือขาดทุน และกลุ่มบริษัทไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการ
ด้อยค่าได้ในอนาคต 
 

3.2.14 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 
 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน แสดงด้วยราคาทนุหกัด้วยค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) 
 

กลุ่มบริษัทบนัทึกต้นทนุเร่ิมแรกของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์นัน้ ณ วนัที่
ซือ้ธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตวัตนที่ได้มาจากการอื่น กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทนุเร่ิมแรกของสินทรัพย์นัน้ตามราคาทนุ 
 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน ประกอบด้วย สิทธิในการใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ รวมถึงสญัญาซือ้ขายกบัลกูค้า (Customer Contracts) 
ลิขสิทธ์ิและเคร่ืองหมายการค้า และสินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน ๆ เช่น สิทธิในการด าเนินงานอ่ืน  
 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนถกูตดัจ าหน่ายและบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใช้ประโยชน์ซึง่อยู่
ระหว่าง 2 - 32 ปี  
 

กลุ่มบริษัททบทวนมลูค่าคงเหลือ อายกุารใช้ประโยชน์ และวิธีการตดัจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนอย่างน้อยทกุสิน้ปี  
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.15 สินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและประเมินค่า 
 

สินทรัพย์ในการส ารวจและประเมินค่าแหล่งปิโตรเลียม 
 

กลุ่มบริษัทบนัทึกสินทรัพย์ในการส ารวจและประเมินค่าแหล่งปิโตรเลียมเป็นสินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและประเมินค่าโดย
ใช้ราคาทนุ เมื่อมีการส ารวจพบปริมาณส ารองที่เพียงพอในเชิงพาณิชย์ สินทรัพย์ภายใต้โครงการนัน้จะถกูโอนไปเป็นสินทรัพย์
เพื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมภายใต้ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และมีวิธีวดัมลูค่าภายหลงัตามวิธีการที่ระบุไว้ในหมาย
เหตปุระกอบงบการเงินข้อ 3.2.12  
 

ส าหรับโครงการที่พิสูจน์ว่าไม่พบปริมาณส ารองหรือพบแต่ไม่เพียงพอในเชิงพาณิชย์ สินทรัพย์ภายใต้โครงการนัน้จะถูก  
ตดัจ าหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายทัง้จ านวนในงบก าไรขาดทนุ 
 

สินทรัพย์เหมือง 
 

ค่าใช้จ่ายในการส ารวจและประเมินค่าบนัทึกเป็นต้นทนุสินทรัพย์ โดยใช้ราคาทนุ เมื่อเข้าเงื่อนไขต่อไปนี ้
 

ก) ต้นทุนสินทรัพย์นัน้คาดว่าจะได้รับคืนเมื่อพืน้ที่นัน้ได้รับการพัฒนาแล้วเสร็จและเร่ิมการท าเหมืองหรือจากการขาย  
พืน้ท่ีส ารวจ หรือ 

 

ข) กิจกรรมการส ารวจในพืน้ท่ีที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ยงัไม่ถึงขัน้ท่ีสามารถประเมินถึงความมีอยู่จริงของปริมาณส ารองใน
เชิงพาณิชย์ได้อย่างสมเหตสุมผล และกิจกรรมการส ารวจยงัด าเนินอยู่โดยต่อเนื่อง 

 

ค่าใช้จ่ายเพื่อการส ารวจและประเมินค่าที่ไม่เข้าเงื่อนไขดงักล่าวข้างต้นจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทัง้จ านวนในก าไรหรือขาดทนุ 
แต่หากพืน้ท่ีได้รับการพฒันาและกิจกรรมการท าเหมืองเร่ิมขึน้ ค่าใช้จ่ายในการส ารวจและประเมินค่าที่บนัทึกไว้เป็นสินทรัพย์
จะโอนไปเป็นสินทรัพย์เหมืองภายใต้ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และมีวิธีวดัมลูค่าภายหลังตามวิธีการที่ระบุไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 3.2.12 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.15 สินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและประเมินค่า 
 

สินทรัพย์ในการส ารวจและประเมินค่าแหล่งปิโตรเลียม 
 

กลุ่มบริษัทบนัทึกสินทรัพย์ในการส ารวจและประเมินค่าแหล่งปิโตรเลียมเป็นสินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและประเมินค่าโดย
ใช้ราคาทนุ เมื่อมีการส ารวจพบปริมาณส ารองที่เพียงพอในเชิงพาณิชย์ สินทรัพย์ภายใต้โครงการนัน้จะถกูโอนไปเป็นสินทรัพย์
เพื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมภายใต้ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และมีวิธีวดัมลูค่าภายหลงัตามวิธีการท่ีระบุไว้ในหมาย
เหตปุระกอบงบการเงินข้อ 3.2.12  
 

ส าหรับโครงการที่พิสูจน์ว่าไม่พบปริมาณส ารองหรือพบแต่ไม่เพียงพอในเชิงพาณิชย์ สินทรัพย์ภายใต้โครงการนัน้จะถูก  
ตดัจ าหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายทัง้จ านวนในงบก าไรขาดทนุ 
 

สินทรัพย์เหมือง 
 

ค่าใช้จ่ายในการส ารวจและประเมินค่าบนัทึกเป็นต้นทนุสินทรัพย์ โดยใช้ราคาทนุ เมื่อเข้าเงื่อนไขต่อไปนี ้
 

ก) ต้นทุนสินทรัพย์นัน้คาดว่าจะได้รับคืนเมื่อพืน้ที่นัน้ได้รับการพัฒนาแล้วเสร็จและเร่ิมการท าเหมืองหรือจากการขาย  
พืน้ท่ีส ารวจ หรือ 

 

ข) กิจกรรมการส ารวจในพืน้ท่ีที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ยงัไม่ถึงขัน้ท่ีสามารถประเมินถึงความมีอยู่จริงของปริมาณส ารองใน
เชิงพาณิชย์ได้อย่างสมเหตสุมผล และกิจกรรมการส ารวจยงัด าเนินอยู่โดยต่อเนื่อง 

 

ค่าใช้จ่ายเพื่อการส ารวจและประเมินค่าที่ไม่เข้าเงื่อนไขดงักล่าวข้างต้นจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทัง้จ านวนในก าไรหรือขาดทนุ 
แต่หากพืน้ท่ีได้รับการพฒันาและกิจกรรมการท าเหมืองเร่ิมขึน้ ค่าใช้จ่ายในการส ารวจและประเมินค่าที่บนัทึกไว้เป็นสินทรัพย์
จะโอนไปเป็นสินทรัพย์เหมืองภายใต้ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และมีวิธีวดัมลูค่าภายหลังตามวิธีการที่ระบุไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 3.2.12 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.16 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 

ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะท าการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในบริษัทร่วม
และการร่วมค้า ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตวัตนอื่นของ
กลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชีว้่าสินทรัพย์ดงักล่าวอาจด้อยค่า และจะท าการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่
มีตวัตนที่มีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน เป็นรายปี กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมลูค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืนของสินทรัพย์มีมลูค่าต ่ากว่ามลูค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นัน้ ทัง้นีมู้ลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมลูค่ายุติธรรมหกั
ต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และค านวณคิดลดเป็นมลูค่า
ปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจบุนัของเงนิสดตามระยะเวลาและ
ความเส่ียงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่ก าลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมลูค่ายุติธรรมหกัต้นทุนในการขาย กลุ่ม
บริษัทใช้แบบจ าลองการประเมินมลูค่าที่ดีที่สดุซึง่เหมาะสมกบัสินทรัพย์ ซึง่สะท้อนถึงจ านวนเงินท่ีกจิการสามารถจะได้มาจาก
การจ าหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนัน้ผู้ ซือ้กับผู้ ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการ
แลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผู้ที่ไม่มีความเก่ียวข้องกนั 
 

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการผลขาดทนุจากการด้อยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ  
 

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ ยกเว้นค่าความนิยม มีข้อบ่งชีท้ี่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษัทจะประมาณมลูค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นัน้ และจะกลบั
รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปล่ียนแปลงประมาณการที่ใช้ก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครัง้ล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึน้จากการกลบั
รายการผลขาดทนุจากการด้อยค่าต้องไม่สงูกว่ามลูค่าตามบญัชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ในงวดก่อน  ๆ  กลุ่มบริษัทจะบนัทึกกลับรายการผลขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยงัส่วนของ
ก าไรหรือขาดทนุทนัที  
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.17 สญัญาเช่า 
 

ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินวา่สญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบด้วยสญัญาเชา่หรือไม่ โดยสญัญาจะ
เป็นสญัญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสญัญานัน้มีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้ส าหรับ
ช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ เช่า 

 

นโยบายการบญัชีทีถื่อปฏิบติัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 
 

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบญัชีเดียวส าหรับการรับรู้รายการและการวดัมลูค่าสญัญาเช่าทุกสญัญา เว้นแต่สญัญาเช่าระยะสัน้และ
สัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึก
สินทรัพย์สิทธิการใช้ซึง่แสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนีสิ้นตามสญัญาเช่าตามการจ่ายช าระตามสญัญาเช่า 
 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
 

สินทรัพย์สิทธิการใช้วดัมลูค่าด้วยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวดั
มลูค่าของหนีสิ้นตามสญัญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจ านวนเงินของหนีสิ้นตามสญัญาเช่าจาก
การรับรู้เร่ิมแรก ต้นทนุทางตรงเร่ิมแรกที่เกิดขึน้ จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัที่
สญัญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัด้วยสิ่งจงูใจตามสญัญาเช่าที่ได้รับ 
 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ค านวณจากราคาทุน  โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสัน้กว่า ดงันี ้
 

ที่ดิน 2 - 40 ปี 
อาคาร 2 - 28 ปี 
เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์ 2 - 40 ปี 
ยานพาหนะ 2 - 6  ปี 
สินทรัพย์อื่น ๆ 2 – 6  ปี 

 

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กบักลุ่มบริษัทเมื่อสิน้สดุอายุสญัญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดงักล่าว
ได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซือ้ ค่าเส่ือมราคาจะค านวณจากอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ 
 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่จดัประเภทเป็นอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ
ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.17 สญัญาเช่า 
 

ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินวา่สญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบด้วยสญัญาเชา่หรือไม่ โดยสญัญาจะ
เป็นสญัญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสญัญานัน้มีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ท่ีระบุได้ส าหรับ
ช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ เช่า 

 

นโยบายการบญัชีทีถื่อปฏิบติัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 
 

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบญัชีเดียวส าหรับการรับรู้รายการและการวดัมลูค่าสญัญาเช่าทุกสญัญา เว้นแต่สญัญาเช่าระยะสัน้และ
สัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึก
สินทรัพย์สิทธิการใช้ซึง่แสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนีสิ้นตามสญัญาเช่าตามการจ่ายช าระตามสญัญาเช่า 
 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
 

สินทรัพย์สิทธิการใช้วดัมลูค่าด้วยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวดั
มลูค่าของหนีสิ้นตามสญัญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจ านวนเงินของหนีสิ้นตามสญัญาเช่าจาก
การรับรู้เร่ิมแรก ต้นทนุทางตรงเร่ิมแรกที่เกิดขึน้ จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัที่
สญัญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัด้วยสิ่งจงูใจตามสญัญาเช่าที่ได้รับ 
 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ค านวณจากราคาทุน  โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสัน้กว่า ดงันี ้
 

ที่ดิน 2 - 40 ปี 
อาคาร 2 - 28 ปี 
เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์ 2 - 40 ปี 
ยานพาหนะ 2 - 6  ปี 
สินทรัพย์อื่น ๆ 2 – 6  ปี 

 

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กบักลุ่มบริษัทเมื่อสิน้สดุอายุสญัญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดงักล่าว
ได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซือ้ ค่าเส่ือมราคาจะค านวณจากอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ 
 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่จดัประเภทเป็นอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ
ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.17 สญัญาเช่า (ต่อ) 
 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ เช่า (ต่อ) 

 

นโยบายการบญัชีทีถื่อปฏิบติัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 (ต่อ) 
 

หนีสิ้นตามสญัญาเช่า 
 

หนีสิ้นตามสญัญาเช่าวดัมลูค่าด้วยมลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสญัญาเช่าตลอดอายุสญัญาเช่า จ านวนเงินที่
ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึน้อยู่กับดัชนีหรืออัตรา 
จ านวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมลูค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซือ้ซึ่งมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตสุมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธินัน้ และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสญัญาเช่า หากข้อก าหนดของสญัญาเช่าแสดงให้
เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสญัญาเช่า กลุ่มบริษัทบนัทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึน้อยู่กบัดชันีหรืออตัราเป็นค่าใช้จ่าย
ในงวดที่เหตกุารณ์หรือเงื่อนไขซึง่เก่ียวข้องกบัการจ่ายช าระนัน้ได้เกิดขึน้  
 

กลุ่มบริษัทคิดลดมลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสญัญาเช่าด้วยอตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่าหรืออตัรา
ดอกเบีย้การกู้ ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนีสิ้นตามสัญญาเช่าจะ
เพิ่มขึน้จากดอกเบีย้ของหนีสิ้นตามสญัญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช าระหนีสิ้นตามสญัญาเช่า นอกจากนี ้มลูค่าตามบญัชี
ของหนีสิ้นตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตาม
สญัญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซือ้สินทรัพย์อ้างอิง 
 

สญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าซึง่สินทรัพย์อ้างอิงมีมลูค่าต ่า 
 

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านบัตัง้แต่วนัที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมี
มลูค่าต ่า จะบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.17 สญัญาเช่า (ต่อ) 
 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ เช่า (ต่อ) 

 

นโยบายการบญัชีทีถื่อปฏิบติัก่อนวนัที ่1 มกราคม 2563 
 

สญัญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้ เช่าถือเป็น
สญัญาเช่าการเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบัน
สทุธิของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มลูค่าใดจะต ่ากว่า ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใช้จ่ายทางการเงิน
จะบันทึกเป็นหนีสิ้นระยะยาว ส่วนดอกเบีย้จ่ายจะบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่
ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่ เช่า หรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่
ระยะเวลาใดจะต ่ากว่า  
 

สญัญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้ เช่าถือ
เป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินที่จ่ายตามสญัญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก า ไรหรือขาดทุนตามวิธี
เส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 
 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 

 

กรณีสญัญาเช่าเงินทนุ 
 

สญัญาเช่าที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบัผู้ เช่าถือเป็นสญัญาเช่าเงินทุน ณ วนัท่ี
สัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหนีด้้วยจ านวนที่เท่ากับเงินลงทุนสุทธิตาม
สญัญาเช่าหรือมลูค่าปัจจุบนัสทุธิของจ านวนเงินที่จะได้รับตามสญัญาเช่าและมลูค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการประกัน หลงัจาก
นัน้จะรับรู้รายได้ทางการเงินตลอดอายสุญัญาเช่าในรูปแบบท่ีสะท้อนถึงอตัราผลตอบแทนรายงวดคงที่ของเงินลงทุนสทุธิตาม
สญัญาเช่า 
 

กรณีสญัญาเช่าด าเนินงาน 
 

สญัญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้ เช่าถือเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน 
กลุ่มบริษัทบันทึกจ านวนเงินที่ได้รับตามสญัญาเช่าด าเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอด
อายขุองสญัญาเช่า ต้นทนุทางตรงเร่ิมแรกที่เกิดขึน้จากการได้มาซึง่สญัญาเช่าด าเนินงานรวมในมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
อ้างอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายสุญัญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกนักบัรายได้จากสญัญาเช่า  
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.17 สญัญาเช่า (ต่อ) 
 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ เช่า (ต่อ) 

 

นโยบายการบญัชีทีถื่อปฏิบติัก่อนวนัที ่1 มกราคม 2563 
 

สญัญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้ เช่าถือเป็น
สญัญาเช่าการเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบัน
สทุธิของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มลูค่าใดจะต ่ากว่า ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใช้จ่ายทางการเงิน
จะบันทึกเป็นหนีสิ้นระยะยาว ส่วนดอกเบีย้จ่ายจะบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่
ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่ เช่า หรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่
ระยะเวลาใดจะต ่ากว่า  
 

สญัญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้ เช่าถือ
เป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินที่จ่ายตามสญัญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก า ไรหรือขาดทุนตามวิธี
เส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 
 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 

 

กรณีสญัญาเช่าเงินทนุ 
 

สญัญาเช่าที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบัผู้ เช่าถือเป็นสญัญาเช่าเงินทุน ณ วนัท่ี
สัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหนีด้้วยจ านวนที่เท่ากับเงินลงทุนสุทธิตาม
สญัญาเช่าหรือมลูค่าปัจจุบนัสทุธิของจ านวนเงินที่จะได้รับตามสญัญาเช่าและมลูค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการประกัน หลงัจาก
นัน้จะรับรู้รายได้ทางการเงินตลอดอายสุญัญาเช่าในรูปแบบท่ีสะท้อนถึงอตัราผลตอบแทนรายงวดคงที่ของเงินลงทุนสทุธิตาม
สญัญาเช่า 
 

กรณีสญัญาเช่าด าเนินงาน 
 

สญัญาเช่าที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้ เช่าถือเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน 
กลุ่มบริษัทบันทึกจ านวนเงินที่ได้รับตามสญัญาเช่าด าเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอด
อายขุองสญัญาเช่า ต้นทนุทางตรงเร่ิมแรกที่เกิดขึน้จากการได้มาซึง่สญัญาเช่าด าเนินงานรวมในมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
อ้างอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายสุญัญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกนักบัรายได้จากสญัญาเช่า  
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.18 ภาษีเงินได้ 
 

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั 
 

กลุ่มบริษัทค านวณภาษีเงินได้ส าหรับกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประมวลรัษฎากร 
พระราชบญัญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2532 และภาษีเงินได้นิติบคุคลในประเทศอื่น ๆ  
ที่กลุ่มบริษัทได้ไปลงทนุ 
 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช าระ ซึ่งค านวณจากก าไรประจ าปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีที่
ประกาศใช้ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งเก่ียวกับรอบบัญชีที่ค านวณภาษีเงินได้ ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่
เก่ียวกบัรายการในปีก่อน ๆ 
 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ตัง้เต็มจ านวนตามวิธีบนัทึกหนีสิ้นในงบแสดงฐานะการเงิน ซึง่เกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวระหว่าง
ฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีสิ้นกับมลูค่าที่แสดงอยู่ในงบการเงิน ผลแตกต่างชัว่คราวตามงบการเงินรวมส่วนใหญ่เกิดจาก
รายการท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ ประมาณการหนีสิ้นส าหรับผลประโยชน์พนกังาน ประมาณการหนีสิ้นค่ารือ้ถอน และขาดทนุ
สะสมยกไป 
 

อตัราภาษีที่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ใช้เป็นอัตราในการค านวณภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 
 

กลุ่มบริษัทรับรู้หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวที่ใช้หกัภาษี รวมทัง้ผลขาดทนุทางภาษีที่ยงัไม่ได้ใช้ในจ านวนเท่าที่มีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการน าจ านวนผลแตกต่างชัว่คราวที่ใช้หกัภาษีและผลขาดทุน
ทางภาษีที่ยงัไม่ได้ใช้นัน้มาใช้ประโยชน์ กลุ่มบริษัทจะทบทวนมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทกุวนัสิน้
รอบระยะเวลารายงานและจะถกูปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถกูใช้จริง 
 

กลุ่มบริษัทรับรู้ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวด เว้นแต่ภาษีที่เก่ียวข้องกับ
รายการท่ีบนัทึกนอกก าไรหรือขาดทนุ ทัง้ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยงัส่วนของผู้ ถือหุ้นหรือการรวมธุรกิจ 
 

สินทรัพย์และหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตดับญัชี จะหกักลบกันได้ก็ต่อเมื่อมีสิทธิตามกฎหมายและสินทรัพย์และหนีสิ้นภาษีเงิน
ได้ดงักล่าวเก่ียวข้องกบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีเดียวกนั 
 

กลุ่มบริษัทหักกลบสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในการแสดงรายการใน  
งบแสดงฐานะการเงิน  
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.19 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้ก๊าซตามสญัญา Take-or-Pay 
 

บริษัทฯ ได้มีการท าสญัญาซือ้ก๊าซธรรมชาติ (ก๊าซฯ) กับผู้ขาย ซึ่งมีการก าหนดปริมาณการรับก๊าซฯ ขัน้ต ่าในแต่ละปี (Annual 
Minimum Quantity) หากในปีสญัญาใด บริษัทฯ ไม่สามารถรับก๊าซฯ ได้ครบตามปริมาณขัน้ต ่าที่ก าหนดไว้ในสญัญา บริษัทฯ 
จะต้องช าระค่าซือ้ก๊าซฯ ล่วงหน้าส าหรับปริมาณก๊าซในส่วนท่ีไม่สามารถรับได้ (Take-or-Pay) โดยหลงัจากสิน้ปีสญัญาในแต่
ละปี บริษัทฯ และผู้ขาย จะท าการตกลงและยอมรับในปริมาณก๊าซฯ ท่ีจะน ามาใช้ในการค านวณค่า Take-or-Pay ส าหรับปี
สญัญานัน้ ตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญา ทัง้นี ้บริษัทฯ มีสิทธิที่จะรับก๊าซฯ ท่ีได้ช าระเงินล่วงหน้าไปแล้ว
นัน้ในปีสญัญาต่อ ๆ ไป (Make-up) โดยต้องรับก๊าซฯ ให้ครบตามปริมาณรับก๊าซฯ ขัน้ต ่าส าหรับปีสญัญานัน้ ๆ ก่อน บริษัทฯ 
บนัทึกรายการช าระค่าซือ้ก๊าซฯ ภายใต้สญัญานีเ้ป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้ก๊าซ  

 
 

3.2.20 ประมาณการหนีสิ้นค่ารือ้ถอน 
 

กลุ่มบริษัทบนัทึกประมาณการหนีสิ้นค่ารือ้ถอน (Decommissioning Costs) เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกิดภาระ
ผกูพนัอนัเป็นผลเนื่องมาจากเหตกุารณ์ในอดีต และสามารถประมาณการจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายได้อย่างสมเหตสุมผล 
 

กลุ่มบริษัทรับรู้ประมาณการหนีสิ้นด้วยจ านวนประมาณการของต้นทุนค่ารือ้ถอน ซึ่งต้นทุนดงักล่าวได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของ
สินทรัพย์เพื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม และอาคารและอุปกรณ์ และตดัจ าหน่ายโดยวิธีสดัส่วนของผลผลิตของปริมาณ
ส ารองที่พิสจูน์แล้ว และวิธีเส้นตรงตามอายกุารใช้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภท ตามล าดบั ประมาณการ
หนีสิ้นค่ารือ้ถอนได้รับการประเมินขึน้และสอบทานโดยวิศวกรของกลุ่มบริษัทและดลุยพินิจของฝ่ายบริหาร 
 

3.2.21 ประมาณการหนีสิ้นส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
 

ประมาณการหนีสิ้นของกลุ่มบริษัทเก่ียวกับผลประโยชน์ของพนักงานรับรู้และวัดมูลค่าผลประโยชน์ของพนักงาน แต่ละ
ประเภทดงันี ้ 
 

1. ผลประโยชน์ของพนกังานระยะสัน้ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทนุในงวดที่เกิดรายการ  
 

2. ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - โครงการสมทบเงิน กลุ่มบริษัทและพนกังานได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุน
ส ารองเลีย้งชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพบันทึก
เป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทนุในงวดที่เกิดรายการ 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.19 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้ก๊าซตามสญัญา Take-or-Pay 
 

บริษัทฯ ได้มีการท าสญัญาซือ้ก๊าซธรรมชาติ (ก๊าซฯ) กับผู้ขาย ซึ่งมีการก าหนดปริมาณการรับก๊าซฯ ขัน้ต ่าในแต่ละปี (Annual 
Minimum Quantity) หากในปีสญัญาใด บริษัทฯ ไม่สามารถรับก๊าซฯ ได้ครบตามปริมาณขัน้ต ่าที่ก าหนดไว้ในสญัญา บริษัทฯ 
จะต้องช าระค่าซือ้ก๊าซฯ ล่วงหน้าส าหรับปริมาณก๊าซในส่วนท่ีไม่สามารถรับได้ (Take-or-Pay) โดยหลงัจากสิน้ปีสญัญาในแต่
ละปี บริษัทฯ และผู้ขาย จะท าการตกลงและยอมรับในปริมาณก๊าซฯ ท่ีจะน ามาใช้ในการค านวณค่า Take-or-Pay ส าหรับปี
สญัญานัน้ ตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญา ทัง้นี ้บริษัทฯ มีสิทธิที่จะรับก๊าซฯ ท่ีได้ช าระเงินล่วงหน้าไปแล้ว
นัน้ในปีสญัญาต่อ ๆ ไป (Make-up) โดยต้องรับก๊าซฯ ให้ครบตามปริมาณรับก๊าซฯ ขัน้ต ่าส าหรับปีสญัญานัน้ ๆ ก่อน บริษัทฯ 
บนัทึกรายการช าระค่าซือ้ก๊าซฯ ภายใต้สญัญานีเ้ป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้ก๊าซ  

 
 

3.2.20 ประมาณการหนีสิ้นค่ารือ้ถอน 
 

กลุ่มบริษัทบนัทึกประมาณการหนีสิ้นค่ารือ้ถอน (Decommissioning Costs) เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกิดภาระ
ผกูพนัอนัเป็นผลเนื่องมาจากเหตกุารณ์ในอดีต และสามารถประมาณการจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายได้อย่างสมเหตสุมผล 
 

กลุ่มบริษัทรับรู้ประมาณการหนีสิ้นด้วยจ านวนประมาณการของต้นทุนค่ารือ้ถอน ซึ่งต้นทุนดงักล่าวได้รวมเป็นส่วนหน่ึงของ
สินทรัพย์เพื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม และอาคารและอุปกรณ์ และตดัจ าหน่ายโดยวิธีสดัส่วนของผลผลิตของปริมาณ
ส ารองที่พิสจูน์แล้ว และวิธีเส้นตรงตามอายกุารใช้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภท ตามล าดบั ประมาณการ
หนีสิ้นค่ารือ้ถอนได้รับการประเมินขึน้และสอบทานโดยวิศวกรของกลุ่มบริษัทและดลุยพินิจของฝ่ายบริหาร 
 

3.2.21 ประมาณการหนีสิ้นส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
 

ประมาณการหนีสิ้นของกลุ่มบริษัทเก่ียวกับผลประโยชน์ของพนักงานรับรู้และวัดมูลค่าผลประโยชน์ของพนักงาน แต่ละ
ประเภทดงันี ้ 
 

1. ผลประโยชน์ของพนกังานระยะสัน้ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทนุในงวดที่เกิดรายการ  
 

2. ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - โครงการสมทบเงิน กลุ่มบริษัทและพนกังานได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุน
ส ารองเลีย้งชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพบันทึก
เป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทนุในงวดที่เกิดรายการ 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

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

 

3. ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ ใช้เทคนิคการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
โดยผู้ เชี่ยวชาญอิสระ และคิดลดผลประโยชน์โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected unit credit 
method) เพื่อก าหนดมลูค่าปัจจบุนัของประมาณการหนีส้ิน โดยรับรู้เป็นหนีสิ้นในงบแสดงฐานะการเงนิ และรับรู้
ต้นทุนบริการปัจจบุนั ต้นทุนบริการในอดีต ดอกเบีย้สทุธิจากหนีสิ้นผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้สทุธิ เป็นค่าใช้จ่ายใน
ก าไรหรือขาดทุน ทัง้นี ้ผลก าไรขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ ซึ่งรวมถึงผลก าไรขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Acturial Gain/Loss) รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้จ านวนสะสมในบัญชี
ก าไรสะสมในส่วนของผู้ ถือหุ้น  

 

4. ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนกังาน ใช้เทคนิคการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัโดยผู้ เชี่ยวชาญ
อิสระ และคิดลดผลประโยชน์โดยวิธีคิดลดผลประโยชน์แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected unit credit 
method) เพื่อก าหนดมลูค่าปัจจบุนัของประมาณการหนีส้ิน โดยรับรู้เป็นหนีสิ้นในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้
ต้นทุนบริการปัจจบุนั ต้นทุนบริการในอดีต ดอกเบีย้สทุธิจากหนีสิ้นผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้สทุธิ เป็นค่าใช้จ่ายใน
ก าไรหรือขาดทุน ทัง้นี ้ผลก าไรขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ ซึ่งรวมถึงผลก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยั (Acturial Gain/Loss) รับรู้ในก าไรหรือขาดทนุทนัที 

 

5. ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างรับรู้เป็นหนีสิ้นและค่าใช้จ่าย เมื่อแสดงชดัเจนว่าผกูพนักบัรายการใดรายการหนึ่ง ดงันี ้ 
• เลิกจ้างพนกังานหรือกลุ่มของพนกังานก่อนวนัเกษียณตามปกติ  
• ให้ข้อเสนอเพื่อสนบัสนนุให้มีการออกจากงานด้วยความสมคัรใจของพนกังาน 

 
 

3.2.22 การรับรู้รายได้และค่าใช้จา่ย 
 

รายได้จากการขายและให้บริการ 
 

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการขายและให้บริการเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการที่สญัญาให้ลกูค้าเสร็จสิน้ ในจ านวนเงินท่ี
สะท้อนถึงส่ิงตอบแทนที่คาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการนัน้ ๆ  รายได้ค่าบริการจะรับรู้ตลอด
ช่วงเวลาที่ให้บริการโดยพิจารณาถึงขัน้ความส าเร็จของงาน  
 

รายได้ดอกเบีย้ 
 

รายได้ดอกเบีย้รับรู้ด้วยวิธีดอกเบีย้ที่แท้จริง  โดยจะน ามลูค่าตามบญัชีขัน้ต้นของสินทรัพย์ทางการเงนิมาคณูกบัอตัราดอกเบีย้
ท่ีแท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลงั ที่จะน ามลูค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพย์ทาง
การเงิน (สทุธิจากค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้) มาคณูกบัอตัราดอกเบีย้ที่แท้จริง 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.21 ประมาณการหนีสิ้นส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (ต่อ) 
 

3.2.22 การรับรู้รายได้และค่าใช้จา่ย (ต่อ) 
 

ต้นทนุทางการเงิน 
 

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้จากหนีสิ้นทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยราคาทนุตดัจ าหน่ายค านวณโดยใช้วิธีดอกเบีย้ที่แท้จริง 
 

เงินปันผลรับ 
 

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
 

3.2.23 เงินอดุหนนุจากรัฐบาล 
 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล รวมถึงความช่วยเหลือท่ีไม่เป็นตวัเงิน จะรับรู้เมื่อมีความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าจะปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของเงินอุดหนุนที่ก าหนดไว้และจะได้รับเงินอุดหนุนนัน้ กลุ่มบริษัทรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นรายได้อย่างเป็น
ระบบตลอดระยะเวลาที่รับรู้ต้นทุนที่เงินอุดหนุนนัน้จ่ายให้เป็นการชดเชย โดยรับรู้เงินอดุหนุนจากรัฐบาลเป็นส่วนหนึ่งของ
รายได้ในก าไรหรือขาดทนุ  
 

3.2.24 ก าไรต่อหุ้น 
 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน ค านวณโดยการน าก าไรส าหรับปีที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) 
ปรับปรุงด้วยดอกเบีย้จ่ายและรายการอื่นที่เก่ียวข้องกับหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลกัษณะคล้ายทุนสทุธิจากค่าใช้จ่ายภาษีที่เก่ียวข้อง
กบัหุ้นกู้ดงักล่าว หารด้วยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัที่ถือโดยบคุคลภายนอกในระหว่างปี 
 

3.2.25 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

นโยบายการบญัชีที่ถือปฏิบตัิตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมลูค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการท ารายการเฉพาะใน
กรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่ได้วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม ส าหรับลกูหนีก้ารค้าที่
ไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจดัหาเงินที่มีนยัส าคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดงักล่าวด้วยราคาของรายการ  
ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได้ 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.21 ประมาณการหนีสิ้นส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (ต่อ) 
 

3.2.22 การรับรู้รายได้และค่าใช้จา่ย (ต่อ) 
 

ต้นทนุทางการเงิน 
 

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้จากหนีสิ้นทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยราคาทนุตดัจ าหน่ายค านวณโดยใช้วิธีดอกเบีย้ที่แท้จริง 
 

เงินปันผลรับ 
 

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
 

3.2.23 เงินอดุหนนุจากรัฐบาล 
 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล รวมถึงความช่วยเหลือท่ีไม่เป็นตวัเงิน จะรับรู้เมื่อมีความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าจะปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของเงินอุดหนุนที่ก าหนดไว้และจะได้รับเงินอุดหนุนนัน้ กลุ่มบริษัทรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นรายได้อย่างเป็น
ระบบตลอดระยะเวลาที่รับรู้ต้นทุนที่เงินอุดหนุนนัน้จ่ายให้เป็นการชดเชย โดยรับรู้เงินอดุหนุนจากรัฐบาลเป็นส่วนหน่ึงของ
รายได้ในก าไรหรือขาดทนุ  
 

3.2.24 ก าไรต่อหุ้น 
 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน ค านวณโดยการน าก าไรส าหรับปีที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) 
ปรับปรุงด้วยดอกเบีย้จ่ายและรายการอื่นที่เก่ียวข้องกับหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลกัษณะคล้ายทุนสทุธิจากค่าใช้จ่ายภาษีที่เก่ียวข้อง
กบัหุ้นกู้ดงักล่าว หารด้วยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัที่ถือโดยบคุคลภายนอกในระหว่างปี 
 

3.2.25 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

นโยบายการบญัชีที่ถือปฏิบตัิตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมลูค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการท ารายการเฉพาะใน
กรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่ได้วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม ส าหรับลกูหนีก้ารค้าที่
ไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจดัหาเงินที่มีนยัส าคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดงักล่าวด้วยราคาของรายการ  
ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได้ 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.25 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

นโยบายการบญัชีที่ถือปฏิบตัิตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (ต่อ) 
 

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษัทจดัประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วนัที่รับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมลูค่าในภายหลงัด้วย
ราคาทุนตัดจ าหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และ
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูค่าในภายหลงัด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการใน
การจดัการสินทรัพย์ทางการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพย์ทางการเงิน 
 

สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ดัมูลค่าดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย  
 

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนัน้เพื่อรับ
กระแสเงินสดตามสญัญา และเงื่อนไขตามสญัญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับช าระเพียงเงิน
ต้นและดอกเบีย้จากยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัท่ีระบไุว้เท่านัน้  
 

สินทรัพย์ทางการเงินดงักล่าววดัมลูค่าในภายหลงัโดยใช้วิธีดอกเบีย้ที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทัง้นี ้ผลก าไร
และขาดทุนที่เกิดขึน้จากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดงักล่าวจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทนุ 
 

สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ (ตราสารหนี)้  
 

กลุ่มบริษัทวดัมลูค่าสินทรัพย์ทางการเงนิด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทาง
การเงินนัน้เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทาง
การเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับช าระเพียงเงินต้นและดอกเบีย้จากยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัท่ีระบไุว้เท่านัน้ 
 

ทัง้นี ้รายได้ดอกเบีย้ ก าไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน และผลขาดทนุจากการด้อยค่าหรือการโอนกลบัรายการผลขาดทนุ
นัน้จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนและค านวณด้วยวิธีการเช่นเดียวกับสินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมลูค่าด้วยราคาทุนตดั
จ าหน่าย ในขณะท่ีการเปล่ียนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมอื่น ๆ จะรับรู้ผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของการเปล่ียนแปลง
ในมลูค่ายตุิธรรมที่เคยรับรู้ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นจะโอนเข้าไปยงัส่วนของก าไรหรือขาดทนุเมื่อมีการตดัรายการสินทรัพย์
ทางการเงินนัน้ 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.25 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

นโยบายการบญัชีที่ถือปฏิบตัิตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (ต่อ) 
 

สินทรัพย์ทางการเงินทีมี่การก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ (ตราสารทนุ)  
 

ณ วนัที่รับรู้รายการวนัแรก กลุ่มบริษัทสามารถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึง่ไม่ได้ถือไว้เพื่อค้า เป็นตราสารทนุท่ี
ก าหนดให้วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น โดยไม่สามารถเปลี่ยนการจดัประเภทในภายหลงัได้ ทัง้นี ้
การจดัประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร  
 

ผลก าไรและขาดทนุที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพย์ทางการเงินนีจ้ะไม่สามารถโอนไปรับรู้ในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทนุได้ในภายหลงั  
 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของก าไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการได้รับคืนของต้นทนุ
การลงทนุในสินทรัพย์ทางการเงินอย่างชดัเจน กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการนัน้ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น  
 

นอกจากนี ้เงินลงทนุในตราทนุท่ีก าหนดให้วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นไม่มีข้อก าหนดให้ประเมิน
การด้อยค่า 
 

สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ 
 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมลูค่ายตุิธรรม 
โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสทุธิของมลูค่ายตุิธรรมในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ 
 

ทัง้นี ้สินทรัพย์ทางการเงินดงักล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า เงินลงทุนในตราสาร
ทนุซึง่กลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจดัประเภทให้วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินท่ี
มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับช าระเพียงเงินต้นและดอกเบีย้ 
 

เงินปันผลรับจากเงินลงทนุในตราสารทนุของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ  
 

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 
 

ยกเว้นหนีสิ้นตราสารอนพุนัธ์ กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกส าหรับหนีสิ้นทางการเงินด้วยมลูค่ายตุิธรรมหกัต้นทุนการท า
รายการ และจดัประเภทหนีสิ้นทางการเงินเป็นหนีสิ้นทางการเงินที่วดัมลูค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใช้วิธี
ดอกเบีย้ที่แท้จริง ทัง้นี ้ผลก าไรและขาดทนุที่เกิดขึน้จากการตดัรายการหนีสิ้นทางการเงินและการตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบีย้
ที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน โดยการค านวณมลูค่าราคาทุนตดัจ าหน่ายค านึงถึง  ส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า 
รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบีย้ที่แท้จริงนัน้ด้วย ทัง้นี ้ค่าตัดจ าหน่ายตามวิธีดอกเบีย้ที่
แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทนุทางการเงินในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ  



049
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 One Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

44 

3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.25 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

นโยบายการบญัชีที่ถือปฏิบตัิตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (ต่อ) 
 

สินทรัพย์ทางการเงินทีมี่การก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ (ตราสารทนุ)  
 

ณ วนัที่รับรู้รายการวนัแรก กลุ่มบริษัทสามารถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึง่ไม่ได้ถือไว้เพื่อค้า เป็นตราสารทนุท่ี
ก าหนดให้วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น โดยไม่สามารถเปลี่ยนการจดัประเภทในภายหลงัได้ ทัง้นี ้
การจดัประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร  
 

ผลก าไรและขาดทนุที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพย์ทางการเงินนีจ้ะไม่สามารถโอนไปรับรู้ในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทนุได้ในภายหลงั  
 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของก าไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการได้รับคืนของต้นทนุ
การลงทนุในสินทรัพย์ทางการเงินอย่างชดัเจน กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการนัน้ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น  
 

นอกจากนี ้เงินลงทนุในตราทนุท่ีก าหนดให้วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นไม่มีข้อก าหนดให้ประเมิน
การด้อยค่า 
 

สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ 
 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมลูค่ายตุิธรรม 
โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสทุธิของมลูค่ายตุิธรรมในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ 
 

ทัง้นี ้สินทรัพย์ทางการเงินดงักล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า เงินลงทุนในตราสาร
ทนุซึง่กลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจดัประเภทให้วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินท่ี
มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับช าระเพียงเงินต้นและดอกเบีย้ 
 

เงินปันผลรับจากเงินลงทนุในตราสารทนุของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ  
 

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 
 

ยกเว้นหนีสิ้นตราสารอนพุนัธ์ กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกส าหรับหนีสิ้นทางการเงินด้วยมลูค่ายตุิธรรมหกัต้นทุนการท า
รายการ และจดัประเภทหนีสิ้นทางการเงินเป็นหนีสิ้นทางการเงินที่วดัมลูค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใช้วิธี
ดอกเบีย้ที่แท้จริง ทัง้นี ้ผลก าไรและขาดทนุที่เกิดขึน้จากการตดัรายการหนีสิ้นทางการเงินและการตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบีย้
ที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน โดยการค านวณมลูค่าราคาทุนตดัจ าหน่ายค านึงถึง  ส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า 
รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบีย้ที่แท้จริงนัน้ด้วย ทัง้นี ้ค่าตัดจ าหน่ายตามวิธีดอกเบีย้ที่
แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทนุทางการเงินในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ  
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.25 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

นโยบายการบญัชีที่ถือปฏิบตัิตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (ต่อ) 
 

การตดัรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

สินทรัพย์ทางการเงินจะถกูตดัรายการออกจากบญัชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นัน้ได้สิน้สดุลง หรือได้มีการ
โอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นัน้ รวมถึงได้มีการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทัง้หมดของสินทรัพย์นัน้ 
หรือมีการโอนการควบคมุในสินทรัพย์นัน้ แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทัง้หมดของ
สินทรัพย์นัน้ 
 

กลุ่มบริษัทตดัรายการหนีสิ้นทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบตัิตามภาระผูกพนัของหนีสิ้นนัน้แล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพนั
นัน้ หรือมีการสิน้สุดลงของภาระผูกพันนัน้ ในกรณีที่มีการเปล่ียนหนีสิ้นทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนีสิ้นใหม่จากผู้ ให้กู้ ราย
เดียวกนัซึง่มีข้อก าหนดที่แตกต่างกนัอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อก าหนดของหนีสิ้นที่มีอยู่อย่างเป็นสาระส าคญั จะถือว่าเป็น
การตดัรายการหนีสิ้นเดิมและรับรู้หนีสิ้นใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมลูค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ 
 

การดอ้ยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ของตราสารหนีท้ัง้หมดที่ไม่ได้วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ค านวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบก าหนดช าระตาม
สัญญากับกระแสเงินสดทัง้หมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับช าระ และคิดลดด้วยอตัราดอกเบีย้ที่แท้จริงโดยประมาณของ
สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วนัท่ีได้มา  
 

ในกรณีที่ความเส่ียงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคญันับตัง้แต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก กลุ่มบริษัทวดั
มลูค่าผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้โดยพิจารณาจากการผิดสญัญาที่อาจจะเกิดขึน้ใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะท่ี
หากความเส่ียงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคญันับตัง้แต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผล
ขาดทนุด้วยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายทุี่เหลืออยู่ของเคร่ืองมือทางการเงิน  
 

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเส่ียงด้านเครดิตจะเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั เมื่อมีการค้างช าระการจ่ายเงินตามสญัญาเกินกว่า 
30 วนั และพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนัน้มีการผิดสญัญา เมื่อมีการค้างช าระการจ่ายเงินตามสญัญาเกินกว่า 90 วนั 
อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษัทอาจพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนัน้มีการเพิ่มขึน้ของความเส่ียงด้านเครดิตอย่างมี
นยัส าคญัและมีการผิดสญัญา โดยพิจารณาจากข้อมลูภายในหรือข้อมลูภายนอกอ่ืน เช่น อนัดบัความน่าเชื่อถือด้านเครดิต
ของผู้ออกตราสาร 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.25 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

นโยบายการบญัชีที่ถือปฏิบตัิตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (ต่อ) 
 

การดอ้ยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (ต่อ) 
 

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ส าหรับลูกหนีก้ารค้า ดังนัน้  ทุกวันสิน้
รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผ่ือผล
ขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายุของลกูหนีก้ารค้า อ้างอิงจากข้อมลูผลขาดทุนด้านเครดิตจาก
ประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมลูการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลกูหนีน้ัน้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ  
 

สินทรัพย์ทางการเงินจะถกูตดัจ าหน่ายออกจากบญัชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสญัญาอีกต่อไป 
 

การหกักลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงินจะน ามาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อ
กิจการมีสิทธิบงัคบัใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหกักลบจ านวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตัง้ใจที่จะช าระด้วยยอดสทุธิ 
หรือตัง้ใจที่จะรับสินทรัพย์และช าระหนีสิ้นพร้อมกนั 
 

นโยบายการบญัชีที่ถือปฏิบตัิก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 

ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอื้น่ 
 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นแสดงด้วยมลูค่าสทุธิที่คาดว่าจะได้รับ ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูพิจารณาจากลกูหนีท้ี่คาดว่าจะเรียก
เก็บเงินไม่ได้ โดยประมาณจากจ านวนหนีท้ี่คงเหลืออยู่ ณ วันสิน้งวดตามประวัติการช าระเงินและสถานะทางการเงินของ
ลกูหนีใ้นปัจจุบนั รวมทัง้พิจารณาจากอตัราร้อยละตามอายุหนีข้องยอดลกูหนี ้ณ วนัสิน้งวดหนีส้งสยัจะสญูที่เกิดขึน้รับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทนุโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

เงินลงทนุอืน่ 
 

กลุ่มบริษัทได้จดัประเภทเงินลงทนุซึง่มิได้จดัประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม เป็นเงินลงทนุเผ่ือ
ขายและเงินลงทนุระยะยาวอื่น 
 

เงินลงทุนในตราสารทุนและกองทนุรวมที่เป็นหลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาดถกูจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผ่ือขายและ
แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิด้วยมลูค่ายตุธิรรมและรับรู้ผลต่างที่เปล่ียนแปลงไปเป็นรายการก าไร(ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่
เงินลงทนุเผื่อขายในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงจ านวนสะสมภายใต้หวัข้อองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ ถือหุ้นในสว่น
ของผู้ ถือหุ้น 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.25 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

นโยบายการบญัชีที่ถือปฏิบตัิตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (ต่อ) 
 

การดอ้ยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (ต่อ) 
 

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ส าหรับลูกหนีก้ารค้า ดังนัน้  ทุกวันสิน้
รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผ่ือผล
ขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายุของลกูหนีก้ารค้า อ้างอิงจากข้อมลูผลขาดทุนด้านเครดิตจาก
ประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมลูการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลกูหนีน้ัน้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ  
 

สินทรัพย์ทางการเงินจะถกูตดัจ าหน่ายออกจากบญัชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสญัญาอีกต่อไป 
 

การหกักลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงินจะน ามาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อ
กิจการมีสิทธิบงัคบัใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหกักลบจ านวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตัง้ใจที่จะช าระด้วยยอดสทุธิ 
หรือตัง้ใจที่จะรับสินทรัพย์และช าระหนีสิ้นพร้อมกนั 
 

นโยบายการบญัชีที่ถือปฏิบตัิก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 

ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอื้น่ 
 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นแสดงด้วยมลูค่าสทุธิที่คาดว่าจะได้รับ ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูพิจารณาจากลกูหนีท้ี่คาดว่าจะเรียก
เก็บเงินไม่ได้ โดยประมาณจากจ านวนหนีท้ี่คงเหลืออยู่ ณ วันสิน้งวดตามประวัติการช าระเงินและสถานะทางการเงินของ
ลกูหนีใ้นปัจจุบนั รวมทัง้พิจารณาจากอตัราร้อยละตามอายุหนีข้องยอดลกูหนี ้ณ วนัสิน้งวดหนีส้งสยัจะสญูที่เกิดขึน้รับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทนุโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

เงินลงทนุอืน่ 
 

กลุ่มบริษัทได้จดัประเภทเงินลงทนุซึง่มิได้จดัประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม เป็นเงินลงทนุเผ่ือ
ขายและเงินลงทนุระยะยาวอื่น 
 

เงินลงทุนในตราสารทุนและกองทนุรวมที่เป็นหลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาดถกูจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผ่ือขายและ
แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิด้วยมลูค่ายตุธิรรมและรับรู้ผลต่างที่เปล่ียนแปลงไปเป็นรายการก าไร(ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่
เงินลงทนุเผื่อขายในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงจ านวนสะสมภายใต้หวัข้อองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ ถือหุ้นในสว่น
ของผู้ ถือหุ้น 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.25 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

นโยบายการบญัชีที่ถือปฏิบตัิก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 (ต่อ) 
 

เงินลงทนุอืน่ (ต่อ) 
 

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดจะถูกจัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น และแสดงใน  
งบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุน โดยกลุ่มบริษัทจะทดสอบการด้อยค่าของเงิน
ลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชีว้่าเงินลงทุนนัน้อาจมีการด้อยค่าเกิดขึน้ ถ้าราคาตามบญัชีของเงินลงทุนสงูกว่ามลูค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 
รายการขาดทนุจากการด้อยค่าจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทนุทนัที 
 

เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่จะถือจนครบก าหนดที่กลุ่มบริษัทมีความตัง้ใจแน่วแน่และมีความสามารถที่จะถือตราสารดงักล่าวไป
จนครบก าหนดจะจดัประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น และแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยจะ
บนัทึกขาดทนุจากการด้อยค่าในตราสารหนีด้งักล่าวในก าไรหรือขาดทนุทนัที เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีจะไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินต้นหรือดอกเบีย้ทัง้หมดหรือบางส่วนตามที่ระบไุว้ในสญัญาได้ 
 

ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างเงินสดสทุธิที่ได้รับจากการจ าหน่ายกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนัน้จะบนัทึกใน
ก าไรหรือขาดทนุ และส าหรับกรณีการจ าหน่ายเงินลงทนุเผ่ือขาย กลุ่มบริษัทจะบนัทึกจ านวนสะสมภายใต้หวัข้อองค์ประกอบ
อื่นของส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีเกิดการวดัมลูค่าเงินลงทนุเผื่อขายเป็นส่วนหนึ่งของก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน และ
เมื่อมีการจ าหน่ายเงินลงทนุในตราสารหนีห้รือตราสารทนุชนิดเดียวกันเพียงบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีจ าหน่าย
ค านวณโดยใช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัจากจ านวนทัง้หมดที่ถือไว้ 
 

3.2.26 ตราสารอนพุนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง 
 

กลุ่มบริษัทใช้ตราสารอนพุนัธ์ เช่น สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สญัญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบีย้ และสัญญาซือ้ขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเส่ียงจากความผันผวนของอตัรา
แลกเปล่ียน อตัราดอกเบีย้ และราคาสินค้าโภคภณัฑ์ ตามล าดบั  
 

กลุ่มบริษัทรับรู้มลูค่าเร่ิมแรกของตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่ท าสญัญา และวดัมลูค่าในภายหลงัด้วยมูลค่า
ยตุิธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงของมลูค่ายตุิธรรมในภายหลงัในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ ยกเว้นในกรณีที่มีการก าหนดให้
ตราสารอนพุนัธ์นัน้เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดที่มีประสิทธิผล ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพนัธ์
เป็นสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อมีมลูค่ายตุิธรรมมากกว่าศนูย์ และแสดงเป็นหนีสิ้นทางการเงินเมื่อมีมลูค่ายตุิธรรมน้อยกว่าศนูย์ 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.27 การวดัมลูคา่ยตุิธรรม 
 

กลุ่มบริษัทวดัมลูค่ายุติธรรมและเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวกับการวดัมลูค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 13 
เร่ือง การวดัมลูค่ายตุิธรรม และหากต้องวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์หรือหนีสิ้นใดตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานอื่นที่เก่ียวข้อง 
การวดัมลูค่ายตุิธรรมดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัการของมาตรฐานฉบบันี ้
 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนีสิ้นให้ผู้อื่นโดย
รายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกิดขึน้ในสภาพปกติระหว่างผู้ซือ้และผู้ขาย (ผู้ ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้
ราคาเสนอซือ้ขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้นซึ่งมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เก่ียวข้องก าหนดให้ต้องวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือ
หนีสิ้นที่มีลักษณะเดียวกัน หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่า
ยุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ในการวัดมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้น
ดงักล่าวแทน 
 
 

ล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรม 
 

ในการน าเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ กลุ่มบริษัทจะใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ (Observable Inputs) ที่
เก่ียวข้องกบัสินทรัพย์หรือหนีสิ้นท่ีจะวดัมลูค่ายตุิธรรมให้มากที่สดุ โดยก าหนดล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรมออกเป็นสามระดบั 
ตามประเภทของข้อมลูที่น ามาใช้ในการวดัมลูค่ายตุิธรรม ดงันี ้
 

ระดบั 1 ใช้ข้อมลูราคาเสนอซือ้ขายของสินทรัพย์หรือหนีสิ้นอย่างเดียวกนัในตลาดที่มีสภาพคล่อง 
ระดบั 2 ใช้ข้อมลูอื่นท่ีสามารถสงัเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนีสิ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมลูทางตรงหรือทางอ้อม 
ระดบั 3 ใช้ข้อมลูที่ไม่สามารถสงัเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนีสิ้น เช่น ข้อมลูเก่ียวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กลุ่มบริษัท

ประมาณขึน้  
 

ทุกวันสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดับชัน้ของมลูค่ายุติธรรม
ส าหรับสินทรัพย์และหนีสิ้นท่ีถืออยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมลูค่ายตุิธรรมแบบเกิดขึน้ประจ า 
 

3.2.28 ส่วนงานด าเนินงาน  
 

ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานที่กลุ่มบริษัทรายงานนี ้จ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจและสอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่ม
บริษัทท่ีผู้ มีอ านาจตดัสินใจสงูสดุด้านการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส าคญั (ต่อ) 
 

3.2.27 การวดัมลูคา่ยตุิธรรม 
 

กลุ่มบริษัทวดัมลูค่ายุติธรรมและเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวกับการวดัมลูค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
เร่ือง การวดัมลูค่ายตุิธรรม และหากต้องวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์หรือหนีสิ้นใดตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานอื่นที่เก่ียวข้อง 
การวดัมลูค่ายตุิธรรมดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัการของมาตรฐานฉบบันี ้
 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนีสิ้นให้ผู้อื่นโดย
รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึน้ในสภาพปกติระหว่างผู้ซือ้และผู้ขาย (ผู้ ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้
ราคาเสนอซือ้ขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้นซึ่งมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เก่ียวข้องก าหนดให้ต้องวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือ
หนีสิ้นที่มีลักษณะเดียวกัน หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่า
ยุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ในการวัดมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้น
ดงักล่าวแทน 
 
 

ล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรม 
 

ในการน าเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ กลุ่มบริษัทจะใช้ข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ (Observable Inputs) ที่
เก่ียวข้องกบัสินทรัพย์หรือหนีสิ้นท่ีจะวดัมลูค่ายตุิธรรมให้มากที่สดุ โดยก าหนดล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรมออกเป็นสามระดบั 
ตามประเภทของข้อมลูที่น ามาใช้ในการวดัมลูค่ายตุิธรรม ดงันี ้
 

ระดบั 1 ใช้ข้อมลูราคาเสนอซือ้ขายของสินทรัพย์หรือหนีสิ้นอย่างเดียวกนัในตลาดที่มีสภาพคล่อง 
ระดบั 2 ใช้ข้อมลูอื่นท่ีสามารถสงัเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนีสิ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมลูทางตรงหรือทางอ้อม 
ระดบั 3 ใช้ข้อมลูที่ไม่สามารถสงัเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนีสิ้น เช่น ข้อมลูเก่ียวกับกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกลุ่มบริษัท

ประมาณขึน้  
 

ทุกวันสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดับชัน้ของมลูค่ายุติธรรม
ส าหรับสินทรัพย์และหนีสิ้นท่ีถืออยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมลูค่ายตุิธรรมแบบเกิดขึน้ประจ า 
 

3.2.28 ส่วนงานด าเนินงาน  
 

ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานที่กลุ่มบริษัทรายงานนี ้จ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจและสอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่ม
บริษัทที่ผู้ มีอ านาจตดัสินใจสงูสดุด้านการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 การประมาณการและข้อสมมติที่ส าคญั 
 

ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้ บริหารได้พิจารณาใช้ประมาณการ และ  
ข้อสมมติ ซึ่งมีผลกระทบต่อจ านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมลูที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึน้
จริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนที่ประมาณการไว้ 
 

ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจดัท างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบญัชีจะ
บนัทึกในงวดบญัชีที่ประมาณการดงักล่าวได้รับการทบทวน และในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ 
 

ข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัการประมาณการและข้อสมมติที่ส าคญัมีดงันี ้
 

ประมาณการหนีสิ้น  
 

กลุ่มบริษัทรับรู้ประมาณการหนีสิ้นในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ใน
อดีต โดยมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีจะท าให้กลุ่มบริษัทต้องสญูเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายช าระภาระ
ผกูพนันัน้ และสามารถประมาณมลูค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ 
 

กลุ่มบริษัทบนัทึกประมาณการหนีสิ้นค่ารือ้ถอนเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกิดภาระผูกพันอนัเป็นผลเนื่องมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตและสามารถประมาณการจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายได้อย่างสมเหตุสมผล โดยกลุ่มบริษัทจะรับรู้ประมาณการ
หนีสิ้นค่ารือ้ถอนด้วยจ านวนประมาณการของต้นทุนค่ารือ้ถอนสินทรัพย์ที่สร้างเสร็จพร้อมใช้งาน ต้นทุนดงักล่าวได้รวมเป็น
ส่วนหน่ึงของสินทรัพย์ และตดัจ าหน่ายโดยวิธีสดัส่วนของผลผลิตของปริมาณส ารองที่พิสจูน์แล้วและวิธีเส้นตรงตามอายกุาร
ใช้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภท ประมาณการหนีสิ้นค่ารือ้ถอนได้รับการประเมินขึน้และสอบทานโดย
วิศวกรของกลุ่มบริษัทและดลุยพินิจของฝ่ายบริหาร 
 

การประมาณการหนีสิ้นขึน้อยู่กับสถานการณ์ในปัจจบุนั ได้แก่ ข้อบงัคบัต่าง ๆ เทคโนโลยี และระดบัราคา ดงันัน้ผลที่เกิดขึน้
จริงอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณการและตัง้ข้อสมมติไว้ 
 

ภาษีเงินได้ 
 

กลุ่มบริษัทมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในหลายประเทศ ในการประมาณการหนีสิ้นภาษีเงินได้ต้องใช้ดุลยพินิจอย่างเป็น
สาระส าคญั เนื่องจากมีรายการค้าและการค านวณจ านวนมากที่เกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
 

กลุ่มบริษัทรับรู้หนีสิ้นภาษีเงินได้ท่ีคาดว่าจะเกิด โดยใช้เกณฑ์การประมาณการภาษีส่วนเพิ่มที่จะถึงก าหนดช าระ  
ผลแตกต่างระหว่างภาษีเงินได้ที่ช าระจริงกับประมาณการจะกระทบต่อภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอการตดับัญชีในงวดที่มี
การเปล่ียนแปลงเกิดขึน้ 
 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี จะรับรู้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีกลุ่มบริษัทจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอ ต่อการน า
จ านวนผลแตกต่างชัว่คราวนัน้มาใช้ประโยชน์ ซึ่งข้อสมมติเก่ียวกบัก าไรทางภาษีในอนาคตที่ถกูก าหนดขึน้มีความไม่แน่นอน 
อาจมีการเปล่ียนแปลงซึง่จะกระทบต่อการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 การประมาณการและข้อสมมติที่ส าคญั (ต่อ) 
 

การประมาณปริมาณส ารองปิโตรเลียม 
 

ปริมาณส ารองปิโตรเลียม เป็นข้อมลูพืน้ฐานท่ีส าคญัส าหรับการประเมินการลงทนุในโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มธุรกิจประเภทท่ี
ด าเนินการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม รวมถึงการทดสอบการด้อยค่า การเปล่ียนแปลงในปริมาณส ารองที่พิสูจน์แล้วจะมี
ผลกระทบต่อมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิและค่าเส่ือมราคาที่ค านวณตามวิธีสดัส่วนของผลผลิต 
 

ปริมาณส ารองปิโตรเลียมที่พิสจูน์แล้ว คือ ปริมาณของปิโตรเลียมที่สามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ ณ วนัที่ก าหนดใด ๆ โดยมีความ
แน่นอนสงู ภายใต้เงื่อนไขสภาวะเศรษฐกิจ และวิธีการผลิตในปัจจบุนั รวมถึงกฎระเบียบของรัฐ โดยปริมาณส ารองปิโตรเลียมที่
พิสจูน์แล้ว จะมีการตรวจสอบและประเมินทกุปีโดยนกัธรณีวิทยาและวิศวกรแหล่งกกัเก็บปิโตรเลียมของกลุ่มบริษัท 
 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน  
 

กลุ่มบริษัทได้มีการพิจารณาตัง้ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์
บ่งชีว้่ามลูค่าตามบญัชีอาจสงูกว่ามลูค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจ านวนที่สงูกว่าระหว่างมลูค่ายุติธรรมหกัต้นทุนใน
การจ าหน่ายกบัมลูค่าจากการใช้ (ซึง่ค านวณจากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด) มลูค่าตามบญัชีจะถกูปรับ
ลดให้เท่ากบัมลูค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและส่วนปรับลดจะถกูบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ทัง้นี ้รายการขาดทนุจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ค่าความนิยมที่กลุ่มบริษัทรับรู้ในงวดก่อนอาจถูกกลบัรายการ หากประมาณการที่ใช้ก าหนดมลูค่าที่คาด
ว่าจะได้รับคืนได้เปล่ียนแปลงไป 
 

กลุ่มบริษัทก าหนดให้ราคาขายซึง่อ้างอิงจากราคาน า้มนัในตลาดโลก ปริมาณการผลิตที่คาดว่าจะผลิตได้ในอนาคต และอตัรา
ก าไรขัน้ต้นเป็นปัจจยัส าหรับทดสอบการด้อยค่าส าหรับกลุ่มธุรกิจประเภทที่ด าเนินการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม เนื่องจาก
กลุ่มบริษัทเชื่อว่าเป็นข้อบ่งชีท้ี่เหมาะสมที่สดุส าหรับการประเมินกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับส าหรับการวดัมลูค่า
จากการใช้ ซึง่ปริมาณการผลิตที่คาดว่าจะผลิตได้ในอนาคตประกอบด้วย ปริมาณส ารองที่พิสจูน์แล้ว และที่ยงัไม่พิสจูน์ 
 

การประมาณการกระแสเงินสดคิดลดในอนาคตส าหรับการพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์นัน้ ขึน้กับปัจจยัต่าง ๆ ได้แก่ 
ปริมาณการผลิตที่คาดว่าจะผลิตได้ในอนาคต ราคาขายในอนาคต อุปสงค์และอุปทานในตลาด ปัจจยัความเส่ียง อตัราก าไร
ขัน้ต้น ส่วนอตัราคิดลดที่ใช้ในการค านวณหามลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดในอนาคตนัน้ ขึน้กับต้นทุนเงินลงทุนของหน่วย
สินทรัพย์ 
 

การรวมงบการเงินของบริษัทย่อยที่บริษัทฯมีสดัส่วนการถือหุ้นน้อยกว่ากึ่งหน่ึง 
 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯพิจารณาว่าบริษัทฯมีอ านาจควบคมุในบริษัทย่อยหลายแห่ง ถึงแม้ว่าบริษัทฯจะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียง
ในบริษัทดงักล่าวในสดัส่วนที่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทฯเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีเสียงส่วนใหญ่และสามารถสัง่การกิจกรรม
ที่ส าคญัของบริษัทดงักล่าวได้ อีกทัง้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นเป็นผู้ ถือหุ้นรายย่อย ๆ เท่านัน้ ดงันัน้ บริษัทดงักล่าวจึงถือเป็นบริษัทย่อย
ของกลุ่มกิจการและต้องน ามารวมในการจดัท างบการเงินรวมตัง้แต่วนัท่ีบริษัทฯมีอ านาจควบคมุในกิจการดงักล่าว 
 

  



055
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 One Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

50 

3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 การประมาณการและข้อสมมติที่ส าคญั (ต่อ) 
 

การประมาณปริมาณส ารองปิโตรเลียม 
 

ปริมาณส ารองปิโตรเลียม เป็นข้อมลูพืน้ฐานท่ีส าคญัส าหรับการประเมินการลงทนุในโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มธุรกิจประเภทท่ี
ด าเนินการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม รวมถึงการทดสอบการด้อยค่า การเปล่ียนแปลงในปริมาณส ารองท่ีพิสูจน์แล้วจะมี
ผลกระทบต่อมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิและค่าเส่ือมราคาที่ค านวณตามวิธีสดัส่วนของผลผลิต 
 

ปริมาณส ารองปิโตรเลียมที่พิสจูน์แล้ว คือ ปริมาณของปิโตรเลียมที่สามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ ณ วนัที่ก าหนดใด ๆ โดยมีความ
แน่นอนสงู ภายใต้เงื่อนไขสภาวะเศรษฐกิจ และวิธีการผลิตในปัจจบุนั รวมถึงกฎระเบียบของรัฐ โดยปริมาณส ารองปิโตรเลียมที่
พิสจูน์แล้ว จะมีการตรวจสอบและประเมินทกุปีโดยนกัธรณีวิทยาและวิศวกรแหล่งกกัเก็บปิโตรเลียมของกลุ่มบริษัท 
 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน  
 

กลุ่มบริษัทได้มีการพิจารณาตัง้ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์
บ่งชีว้่ามลูค่าตามบญัชีอาจสงูกว่ามลูค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจ านวนที่สงูกว่าระหว่างมลูค่ายุติธรรมหกัต้นทุนใน
การจ าหน่ายกบัมลูค่าจากการใช้ (ซึง่ค านวณจากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด) มลูค่าตามบญัชีจะถกูปรับ
ลดให้เท่ากบัมลูค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและส่วนปรับลดจะถกูบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ทัง้นี ้รายการขาดทนุจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ค่าความนิยมที่กลุ่มบริษัทรับรู้ในงวดก่อนอาจถูกกลบัรายการ หากประมาณการที่ใช้ก าหนดมลูค่าที่คาด
ว่าจะได้รับคืนได้เปล่ียนแปลงไป 
 

กลุ่มบริษัทก าหนดให้ราคาขายซึง่อ้างอิงจากราคาน า้มนัในตลาดโลก ปริมาณการผลิตที่คาดว่าจะผลิตได้ในอนาคต และอตัรา
ก าไรขัน้ต้นเป็นปัจจยัส าหรับทดสอบการด้อยค่าส าหรับกลุ่มธุรกิจประเภทที่ด าเนินการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม เน่ืองจาก
กลุ่มบริษัทเชื่อว่าเป็นข้อบ่งชีท้ี่เหมาะสมที่สดุส าหรับการประเมินกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับส าหรับการวดัมลูค่า
จากการใช้ ซึง่ปริมาณการผลิตที่คาดว่าจะผลิตได้ในอนาคตประกอบด้วย ปริมาณส ารองที่พิสจูน์แล้ว และที่ยงัไม่พิสจูน์ 
 

การประมาณการกระแสเงินสดคิดลดในอนาคตส าหรับการพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์นัน้ ขึน้กับปัจจยัต่าง ๆ ได้แก่ 
ปริมาณการผลิตที่คาดว่าจะผลิตได้ในอนาคต ราคาขายในอนาคต อุปสงค์และอุปทานในตลาด ปัจจยัความเส่ียง อตัราก าไร
ขัน้ต้น ส่วนอตัราคิดลดที่ใช้ในการค านวณหามลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดในอนาคตนัน้ ขึน้กับต้นทุนเงินลงทุนของหน่วย
สินทรัพย์ 
 

การรวมงบการเงินของบริษัทย่อยที่บริษัทฯมีสดัส่วนการถือหุ้นน้อยกว่ากึ่งหน่ึง 
 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯพิจารณาว่าบริษัทฯมีอ านาจควบคมุในบริษัทย่อยหลายแห่ง ถึงแม้ว่าบริษัทฯจะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียง
ในบริษัทดงักล่าวในสดัส่วนที่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทฯเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีเสียงส่วนใหญ่และสามารถสัง่การกิจกรรม
ที่ส าคญัของบริษัทดงักล่าวได้ อีกทัง้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นเป็นผู้ ถือหุ้นรายย่อย ๆ เท่านัน้ ดงันัน้ บริษัทดงักล่าวจึงถือเป็นบริษัทย่อย
ของกลุ่มกิจการและต้องน ามารวมในการจดัท างบการเงินรวมตัง้แต่วนัท่ีบริษัทฯมีอ านาจควบคมุในกิจการดงักล่าว 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 การประมาณการและข้อสมมติที่ส าคญั (ต่อ) 
 

การก าหนดอายสุญัญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่าหรือยกเลิกสญัญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ เช่า 
 

ในการก าหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยค านึงถึงข้อเท็จจริงและ
สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องทัง้หมดที่ท าให้เกิดส่ิงจงูใจทางเศรษฐกิจส าหรับกลุ่มบริษัทในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนัน้ 
 

การก าหนดอตัราดอกเบีย้การกู้ยืมส่วนเพิ่ม - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ เช่า 
 

กลุ่มบริษัทไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่า ดงันัน้  ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการก าหนด
อัตราดอกเบีย้การกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดหนีสิ้นตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบีย้การกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็น
อตัราดอกเบีย้ที่กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จ าเป็นเพื่อให้ได้มาซึง่สินทรัพย์ที่มีมลูค่าใกล้เคียงกบัสินทรัพย์สิทธิการใช้
ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลงึ โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลกัประกนัท่ีคล้ายคลงึ 
 

การจดัประเภทของสญัญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า  
 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจใน 
การประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสญัญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็น
เจ้าของในสินทรัพย์ที่เช่าดงักล่าวแล้วหรือไม่ 
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4. ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 

ผลกระทบต่อรายการต้นปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า มาถือปฏิบตัิ แสดงได้ดงันี ้ 
 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธันวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทาง
การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน 
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินลงทนุในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสัน้ - 38,263 - 38,263 
เงินลงทนุชั่วคราว 38,263 (38,263) - - 
ลกูหนีก้ารค้า 167,641 (19) - 167,622 
ลกูหนีอ้ื่น 49,612 1,174 (764) 50,022 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 2,669 - (136) 2,533 
สินค้าคงเหลือ 117,747 10 - 117,757 
สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์หมนุเวียน 3,686 593 - 4,279 
สินทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอื่น 6,681 (2) - 6,679 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 3,878 - (18) 3,860 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
เงินลงทนุในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น - 26,618 - 26,618 
เงินลงทนุเผื่อขาย 6,687 (6,687) - - 
เงินลงทนุในการร่วมค้า 49,513 (106) (2) 49,405 
เงินลงทนุระยะยาวอื่น 17,932 (17,932) - - 
เงินให้กู้ยืมระยะยาว 12,474 - (211) 12,263 
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 7,987 - 107 8,094 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  1,294,979 - (9,036) 1,285,943 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - - 69,111 69,111 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอื่น 79,968 - (11,004) 68,964 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 47,611 (76) 53 47,588 
สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ไม่หมนุเวียน 3,811 1,071 - 4,882 
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมนุเวียนอื่น 6,616 (31) - 6,585 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 21,890 - (7,910) 13,980 
รวมสินทรัพย์ 1,939,645 4,613 40,190 1,984,448 

  



057
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 One Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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4. ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 

ผลกระทบต่อรายการต้นปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า มาถือปฏิบตัิ แสดงได้ดงันี ้ 
 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธันวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทาง
การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน 
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินลงทนุในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสัน้ - 38,263 - 38,263 
เงินลงทนุชั่วคราว 38,263 (38,263) - - 
ลกูหนีก้ารค้า 167,641 (19) - 167,622 
ลกูหนีอ้ื่น 49,612 1,174 (764) 50,022 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 2,669 - (136) 2,533 
สินค้าคงเหลือ 117,747 10 - 117,757 
สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์หมนุเวียน 3,686 593 - 4,279 
สินทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอื่น 6,681 (2) - 6,679 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 3,878 - (18) 3,860 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
เงินลงทนุในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น - 26,618 - 26,618 
เงินลงทนุเผื่อขาย 6,687 (6,687) - - 
เงินลงทนุในการร่วมค้า 49,513 (106) (2) 49,405 
เงินลงทนุระยะยาวอื่น 17,932 (17,932) - - 
เงินให้กู้ยืมระยะยาว 12,474 - (211) 12,263 
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 7,987 - 107 8,094 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  1,294,979 - (9,036) 1,285,943 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - - 69,111 69,111 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอื่น 79,968 - (11,004) 68,964 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 47,611 (76) 53 47,588 
สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ไม่หมนุเวียน 3,811 1,071 - 4,882 
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมนุเวียนอื่น 6,616 (31) - 6,585 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 21,890 - (7,910) 13,980 
รวมสินทรัพย์ 1,939,645 4,613 40,190 1,984,448 
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4. ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 
 

ผลกระทบต่อรายการต้นปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า มาถือปฏิบตัิ แสดงได้ดงันี ้(ต่อ) 
 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธันวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทาง
การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน 
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

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

หนีส้ินตราสารอนพุนัธ์หมนุเวียน 2,522 795 - 3,317 
หนีส้ินทางการเงินหมนุเวียนอื่น 4,163 (110) - 4,053 
หนีส้ินไม่หมุนเวียน     
เงินกู้ยืมระยะยาว 555,018 (16) - 555,002 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า 7,728 - 35,541 43,269 
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 56,674 (84) (23) 56,567 
หนีส้ินตราสารอนพุนัธ์ไม่หมนุเวียน 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 - ยงัไม่ได้จดัสรร 869,016 (335) (160) 868,521 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ ถือหุ้น (16,036) 1,426 1 (14,609) 
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุของ
บริษัทย่อย 422,436 (516) (147) 421,773 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,275,416 575 (306) 1,275,685 
 

  



058
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 One Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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4. ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

ผลกระทบต่อรายการต้นปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า มาถือปฏิบตัิ แสดงได้ดงันี ้(ต่อ) 
 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธันวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทาง
การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน 
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินลงทนุในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสัน้ - 15,002 - 15,002 
เงินลงทนุชั่วคราว 15,002 (15,002) - - 
ลกูหนีอ้ื่น 8,404 1,849 (39) 10,214 
สินค้าคงเหลือ 4,797 6 - 4,803 
สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์หมนุเวียน 1,089 242 - 1,331 
สินทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอื่น 4,810 (2) - 4,808 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
เงินลงทนุในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น - 7,236 - 7,236 
เงินลงทนุเผื่อขาย 2,987 (2,987) - - 
เงินลงทนุระยะยาวอื่น 4,257 (4,257) - - 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  273,821 - (4,644) 269,177 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - - 20,241 20,241 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอื่น 13,375 - (10,770) 2,605 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 1,257 113 - 1,370 
สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ไม่หมนุเวียน 913 604 - 1,517 
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมนุเวียนอื่น 274 (31) - 243 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 1,114 - (1,009) 105 
รวมสินทรัพย์ 332,100 2,773 3,779 338,652 

 

  



059
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 One Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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4. ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

ผลกระทบต่อรายการต้นปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า มาถือปฏิบตัิ แสดงได้ดงันี ้(ต่อ) 
 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธันวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทาง
การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน 
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินลงทนุในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสัน้ - 15,002 - 15,002 
เงินลงทนุชั่วคราว 15,002 (15,002) - - 
ลกูหนีอ้ื่น 8,404 1,849 (39) 10,214 
สินค้าคงเหลือ 4,797 6 - 4,803 
สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์หมนุเวียน 1,089 242 - 1,331 
สินทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอื่น 4,810 (2) - 4,808 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
เงินลงทนุในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น - 7,236 - 7,236 
เงินลงทนุเผื่อขาย 2,987 (2,987) - - 
เงินลงทนุระยะยาวอื่น 4,257 (4,257) - - 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  273,821 - (4,644) 269,177 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - - 20,241 20,241 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอื่น 13,375 - (10,770) 2,605 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 1,257 113 - 1,370 
สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ไม่หมนุเวียน 913 604 - 1,517 
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมนุเวียนอื่น 274 (31) - 243 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 1,114 - (1,009) 105 
รวมสินทรัพย์ 332,100 2,773 3,779 338,652 
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4. ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

ผลกระทบต่อรายการต้นปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า มาถือปฏิบตัิ แสดงได้ดงันี ้(ต่อ) 
 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ผลกระทบจาก  

 

31 ธันวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทาง
การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน 
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

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

หนีส้ินตราสารอนพุนัธ์หมนุเวียน - 73 - 73 
หนีส้ินไม่หมุนเวียน     
เงินกู้ยืมระยะยาว 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 - ยงัไม่ได้จดัสรร 544,005 (266) - 543,739 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ ถือหุ้น 1,426 (129) - 1,297 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 545,431 (395) - 545,036 
 

  



060
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 One Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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4. ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

รายละเอียดผลกระทบที่มีต่อก าไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จากการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท่ี 16 สญัญาเช่า มาถือ
ปฏิบตัิครัง้แรก แสดงได้ดงันี ้ 
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ก าไรสะสม 
องค์ประกอบอ่ืนของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น ก าไรสะสม 

องค์ประกอบอ่ืนของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

การวดัมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุในตราสารทนุ
ของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 21 - 21 - 
การจดัประเภทเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผื่อขาย
เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมลูค่ายตุธิรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทนุ 132 (132) 106 (106) 
การรับรู้ผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้
ต่อสินทรัพย์ทางการเงิน (60) - - - 

การรับรู้รายการตราสารอนพุนัธ์ด้วยมลูค่า
ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ (433) - (399) - 

การวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินค้าคงเหลอื 10 - 6 - 
การปรับปรุงอตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จริง (5) - - - 
การรับรู้รายการสญัญาเช่า (160) - - - 
ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
งบการเงิน - 4 - - 

การป้องกนัความเสี่ยงกระแสเงินสด - 16 - - 
ส่วนแบ่งก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนในการร่วมค้า      
และบริษัทร่วม - 20 - - 

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

การวดัมลูค่าสิทธิในการขายหุ้นจากสว่นได้เสีย
ที่ไม่มีอ านาจควบคมุ - (623) - - 

รวมผลกระทบ (495) 1,427 (266) (129) 
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4. 
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญ

ชี (ต่อ) 
 รายละเอียดผลกระทบที่มีต่อก าไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จากการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท่ี 16 สญัญาเช่า มาถือ
ปฏิบตัิครัง้แรก แสดงได้ดงันี ้ 
  

หน่วย : ล้านบาท 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ก าไรสะสม 
องค์ประกอบอ่ืนของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ก าไรสะสม 
องค์ประกอบอ่ืนของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

การวดัมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุในตราสารทนุ
ของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

21 
- 

21 
- 

การจดัประเภทเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผื่อขาย
เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมลูค่ายตุธิรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทนุ 

132 
(132) 

106 
(106) 

การรับรู้ผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้
ต่อสินทรัพย์ทางการเงิน 

(60) 
- 

- 
- 

การรับรู้รายการตราสารอนพุนัธ์ด้วยมลูค่า
ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ 

(433) 
- 

(399) 
- 

การวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินค้าคงเหลอื 
10 

- 
6 

- 
การปรับปรุงอตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จริง 

(5) 
- 

- 
- 

การรับรู้รายการสญัญาเช่า 
(160) 

- 
- 

- 
ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
งบการเงิน 

- 
4 

- 
- 

การป้องกนัความเสี่ยงกระแสเงินสด 
- 

16 
- 

- 
ส่วนแบ่งก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนในการร่วมค้า      
และบริษัทร่วม 

- 
20 

- 
- 

การวดัมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุในตราสารทนุ
ที่ก าหนดให้วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่าน
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 

- 
2,142 

- 
(23) 

การวดัมลูค่าสิทธิในการขายหุ้นจากสว่นได้เสีย
ที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 

- 
(623) 

- 
- 

รวมผลกระทบ 
(495) 

1,427 
(266) 

(129) 
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4. ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

4.1 เครื่องมือทางการเงิน 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทและวดัมลูค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ินทางการเงินตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เปรียบเทียบกับการจดั
ประเภทและมลูค่าตามบญัชีเดิม แสดงได้ดงันี ้

     หน่วย: ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 

31 ธันวาคม 
2562 

การจดัประเภท
รายการ 

31 ธันวาคม 
2562 หลงัการจดั
ประเภทรายการ 

การวดัมลูค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 
 

มลูค่ายตุิธรรม
ของการป้องกนั
ความเสี่ยง 

มลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรหรือ
ขาดทนุ 

มลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอื่น 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน          
สินทรัพย์หมุนเวียน         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 292,542 - 292,542 - - 57 292,485 292,542 
เงินลงทนุในสินทรัพย์ทางการเงิน
ระยะสัน้ - 38,263 38,263 - 6,444 545 31,274 38,263 

เงินลงทนุชั่วคราว 38,263 (38,263) - - - - - - 
ลกูหนีก้ารค้า 167,641 - 167,641 - - - 167,622 167,622 
ลกูหนีอ้ื่น 14,713 - 14,713 - - - 15,887 15,887 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 2,669 - 2,669 - - - 2,669 2,669 
สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์
หมนุเวียน 3,686 - 3,686 - 4,279 - - 4,279 

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

4.1 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)  

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทและวดัมลูค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ินทางการเงินตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เปรียบเทียบกับการจดั
ประเภทและมลูค่าตามบญัชีเดิม แสดงได้ดงันี ้

     หน่วย: ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 

31 ธันวาคม 
2562 

การจดัประเภท
รายการ 

31 ธันวาคม 
2562 หลงัการจดั
ประเภทรายการ 

การวดัมลูค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 
 มลูค่ายตุิธรรม

ของการป้องกนั
ความเสี่ยง 

มลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรหรือ
ขาดทนุ 

มลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอื่น 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน         
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         
เงินลงทนุในสินทรัพย์ทางการเงิน
ระยะยาวอื่น - 24,619 24,619 - 1,200 20,767 4,651 26,618 
เงินลงทนุเผื่อขาย 6,687 (6,687) - - - - - - 
เงินลงทนุระยะยาวอื่น 17,932 (17,932) - - - - - - 
เงินให้กู้ยืมระยะยาว 12,261 - 12,261 - 90 - 12,171 12,261 
สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ไม่
หมนุเวียน 3,811 - 3,811 2,523 2,359 - - 4,882 

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

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 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 การจดัประเภทและวดัมลูค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ินทางการเงินตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เปรียบเทียบกับการจดั
ประเภทและมลูค่าตามบญัชีเดิม แสดงได้ดงันี ้

     หน่วย: ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 

31 ธันวาคม 
2562 

การจดัประเภท
รายการ 

31 ธันวาคม 
2562 หลงัการจดั
ประเภทรายการ 

การวดัมลูค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 
 มลูค่ายตุิธรรม

ของการป้องกนั
ความเสี่ยง 

มลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรหรือ
ขาดทนุ 

มลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอื่น 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

หนีส้ินทำงกำรเงิน         
หนีส้ินหมุนเวียน         
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืม
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 44,441 - 44,441 - - - 44,441 44,441 

เจ้าหนีก้ารค้า 158,255 - 158,255 - - - 158,255 158,255 
เจ้าหนีอ้ื่น 73,033 (440) 72,593 - - - 74,553 74,553 
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี 50,440 - 50,440 - - - 50,440 50,440 

หนีส้ินตราสารอนพุนัธ์หมนุเวียน 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 การจดัประเภทและวดัมลูค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ินทางการเงินตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เปรียบเทียบกับการจดั
ประเภทและมลูค่าตามบญัชีเดิม แสดงได้ดงันี ้

     หน่วย: ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 

31 ธันวาคม 
2562 

การจดัประเภท
รายการ 

31 ธันวาคม 
2562 หลงัการจดั
ประเภทรายการ 

การวดัมลูค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 
 มลูค่ายตุิธรรม

ของการป้องกนั
ความเสี่ยง 

มลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรหรือ
ขาดทนุ 

มลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอื่น 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

หนีส้ินทำงกำรเงิน         
หนีส้ินไม่หมุนเวียน         
เงินกู้ยืมระยะยาว 555,018 (31) 554,987 - - - 555,002 555,002 
หนีส้ินตราสารอนพุนัธ์ไม่หมนุเวียน 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 การจดัประเภทและวดัมลูค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ินทางการเงินตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เปรียบเทียบกับการจดั
ประเภทและมลูค่าตามบญัชีเดิม แสดงได้ดงันี ้

 
     หน่วย: ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

31 ธันวาคม 2562 
การจดัประเภท

รายการ 

31 ธันวาคม 2562 
หลงัการจดัประเภท

รายการ 

การวดัมลูค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 
 

มลูค่ายตุิธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน 

มลูค่ายตุิธรรมผ่าน
ก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอื่น 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
สินทรัพย์หมุนเวียน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 46,481 - 46,481 - - 46,481 46,481 
เงินลงทนุในสินทรัพย์ทาง
การเงินระยะสัน้ - 15,002 15,002 - - 15,002 15,002 

เงินลงทนุชั่วคราว 15,002 (15,002) - - - - - 
ลกูหนีก้ารค้า 111,558 - 111,558 - - 111,558 111,558 
ลกูหนีอ้ื่น 2,266 - 2,266 - - 4,115 4,115 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 42,739 - 42,739 - - 42,739 42,739 
สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์
หมนุเวียน 1,089 - 1,089 1,331 - - 1,331 

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

4.1 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ) 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทและวดัมลูค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ินทางการเงินตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เปรียบเทียบกับการจดั
ประเภทและมลูค่าตามบญัชีเดิม แสดงได้ดงันี ้

 
     หน่วย: ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

31 ธันวาคม 2562 
การจดัประเภท

รายการ 

31 ธันวาคม 2562 
หลงัการจดัประเภท

รายการ 

การวดัมลูค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 
 

มลูค่ายตุิธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน 

มลูค่ายตุิธรรมผ่าน
ก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอื่น 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        
เงินลงทนุในสินทรัพย์ทาง
การเงินระยะยาวอื่น - 7,244 7,244 397 2,637 4,202 7,236 

เงินลงทนุเผื่อขาย 2,987 (2,987) - - - - - 
เงินลงทนุระยะยาวอื่น 4,257 (4,257) - - - - - 
เงินให้กู้ยืมระยะยาว 24,982 - 24,982 - - 24,982 24,982 
สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ไม่
หมนุเวียน 913 - 913 1,517 - - 1,517 

สินทรัพย์ทางการเงินไม่
หมนุเวียนอื่น 274 (31) 243 - - 243 243 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 257,358 (31) 257,327 3,245 2,637 254,130 260,012 
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7
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 O

ne Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

63 

4. ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

4.1 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ) 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทและวดัมลูค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ินทางการเงินตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เปรียบเทียบกับการจดั
ประเภทและมลูค่าตามบญัชีเดิม แสดงได้ดงันี ้

 
     หน่วย: ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

31 ธันวาคม 2562 
การจดัประเภท

รายการ 

31 ธันวาคม 2562 
หลงัการจดัประเภท

รายการ 

การวดัมลูค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 
 

มลูค่ายตุิธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน 

มลูค่ายตุิธรรมผ่าน
ก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอื่น 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

หนีส้ินทำงกำรเงิน        
หนีส้ินหมุนเวียน        
เจ้าหนีก้ารค้า 100,570 - 100,570 - - 100,570 100,570 
เจ้าหนีอ้ื่น 21,682 - 21,682 - - 23,448 23,448 
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี 27,118 - 27,118 - - 27,118 27,118 

เงินกู้ยืมระยะสัน้ 3,488 - 3,488 - - 3,488 3,488 
หนีส้ินตราสารอนพุนัธ์หมนุเวียน - - - 73 - - 73 
หนีส้ินทางการเงินหมนุเวียนอื่น 108 - 108 - - 108 108 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 O

ne Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน64 

4. ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี (ตอ่) 
 

4.1 เครื�องมือทางการเงิน (ตอ่) 

ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทและวดัมลูค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี �สินทางการเงินตามที�กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 9 เปรียบเทียบกบัการจดั

ประเภทและมลูคา่ตามบญัชีเดิม แสดงได้ดงันี � 

 

     หน่วย: ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธนัวาคม 2562 

การจดัประเภท

รายการ 

31 ธนัวาคม 2562 

หลงัการจดัประเภท

รายการ 

การวดัมลูค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 9 

 

มลูคา่ยตุธิรรมผ่าน

กําไรหรือขาดทุน 

มลูคา่ยตุธิรรมผ่าน

กําไรขาดทนุ

เบด็เสร็จอื�น 

ราคาทุน 

ตดัจําหน่าย รวม 

หนี �สินทางการเงนิ        

หนี �สินไม่หมุนเวยีน        

เงินกู้ ยืมระยะยาว 90,263 (31) 90,232 - - 90,232 90,232 

หนี �สินตราสารอนพุนัธ์ไม่หมนุเวียน 324 - 324 324 - - 324 

หนี �สินทางการเงินไม่หมนุเวียนอื�น 15,306 - 15,306 - - 16,667 16,667 

รวมหนี �สินทางการเงนิ 258,859 (31) 258,828 397 - 261,631 262,028 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 One Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

65 

4. ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

4.2 สญัญาเช่า  
 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบตัิครัง้แรก กลุ่มบริษัทรับรู้หนีสิ้นตามสญัญาเช่าส าหรับสัญญา
เช่าที่เคยจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานด้วยมลูค่าปัจจบุนัของเงินจ่ายช าระตามสญัญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอตัรา
ดอกเบีย้เงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 ส าหรับสญัญาเช่าที่เคยจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าเงินทนุ 
กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีสิ้นตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวันที่น ามาตรฐาน  
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบตัิครัง้แรก 
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกจิการ 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าทีเ่ปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 47,827 4,848 
หกั : สญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าท่ีสินทรัพย์อ้างองิมีมลูคา่

ต ่า 
(1,115) (245) 

บวก : สิทธิเลือกในการขยายอายสุญัญาเชา่และสิทธิเลือกซือ้ 7,235 - 
หกั : สญัญาที่พิจารณาเป็นสญัญาบริการ (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 
   
ประกอบด้วย   
หนีสิ้นสญัญาเช่าหมนุเวียน 6,350 521 
หนีสิ้นสญัญาเช่าไม่หมนุเวียน 43,269 7,215 
 49,619 7,736 
   
อตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียร้อยละ (ต่อปี) 1.41 - 14.00 1.48 - 3.23 
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(แบบ 56-1 One Report) รายงานทางการเงิน 
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5. เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
เงินสด  386 556 11 11 
เงินฝากธนาคาร 220,563 192,074 48,591 36,016 
เงินฝากประจ าทีม่ีอายไุม่เกิน 3 เดือน 104,208 87,461 2,002 5,008 
ตัว๋เงินคลงั 1,132 593 - - 
ตัว๋สญัญาใช้เงิน - 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 ตั๋วสัญญาใช้เงิน พันธบัตร และเงินลงทุนอื่น ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2563 มีอตัราดอกเบีย้ระหว่างร้อยละ 0.00 - 7.50 ต่อปี (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 : อตัราดอกเบีย้ระหว่างร้อยละ 
0.00 - 7.00 ต่อปี) ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด มีอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในระดบั
น่าลงทุน (Investment grade) 

 
 

6. เงนิลงทุนในสินทรัพย์ทำงกำรเงนิระยะสัน้และเงนิลงทุนชั่วครำว 
 

เงินลงทนุในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสัน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
เงินฝากประจ า 69,715 29,447 
ตัว๋เงินคลงั 4,996 4,996 
พนัธบตัร 9,961 9,961 
เงินลงทนุอื่น 217 - 
รวม 84,889 44,404 
 

  



071
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
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5. เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
เงินสด  386 556 11 11 
เงินฝากธนาคาร 220,563 192,074 48,591 36,016 
เงินฝากประจ าทีม่ีอายไุม่เกิน 3 เดือน 104,208 87,461 2,002 5,008 
ตัว๋เงินคลงั 1,132 593 - - 
ตัว๋สญัญาใช้เงิน - 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 ตั๋วสัญญาใช้เงิน พันธบัตร และเงินลงทุนอื่น ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2563 มีอตัราดอกเบีย้ระหว่างร้อยละ 0.00 - 7.50 ต่อปี (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 : อตัราดอกเบีย้ระหว่างร้อยละ 
0.00 - 7.00 ต่อปี) ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด มีอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในระดบั
น่าลงทุน (Investment grade) 

 
 

6. เงนิลงทุนในสินทรัพย์ทำงกำรเงนิระยะสัน้และเงนิลงทุนชั่วครำว 
 

เงินลงทนุในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสัน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
เงินฝากประจ า 69,715 29,447 
ตัว๋เงินคลงั 4,996 4,996 
พนัธบตัร 9,961 9,961 
เงินลงทนุอื่น 217 - 
รวม 84,889 44,404 
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6. เงนิลงทนุในสนิทรัพย์ทำงกำรเงนิระยะสัน้และเงนิลงทนุชั่วครำว (ต่อ) 
 

เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสัน้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 มีอตัราดอกเบีย้ระหวา่งร้อยละ 0.25 - 5.35 ต่อปี ทัง้นี ้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสัน้ มีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับน่าลงทุน 
(Investment grade) 
 

เงินลงทนุชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
เงินฝากประจ า 17,365 1,239 
เงินลงทนุอื่น 20,898 13,763 
รวม 38,263 15,002 
 

เงินลงทนุชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีอตัราดอกเบีย้ระหว่างร้อยละ 0.75 - 3.60 ต่อปี 
 
 

7. ลูกหนีก้ำรค้ำ  
 

ลกูหนีก้ารค้า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
 

 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
ลกูหนีก้ารค้า - กิจการอื่น 109,379 166,558 32,089 55,462 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดติ/ 

   ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (3,891) (3,127) (1,833) (1,886) 
ลกูหนีก้ารค้า - กิจการอื่น - สทุธิ 105,488 163,431 30,256 53,576 
ลกูหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - 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) 
 

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

แยกตามอายหุนี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ได้ดงันี ้
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 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 ค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดติ (3,891) (1,833) 
รวม 110,528 72,220 
 

แยกตามอายหุนี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ได้ดงันี ้
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 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 
 

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

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

แยกตามอายหุนี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ได้ดงันี ้
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 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 ค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดติ (3,891) (1,833) 
รวม 110,528 72,220 
 

แยกตามอายหุนี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ได้ดงันี ้
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 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 
 

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

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

การเปล่ียนแปลงค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตของลกูหนีก้ารค้า ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะกจิการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 3,127 1,886 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 18 - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 หลงัปรับผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
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 : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
ลกูหนีอ้ื่น 19,080 18,650 2,365 1,660 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดติ/ 

   ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (554) (713) (432) (432) 
ลกูหนีอ้ื่น 18,526 17,937 1,933 1,228 
เงินจา่ยล่วงหน้า 5,179 8,546 144 292 
เงินชดเชยกองทนุน า้มนัเชือ้เพลิงค้างรับ 21,285 16,116 7,775 5,539 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของปีปัจจบุนั 3,567 5,557 15 - 
ลกูหนีอ้ื่น - กิจการอื่น - สทุธิ 48,557 48,156 9,867 7,059 
ลกูหนีอ้ื่น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - สทุธิ 

(หมายเหตฯุ 10.2) 1,813 1,010 1,307 1,099 
เงินจา่ยล่วงหน้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

(หมายเหตฯุ 10.2) 1,329 446 338 246 
รวม 51,699 49,612 11,512 8,404 
 

เงินชดเชยกองทุนน า้มนัเชือ้เพลิงค้างรับ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินชดเชยส าหรับน า้มันเชือ้เพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ที่ผลิตในประเทศ หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในประเทศ รวมถึงเงินชดเชยราคาก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ 
โดยจะได้รับเงินชดเชยตามอตัราที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังานก าหนด 
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

70 

8. ลูกหนีอ้ื่น 
 

ลกูหนีอ้ื่น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
ลกูหนีอ้ื่น 19,080 18,650 2,365 1,660 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดติ/ 

   ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (554) (713) (432) (432) 
ลกูหนีอ้ื่น 18,526 17,937 1,933 1,228 
เงินจา่ยล่วงหน้า 5,179 8,546 144 292 
เงินชดเชยกองทนุน า้มนัเชือ้เพลิงค้างรับ 21,285 16,116 7,775 5,539 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของปีปัจจบุนั 3,567 5,557 15 - 
ลกูหนีอ้ื่น - กิจการอื่น - สทุธิ 48,557 48,156 9,867 7,059 
ลกูหนีอ้ื่น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - สทุธิ 

(หมายเหตฯุ 10.2) 1,813 1,010 1,307 1,099 
เงินจา่ยล่วงหน้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

(หมายเหตฯุ 10.2) 1,329 446 338 246 
รวม 51,699 49,612 11,512 8,404 
 

เงินชดเชยกองทุนน า้มนัเชือ้เพลิงค้างรับ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินชดเชยส าหรับน า้มันเชือ้เพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ที่ผลิตในประเทศ หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในประเทศ รวมถึงเงินชดเชยราคาก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ 
โดยจะได้รับเงินชดเชยตามอตัราที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังานก าหนด 
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9. เงนิให้กู้ยืม 
 

9.1 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่เงินทนุท่ีถงึก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี - กิจการอื่น 1,176 1,106 - - 

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

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
(หมายเหตฯุ 10.2) 537 1,558 5,137 21,369 

รวม 1,718 2,669 5,137 21,369 
 

9.2 เงินให้กู้ยืมระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
 

   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่เงินทนุระยะยาว - 
กิจการอื่น 6,072 7,578 - - 

ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่เงินทนุระยะยาว - 
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (หมายเหตฯุ 10.3) 46 51 - - 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว - กิจการอื่น 471 1,230 - - 
เงินให้กู้ยืมระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

(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 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้และระยะยาวส่วนใหญ่เป็นเงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีมีความนา่เชื่อถือสงู 
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10. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 

รายการระหว่างบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีมีสาระส าคญั มีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้ 
 

10.1 ลกูหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
บริษัทย่อย - - 39,609 55,739 
การร่วมค้า 2,814 2,188 1,151 1,000 
บริษัทร่วม 1,265 1,056 250 287 
บริษัทอื่นที่เก่ียวข้องกนั 961 966 954 956 
รวม (หมายเหตฯุ 7) 5,040 4,210 41,964 57,982 
 

แยกตามอายหุนี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ได้ดงันี ้
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 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 ค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดติ - - 
รวม (หมายเหตฯุ 7) 5,040 41,964 
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10. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 

รายการระหว่างบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีมีสาระส าคญั มีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้ 
 

10.1 ลกูหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
บริษัทย่อย - - 39,609 55,739 
การร่วมค้า 2,814 2,188 1,151 1,000 
บริษัทร่วม 1,265 1,056 250 287 
บริษัทอื่นที่เก่ียวข้องกนั 961 966 954 956 
รวม (หมายเหตฯุ 7) 5,040 4,210 41,964 57,982 
 

แยกตามอายหุนี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ได้ดงันี ้
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 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 ค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดติ - - 
รวม (หมายเหตฯุ 7) 5,040 41,964 
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10. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

10.1 ลกูหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 (ต่อ) 
 

แยกตามอายหุนี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ได้ดงันี ้
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 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 ลูกหนีอ่ื้น เงินจ่ายล่วงหน้า ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าเงินทุนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี และเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ - กิจการ 
ที่เก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
 

  หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
ลกูหนีอ้ื่น     
 บริษัทย่อย - - 1,225 1,062 
 การร่วมค้า 514 322 75 29 
 บริษัทร่วม 234 208 7 6 
 บริษัทอื่นที่เก่ียวข้องกนั 1,065 480 - 2 
รวม (หมายเหตฯุ 8) 1,813 1,010 1,307 1,099 
     
เงินจา่ยล่วงหน้า     
 บริษัทย่อย - - 13 6 
 การร่วมค้า 5 - - - 
 บริษัทร่วม 2 - - - 
 บริษัทอื่นที่เก่ียวข้องกนั 1,322 446 325 240 
รวม (หมายเหตฯุ 8) 1,329 446 338 246 
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10. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

10.2 ลูกหนีอ่ื้น เงินจ่ายล่วงหน้า ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าเงินทุนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี และเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ - กิจการ 
ที่เก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 (ต่อ) 
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่เงินทนุ 
ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี     

 การร่วมค้า (หมายเหตฯุ 9.1) 5 5 - - 
     

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้     
 บริษัทย่อย  - - 5,137 21,369 
 การร่วมค้า 537 1,558 - - 
รวม (หมายเหตฯุ 9.1) 537 1,558 5,137 21,369 
 

การเปล่ียนแปลงเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั มีรายละเอียดดงันี ้ 
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม - 242 5,913 2,500 
 - ให้เงินกู้ - - - 33,115 
 - จ าหน่าย - (576) - - 
 - รับคืนเงินให้กู้ - (225) (5,571) (29,710) 
 - ก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปล่ียน - (17) (18) 8 
 - โอนกลบัค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิต/ 

  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 
 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ - กิจการที่เก่ียวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีอัตราดอกเบีย้ร้อยละ 
0.18 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562: อตัราดอกเบีย้ระหว่างร้อยละ 1.15 - 3.25 ต่อปี) 
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10. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

10.2 ลูกหนีอ้ื่น เงินจ่ายล่วงหน้า ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าเงินทุนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี และเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ - กิจการ 
ที่เก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 (ต่อ) 
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่เงินทนุ 
ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี     

 การร่วมค้า (หมายเหตฯุ 9.1) 5 5 - - 
     

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้     
 บริษัทย่อย  - - 5,137 21,369 
 การร่วมค้า 537 1,558 - - 
รวม (หมายเหตฯุ 9.1) 537 1,558 5,137 21,369 
 

การเปล่ียนแปลงเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั มีรายละเอียดดงันี ้ 
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม - 242 5,913 2,500 
 - ให้เงินกู้ - - - 33,115 
 - จ าหน่าย - (576) - - 
 - รับคืนเงินให้กู้ - (225) (5,571) (29,710) 
 - ก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปล่ียน - (17) (18) 8 
 - โอนกลบัค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิต/ 

  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 
 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ - กิจการที่เก่ียวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีอัตราดอกเบีย้ร้อยละ 
0.18 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562: อตัราดอกเบีย้ระหว่างร้อยละ 1.15 - 3.25 ต่อปี) 
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10. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

10.3 ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าเงินทนุระยะยาว และเงินให้กู้ยืมระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่เงินทนุระยะยาว     
 การร่วมค้า (หมายเหตฯุ 9.2) 46 51 - - 
     

เงินให้กู้ยืมระยะยาว     
 บริษัทย่อย - - 44,663 24,982 
 การร่วมค้า 264 804 - - 
 บริษัทร่วม 2,779 2,811 - - 
รวม (หมายเหตฯุ 9.2) 3,043 3,615 44,663 24,982 
 

การเปล่ียนแปลงเงินให้กู้ยืมระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 5,173 6,177 40,438 37,730 
 - ให้เงินกู้ 3 837 26,969 30,992 
 - รับคืนเงินให้กู้ (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 
 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว - กิจการที่เก่ียวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในงบการเงินรวม มีอัตราดอกเบีย้ระหว่างร้อยละ 
0.00 - 6.38 ต่อปี (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 : อตัราดอกเบีย้ระหว่างร้อยละ 3.00 - 7.38 ต่อปี) และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มีอตัราดอกเบีย้ระหวา่งร้อยละ 1.81 - 4.43 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 : อตัราดอกเบีย้ระหวา่งร้อยละ 2.57 - 4.68 ต่อปี)  
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10. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

10.4 เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
บริษัทย่อย - - 24,160 29,990 
การร่วมค้า 797 808 237 246 
บริษัทร่วม 187 338 - - 
บริษัทอื่นที่เก่ียวข้องกนั 4 4 - - 
รวม (หมายเหตฯุ 27) 988 1,150 24,397 30,236 
 

10.5 เ จ้าหนี อ่ื้น หนี สิ้นตามสัญญาเช่า ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี และเงินกู้ ยืมระยะสัน้ - กิจการที่ เ ก่ียวข้องกัน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
เจ้าหนีอ้ื่น     
 บริษัทย่อย - - 7,162 6,696 
 การร่วมค้า 32 59 15 16 
 บริษัทร่วม 16 19 12 12 
 บริษัทอื่นที่เก่ียวข้องกนั 79 51 42 35 
รวม (หมายเหตฯุ 28) 127 129 7,231 6,759 
     

หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ที่ถึงก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี     

 บริษัทย่อย - - 38 1 
 การร่วมค้า 1,145 375 383 375 
 บริษัทร่วม 2 - - - 
รวม 1,147 375 421 376 
     

เงินกู้ยืมระยะสัน้*     
 บริษัทย่อย (หมายเหตฯุ 30.1) - - 2,561 3,488 
 
* บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารจัดการสภาพคล่อง (Liquidity management) โดยการบริหารเงินรวมภายในกลุ่มบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ท าหน้าท่ีบริหารเงินระยะสัน้ 
เพื่อจดัการสภาพคล่องส่วนเกินและส่วนขาดของแต่ละบริษัทโดยวิธีการกู้ยืมเงินระยะสัน้ระหว่างกนั และคิดอตัราดอกเบีย้ซึง่อิงอตัราดอกเบีย้ในท้องตลาด  
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10. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

10.4 เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
บริษัทย่อย - - 24,160 29,990 
การร่วมค้า 797 808 237 246 
บริษัทร่วม 187 338 - - 
บริษัทอื่นที่เก่ียวข้องกนั 4 4 - - 
รวม (หมายเหตฯุ 27) 988 1,150 24,397 30,236 
 

10.5 เ จ้าหนีอ่ื้น หนีสิ้นตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี และเงินกู้ ยืมระยะสัน้ - กิจการที่ เ ก่ียวข้องกัน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
เจ้าหนีอ้ื่น     
 บริษัทย่อย - - 7,162 6,696 
 การร่วมค้า 32 59 15 16 
 บริษัทร่วม 16 19 12 12 
 บริษัทอื่นที่เก่ียวข้องกนั 79 51 42 35 
รวม (หมายเหตฯุ 28) 127 129 7,231 6,759 
     

หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ที่ถึงก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี     

 บริษัทย่อย - - 38 1 
 การร่วมค้า 1,145 375 383 375 
 บริษัทร่วม 2 - - - 
รวม 1,147 375 421 376 
     

เงินกู้ยืมระยะสัน้*     
 บริษัทย่อย (หมายเหตฯุ 30.1) - - 2,561 3,488 
 
* บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารจัดการสภาพคล่อง (Liquidity management) โดยการบริหารเงินรวมภายในกลุ่มบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ท าหน้าท่ีบริหารเงินระยะสัน้ 
เพื่อจดัการสภาพคล่องส่วนเกินและส่วนขาดของแต่ละบริษัทโดยวิธีการกู้ยืมเงินระยะสัน้ระหว่างกนั และคิดอตัราดอกเบีย้ซึง่อิงอตัราดอกเบีย้ในท้องตลาด  
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10. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

10.6 หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ระยะยาว และเงินกู้ยืมระยะยาว - กจิการท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ระยะยาว     
 บริษัทย่อย - - 2 3 
 การร่วมค้า 3,860 3,181 2,812 3,181 
 บริษัทร่วม 7 - - - 
รวม 3,867 3,181 2,814 3,184 
     

เงินกู้ยืมระยะยาว     
 บริษัทย่อย - - 45,181 23,873 
 

การเปล่ียนแปลงเงินกู้ยืมระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   2563 2562 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 23,873 - 
 - เงินกู้ 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 

 

เงินกู้ยืมระยะยาว - กิจการที่เก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ มีอตัราดอกเบีย้ระหวา่งร้อยละ 
4.20 - 6.38 ต่อปี (ณ 31 ธันวาคม 2562 : อตัราดอกเบีย้ระหว่างร้อยละ 4.95 - 6.38 ต่อปี) 
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10. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

10.7 รายได้และค่าใช้จ่ายที่เป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
รายได้     
 ค่าขายสินค้าและบริการ     
  บริษัทย่อย - - 441,846 634,492 
  การร่วมค้า 22,517 23,456 11,224 12,631 
  บริษัทร่วม 12,279 13,680 3,185 3,596 
  บริษัทอื่นที่เก่ียวข้องกนั 6,050 11,885 6,028 11,869 
     
 ดอกเบีย้รับ     
  บริษัทย่อย - - 1,249 1,835 
  การร่วมค้า 71 161 - - 
  บริษัทร่วม 149 170 - - 
     
 เงินปันผลรับ     
  บริษัทย่อย - - 31,108 28,896 
  การร่วมค้า - - 675 657 
  บริษัทอื่นที่เก่ียวข้องกนั 522 293 132 116 
     
 รายได้อื่น     
  บริษัทย่อย - - 5,767 8,103 
  การร่วมค้า 316 390 71 118 
  บริษัทร่วม 188 244 19 19 
  บริษัทอื่นที่เก่ียวข้องกนั 756 107 60 43 
     
ค่าใช้จา่ย     
 ค่าซือ้สินค้าและบริการ     
  บริษัทย่อย - - 225,815 288,485 
  การร่วมค้า 6,883 8,370 1,402 1,407 
  บริษัทร่วม 3,328 3,469 5 - 
  บริษัทอื่นที่เก่ียวข้องกนั 1,541 1,335 288 257 
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10. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

10.7 รายได้และค่าใช้จ่ายที่เป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
รายได้     
 ค่าขายสินค้าและบริการ     
  บริษัทย่อย - - 441,846 634,492 
  การร่วมค้า 22,517 23,456 11,224 12,631 
  บริษัทร่วม 12,279 13,680 3,185 3,596 
  บริษัทอื่นที่เก่ียวข้องกนั 6,050 11,885 6,028 11,869 
     
 ดอกเบีย้รับ     
  บริษัทย่อย - - 1,249 1,835 
  การร่วมค้า 71 161 - - 
  บริษัทร่วม 149 170 - - 
     
 เงินปันผลรับ     
  บริษัทย่อย - - 31,108 28,896 
  การร่วมค้า - - 675 657 
  บริษัทอื่นที่เก่ียวข้องกนั 522 293 132 116 
     
 รายได้อื่น     
  บริษัทย่อย - - 5,767 8,103 
  การร่วมค้า 316 390 71 118 
  บริษัทร่วม 188 244 19 19 
  บริษัทอื่นที่เก่ียวข้องกนั 756 107 60 43 
     
ค่าใช้จา่ย     
 ค่าซือ้สินค้าและบริการ     
  บริษัทย่อย - - 225,815 288,485 
  การร่วมค้า 6,883 8,370 1,402 1,407 
  บริษัทร่วม 3,328 3,469 5 - 
  บริษัทอื่นที่เก่ียวข้องกนั 1,541 1,335 288 257 
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10. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

10.7 รายได้และค่าใช้จ่ายที่เป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ)  
 

ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
 ดอกเบีย้จ่าย     
  บริษัทย่อย - - 1,489 224 
  การร่วมค้า 158 53 48 53 
     
 ค่าใช้จา่ยอื่น     
  บริษัทย่อย - - 5,768 3,878 
  การร่วมค้า 2 11 - - 
  บริษัทร่วม 109 82 48 4 
  บริษัทอื่นที่เก่ียวข้องกนั 369 382 89 144 

 

10.8 รายการซือ้และขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ สินทรัพย์สิทธิการใช้ ท่ีเป็นรายการกับ  
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีส าคญั 
 

ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
ซือ้     
 บริษัทย่อย - - - 11 
     

ขาย     
 บริษัทย่อย - - 884 1,001 

 

รายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนัดงักล่าวข้างต้น มิได้รวมถึงส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  
 

การก าหนดราคาระหว่างบริษทัฯ กบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั เป็นไปตามปกติของธุรกิจเช่นเดยีวกบัท่ีก าหนดกบับคุคลหรือกิจการ
อื่นที่ไม่เก่ียวข้องกัน ส าหรับราคาสินค้าที่ซือ้จากบริษัทย่อยเป็นไปตามราคาขายตามปกติของบริษัทย่อยท่ีอ้างอิงจากราคา
ตลาดโลก  
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10. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

10.9 ภาระผกูพนัต่อบริษัทย่อยและการร่วมค้า มีรายละเอียดตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 48.1 
 

10.10 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี ้
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
ค่าตอบแทนกรรมการ     
 ค่าเบีย้ประชมุและโบนสั 311 504 45 64 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร     
 เงินเดือน โบนสั และผลประโยชน์อื่น ๆ 1,139 1,230 111 95 
 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 30 56 2 2 
รวม 1,480 1,790 158 161 
 

ผู้บริหาร หมายถึง บคุคลที่มีอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการวางแผน สัง่การ และควบคมุกิจกรรมต่าง ๆ ของกจิการ
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
 
 

11. สินค้ำคงเหลือ 
 

สินค้าคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
ผลิตภณัฑ์น า้มนั 64,464 86,699 3,834 2,492 
ผลิตภณัฑ์ก๊าซ 2,374 2,867 1,935 2,398 
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคม ี 23,879 25,173 828 34 
อื่น ๆ 3,957 4,624 514 510 
 94,674 119,363 7,111 5,434 
หกั ค่าเผ่ือการลดลงของมลูคา่สทุธิ 

   ที่จะได้รับและส ารองเส่ือมสภาพ (1,147) (1,616) (591) (637) 
รวม 93,527 117,747 6,520 4,797 
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10. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

10.9 ภาระผกูพนัต่อบริษัทย่อยและการร่วมค้า มีรายละเอียดตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 48.1 
 

10.10 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี ้
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
ค่าตอบแทนกรรมการ     
 ค่าเบีย้ประชมุและโบนสั 311 504 45 64 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร     
 เงินเดือน โบนสั และผลประโยชน์อื่น ๆ 1,139 1,230 111 95 
 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 30 56 2 2 
รวม 1,480 1,790 158 161 
 

ผู้บริหาร หมายถึง บคุคลที่มีอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการวางแผน สัง่การ และควบคมุกิจกรรมต่าง ๆ ของกจิการ
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
 
 

11. สินค้ำคงเหลือ 
 

สินค้าคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
ผลิตภณัฑ์น า้มนั 64,464 86,699 3,834 2,492 
ผลิตภณัฑ์ก๊าซ 2,374 2,867 1,935 2,398 
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคม ี 23,879 25,173 828 34 
อื่น ๆ 3,957 4,624 514 510 
 94,674 119,363 7,111 5,434 
หกั ค่าเผ่ือการลดลงของมลูคา่สทุธิ 

   ที่จะได้รับและส ารองเส่ือมสภาพ (1,147) (1,616) (591) (637) 
รวม 93,527 117,747 6,520 4,797 
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11. สินค้ำคงเหลือ (ต่อ) 
 

ภายใต้พระราชบญัญัติการค้าน า้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติการค้าน า้มนัเชือ้เพลิง (ฉบบัที่ 2) 
พ.ศ. 2550 ตามประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เร่ือง ก าหนดชนิดและอตัรา หลกัเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการค านวณปริมาณ
ส ารองน า้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2558 ก าหนดให้ผู้ ค้าน า้มนัตามมาตรา 7 ส ารองน า้มนัดิบ และน า้มนัส าเร็จรูป ไว้ที่อตัราร้อยละ 1 - 20 
ของปริมาณการผลิตหรือน าเข้า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินค้าคงเหลือส ารองตามกฎหมาย ในงบการเงินรวม 
มีจ านวน 13,913 ล้านบาท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 : 24,733 ล้านบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 749 ล้านบาท 
(ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 : 802 ล้านบาท) ซึง่เป็นจ านวนสทุธิจากค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสทุธิที่จะได้รับ 
 

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

12. พัสดุคงเหลือ 
 

พสัดคุงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
อะไหล่ อปุกรณ์ 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. สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย 
 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (TOP) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ได้ด าเนินการปรับ
โครงสร้างกลุ่มธุรกิจเรือขนส่ง โดยการขายหุ้นที่ถืออยู่ทัง้หมดในบริษัท ไทยออยล์มารีน จ ากดั (TM) ให้กบับริษัท ภริูช มารีน จ ากดั 
ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) การลงนามในสญัญาซือ้ขายหุ้นแล้วเสร็จในวนัท่ี 24 ธันวาคม 2563 
TOP จดัประเภทสินทรัพย์และหนีสิ้นที่เก่ียวข้องกับกลุ่มธุรกิจดงักล่าวเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายและหนีสิ้นท่ีเก่ียวข้องโดยตรง
กบัสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายในงบการเงินปี 2563 และกลุ่มกิจการคาดว่าการขายจะเสร็จสิน้ภายในเดือนมิถนุายน 2564 
 

สินทรัพย์และหนีสิ้นต่อไปนีเ้ก่ียวข้องกบัการด าเนินงานที่ยกเลิกและถกูจดัประเภทใหม่เพื่อรอการขาย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

  หน่วย : ล้านบาท 

   งบการเงินรวม 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 116 
ลกูหนีก้ารค้า 38 
ลกูหนีอ้ื่น 25 
สินค้าคงเหลือ 10 
เงินลงทนุในการร่วมค้า (หมายเหตฯุ 17) 188 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม (หมายเหตฯุ 17) 6 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (หมายเหตฯุ 19) 2,362 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ (หมายเหตฯุ 20) 7 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี 1 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 10 
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 2,763 
  
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (หมายเหตฯุ 30) 165 
เจ้าหนีก้ารค้า 30 
เจ้าหนีอ้ื่น 49 
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (หมายเหตฯุ 30) 150 
หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ส่วนท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (หมายเหตฯุ 30) 7 
เงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตฯุ 30) 1,145 
หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ (หมายเหตฯุ 30) 8 
ประมาณการหนีสิ้นส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 22 
หนีสิ้นท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 1,576 
สินทรัพย์สทุธิที่จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 1,187 
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13. สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย 
 

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (TOP) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ได้ด าเนินการปรับ
โครงสร้างกลุ่มธุรกิจเรือขนส่ง โดยการขายหุ้นที่ถืออยู่ทัง้หมดในบริษัท ไทยออยล์มารีน จ ากดั (TM) ให้กบับริษัท ภริูช มารีน จ ากดั 
ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) การลงนามในสญัญาซือ้ขายหุ้นแล้วเสร็จในวนัท่ี 24 ธันวาคม 2563 
TOP จดัประเภทสินทรัพย์และหนีสิ้นที่เก่ียวข้องกับกลุ่มธุรกิจดงักล่าวเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายและหนีสิ้นท่ีเก่ียวข้องโดยตรง
กบัสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายในงบการเงินปี 2563 และกลุ่มกิจการคาดว่าการขายจะเสร็จสิน้ภายในเดือนมิถนุายน 2564 
 

สินทรัพย์และหนีสิ้นต่อไปนีเ้ก่ียวข้องกบัการด าเนินงานที่ยกเลิกและถกูจดัประเภทใหม่เพื่อรอการขาย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

  หน่วย : ล้านบาท 

   งบการเงินรวม 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 116 
ลกูหนีก้ารค้า 38 
ลกูหนีอ้ื่น 25 
สินค้าคงเหลือ 10 
เงินลงทนุในการร่วมค้า (หมายเหตฯุ 17) 188 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม (หมายเหตฯุ 17) 6 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (หมายเหตฯุ 19) 2,362 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ (หมายเหตฯุ 20) 7 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี 1 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 10 
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 2,763 
  
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (หมายเหตฯุ 30) 165 
เจ้าหนีก้ารค้า 30 
เจ้าหนีอ้ื่น 49 
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (หมายเหตฯุ 30) 150 
หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ส่วนท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (หมายเหตฯุ 30) 7 
เงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตฯุ 30) 1,145 
หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ (หมายเหตฯุ 30) 8 
ประมาณการหนีสิ้นส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 22 
หนีสิ้นท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 1,576 
สินทรัพย์สทุธิที่จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 1,187 
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13. สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย (ต่อ) 
 

สินทรัพย์และหนีสิ้นของกลุ่มธุรกิจบริการเรือขนส่งทางทะเลของ TOP ถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายและหนีสิ้น 
ที่เก่ียวข้องโดยตรงกบัสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายระหว่างปี 2563 และถูกวดัมลูค่าโดยใช้มลูค่าที่ต ่ากว่าระหว่างมลูค่าตามบญัชี
กับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเมื่อมีการจัดประเภทใหม่ การวัดมูลค่ายุติธรรมท่ีไ ม่เกิดขึน้เป็นประจ าโดยใช้ 
วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด จดัอยู่ในข้อมลูระดบั 2 ของล าดบัชัน้มลูค่ายตุิธรรม 
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14. เงนิลงทนุในสนิทรัพย์ทำงกำรเงนิระยะยำวอื่น 
 

14.1 รายละเอียดของเงินลงทนุในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : ล้านบาท 

ชื่อบริษัท  จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

 ประเภทธุรกิจ  สัดส่วนควำมเป็น
เจ้ำของ (ร้อยละ) 

 

มูลค่ำเงินลงทุนในสินทรัพย์ทำง
กำรเงินระยะยำวอื่นหลังปรับมูลค่ำ

เงินลงทุน 

 เงินปันผลรับ 
 

       
  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

เงินลงทุนที่วัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน              
ตรำสำรหนี ้               
กองทุนรวม               
กลุ่มบริษัท TOP               
RVP II,L.P. (RVPII)  สหรัฐอเมริกา  ลงทนุในบริษัทอื่น  13.00  79  -  -  - 
Grove ventures (GROVE)  สหรัฐอเมริกา  กองทนุรวม  4.00  35  -  -  - 
กลุ่มบริษัท               
กองทนุเปิดซีไอเอ็มบี - พรินซิเพิล ดชันีธุรกิจพลงังานและธุรกิจปิโตรเคมแีละเคมีภณัฑ์  

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

กองทนุรวมวายภุกัษ์ หนึ่ง (VAYU1)**  ไทย  กองทนุรวม    23  11  -  - 
ตราสารหนี้อื่น               
กลุ่มบริษัท PTTGC               
NirvaMed Inc. (NIRVAMED)  สหรัฐอเมริกา  อปุกรณ์ทางการแพทย ์    30  -  -  - 
รวมเงินลงทนุที่วดัมลูค่ายตุิธรรมผ่านก 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. เงนิลงทุนในสนิทรัพย์ทางการเงนิระยะยาวอื�น (ตอ่) 
 

14.1 รายละเอยีดของเงินลงทนุในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 (ตอ่) 

หน่วย : ล้านบาท 

ชื�อบริษัท  จัดตั �งขึ �น 

ในประเทศ 

 ประเภทธุรกิจ  สัดส่วนความเป็น

เจ้าของ (ร้อยละ) 

 

มูลค่าเงนิลงทุนในสนิทรัพย์ทาง

การเงนิระยะยาวอื�นหลังปรับมูลค่า

เงนิลงทุน 

เงนิปันผลรับ 

 

       

  

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 

งบการเงนิรวม  งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 

เงนิลงทุนที�วัดมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น              

ตราสารทุน              

กองทนุรวม              

บริษัทฯ              

กองทนุ Corporate Venture Capital (CVC)  สหรัฐอเมริกา/ 

องักฤษ/ญี�ปุ่ น/

เนเธอร์แลนด์ 

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

ตราสารทุนอื�น             

บริษัทฯ             

บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จํากดั (Baania)  ไทย  เว็บไซต์ซื �อขายและให้ข้อมลูอสงัหาริมทรพัย์ 2.89  10  10  -  - 

บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จํากดั (HG Robotics)  ไทย  บริการและออกแบบด้านหุน่ยนต์อตัโนมตัิ 9.49  19  19  - - 

บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จํากดั (InnoSpace)  ไทย  ลงทนุในธุรกิจ start up 15.75  25  25  - - 

บริษัท ทพิยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) (TIP)  ไทย  ประกนัภยั 13.33  2,120  2,120  132 132 

Sunfolding, Inc. (SUNFOLDING)  สหรัฐอเมริกา  พฒันา ผลิตและจําหน่ายอปุกรณ์  

solar tracking system 

5.24  149  149  - - 

กลุ่มบริษัท PTTEP             

Wentworth Resources Limited (WRL)  แคนาดา  สํารวจแหลง่นํ �ามนั และก๊าซธรรมชาต ิ 1.18  15  -  - - 

กลุ่มบริษัท OR            - 

บริษัท บริการเชื �อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) (BAFS)  ไทย  บริการเติมนํ �ามนัอากาศยาน 7.06  1,071  -  46 - 

บริษัท แฟลช อินคอร์ปอเรชั�น จํากดั (FLASH)  ไทย  ลงทนุในบริษัทอื�น 9.58  1,245  -  - - 
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14. เงนิลงทนุในสนิทรัพย์ทำงกำรเงนิระยะยำวอื่น (ต่อ) 

 

14.1 รายละเอียดของเงินลงทนุในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ) 
หน่วย : ล้านบาท 

ชื่อบริษัท  จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

 ประเภทธุรกิจ  สัดส่วนควำมเป็น
เจ้ำของ (ร้อยละ) 

 

มูลค่ำเงินลงทุนในสินทรัพย์ทำง
กำรเงินระยะยำวอื่นหลังปรับมูลค่ำ

เงินลงทุน 

 เงินปันผลรับ 
 

       
  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

เงินลงทุนที่วัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)              
ตรำสำรทุน (ต่อ)               
ตราสารทุนอื่น (ต่อ)               
กลุ่มบริษัท IRPC               
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) (TPIPL)  ไทย  อสงัหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง และปิโตรเคม ี  0.14  52  -  2  - 
บริษัท ทีพีไอ อีโออีจี จ ากดั (TPIE)  ไทย  การให้สินเชื่อ  36.31  249  -  -  - 
บริษัท ทีพีไอ โฮลดิง้ จ ากดั (TPIH)  ไทย  ลงทนุในบริษัทอื่น  35.01  425  -  -  - 
บริษัท พรชยัวิสาหกิจ จ ากดั (PEC)  ไทย  ให้เช่าอสงัหาริมทรพัย ์  23.65  327  -  -  - 
บริษัท ระยอง อะเซททีลีน จ ากดั (RAC)  ไทย  ผลิตก๊าซอตุสาหกรรม  13.04  16  -  -  - 
บริษัท ไดอะ โพลีอะคริเลต จ ากดั (DIA)  ไทย  ผลิตเม็ดพลาสติก  3.65  20  -  4  - 
Guangzhou Saiju Performance Polymet Ltd. (GZSJ)  จีน  พาณิชย์อเิล็กทรอนิกส ์  15.00  600  -  -  - 
กลุ่มบริษัท PTTGC               
Exeltium SAS (EXS)  ฝรั่งเศส  ธุรกิจไฟฟ้า  4.00  260  -  -  - 
TPBI & Myanmar Star Co., Ltd. (TPBIMS)  เมียนมา  ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์โพลิเมอร์  10.00  13  -  -  - 
ACTNano, Inc (ACTNANO)  สหรัฐอเมริกา  เคลือบผิวอิเล็กโทรนิกส์  4.12  30  -  -  - 
Arevo Inc. (AREVO)  สหรัฐอเมริกา  เครื่องพมิพ์สามมิติส าหรับอตุสาหกรรม  2.16  73  -  -  - 
Builders VC Fund I, LP. (BUILDERS)  สหรัฐอเมริกา  ลงทนุใน CVC  3.70  105  -  -  - 
Emerald Industrial Innovation Fund LP (EMERALDFUND)  เกิร์นซีย ์  ลงทนุในเทคโนโลยีอตุสาหกรรม  -  26  -  -  - 
ESS TECH, Inc (ESSTECHINC)  สหรัฐอเมริกา  เทคโนโลยีท าความสะอาด  2.10  60  -  -  - 
Pangaea Ventures Fund IV (Delaware), L.P. (PANGAEA)  สหรัฐอเมริกา  ลงทนุในธุรกิจ start Up  7.30  99  -  -  - 
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14. เงนิลงทนุในสนิทรัพย์ทำงกำรเงนิระยะยำวอื่น (ต่อ) 
 

14.1 รายละเอียดของเงินลงทนุในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ) 
หน่วย : ล้านบาท 

ชื่อบริษัท  จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

 ประเภทธุรกิจ  สัดส่วนควำมเป็น
เจ้ำของ (ร้อยละ) 

 

มูลค่ำเงินลงทุนในสินทรัพย์ทำง
กำรเงินระยะยำวอื่นหลังปรับมูลค่ำ

เงินลงทุน 

 เงินปันผลรับ 
 

       
  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

เงินลงทุนที่วัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)              
ตรำสำรทุน (ต่อ)               
ตราสารทุนอื่น (ต่อ)               
กลุ่มบริษัท GPSC               
24M Technologies, Inc. (24M)  สหรัฐอเมริกา  วิจยัและพฒันาแบตเตอรี่  26.02  1,487  -  -  - 
บริษัท ราชบรุีเพาเวอร์ จ ากดั (RPCL)  ไทย  ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า  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)  สหรัฐอาหรับ 

เอมิเรตส ์
 ลงทนุในบริษัทอื่น  1.00  30  -  -  - 

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

 
* ถือโดยบริษัทฯ ร้อยละ 20 กลุ่มบริษัท PTTEP กลุ่มบริษัท PTTGC กลุ่มบริษัท TOP กลุ่มบริษัท IRPC กลุ่มบริษัทละร้อยละ 15 และกลุ่มบริษัท GPSC กลุ่มบริษัท OR กลุ่มบริษัทละร้อยละ 10 
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14. เงนิลงทนุในสนิทรัพย์ทำงกำรเงนิระยะยำวอื่น (ต่อ) 
 

14.1 รายละเอียดของเงินลงทนุในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ) 
หน่วย : ล้านบาท 

ชื่อบริษัท  จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

 ประเภทธุรกิจ  สัดส่วนควำมเป็น
เจ้ำของ (ร้อยละ) 

 

มูลค่ำเงินลงทุนในสินทรัพย์ทำง
กำรเงินระยะยำวอื่นหลังปรับมูลค่ำ

เงินลงทุน 

 เงินปันผลรับ 
 

       
  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

เงินลงทุนที่วัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)              
ตรำสำรหนี ้               
ตราสารหนี้อื่น               
กลุ่มบริษัท PTTGC               
ตราสารหนีท้ี่เป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย  
(ในกองทนุส่วนบคุคล) (DSAFS) 

 ไทย  กองทนุส่วนบคุคล  
 

 
35  -  - 

 
- 

รวมเงินลงทนุที่วดัมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น  
 
    

 
 

18,522  3,329  574 
 

132 
               
เงินลงทุนที่วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย               
ตรำสำรหนี ้               
ตราสารหนี้อื่น               
บริษัทฯ               
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) (IVL)  ไทย  ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์    534  534  -  - 
บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (GULF)  ไทย  พลงังานและสาธารณปูโภค    203 2030 203  -  - 
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) (BTSG)  ไทย  ขนส่งและโลจิสติกส์    500  500  -  - 
บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ากดั (มหาชน) (CPALL)  ไทย  ธุรกิจค้าปลีก    1,450  1,450  -  - 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) (BANPU)  ไทย  ทรัพยากร    631  631  -  - 
รวมเงินลงทนุที่วดัมลูค่าด้วยราคาทนุตดัจ าหน่าย        3,318  3,318  -  - 
รวมเงินลงทนุในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น        23,055  7,007  617  146 
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14. เงนิลงทนุในสนิทรัพย์ทำงกำรเงนิระยะยำวอื่น (ต่อ) 
 

14.1 รายละเอียดของเงินลงทนุในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ) 
 

ตราสารทุนท่ีก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ได้แก่ เงินลงทุนในตราสารทุนของ  
บริษัทจดทะเบียนและเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาว่าเป็นการลงทนุใน
เชิงกลยทุธ์ 
 

14.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ในระหว่างปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
มลูค่าของเงินลงทนุต้นงวด  - - 
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. เงนิลงทนุในสนิทรัพย์ทำงกำรเงนิระยะยำวอื่น (ต่อ) 
 

14.3 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทนุท่ีวดัมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นในระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
มีรายละเอยีดดงันี ้
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
มลูค่าของเงินลงทนุต้นงวด  - - 
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 
เบ็ดเสร็จอื่น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

 
18,522 

 
3,328 

 

14.4 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทนุท่ีวดัมลูคา่ด้วยราคาทนุตดัจ าหน่ายในระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
มีรายละเอยีดดงันี ้
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
มลูค่าของเงินลงทนุต้นงวด  - - 
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) 
รวมเงินลงทนุท่ีวดัมลูคา่ด้วยราคาทนุตดัจ าหน่าย  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

 
3,318 

 
3,318 
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14. เงนิลงทนุในสนิทรัพย์ทำงกำรเงนิระยะยำวอื่น (ต่อ) 
 

14.3 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทนุท่ีวดัมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นในระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
มีรายละเอยีดดงันี ้
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
มลูค่าของเงินลงทนุต้นงวด  - - 
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 
เบ็ดเสร็จอื่น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

 
18,522 

 
3,328 

 

14.4 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทนุท่ีวดัมลูคา่ด้วยราคาทนุตดัจ าหน่ายในระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
มีรายละเอยีดดงันี ้
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
มลูค่าของเงินลงทนุต้นงวด  - - 
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) 
รวมเงินลงทนุท่ีวดัมลูคา่ด้วยราคาทนุตดัจ าหน่าย  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

 
3,318 

 
3,318 

91 

14. เงนิลงทนุในสนิทรัพย์ทำงกำรเงนิระยะยำวอื่น (ต่อ) 
 

14.5 รายการส าคญัทีเ่กิดขึน้ในระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 

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

บริษัทฯ ได้ตัดจ าหน่ายเงินลงทุนบริษัท Petro Asia (Sanshui) Co.,Ltd และ Petro Asia (Maoming) Co.,Ltd ทัง้จ านวนด้วย
มลูค่าเงินลงทุนก่อนตัง้ค่าเผ่ือด้อยค่า 6 ล้านบาท และ 15 ล้านบาท ตามล าดบั โดยเงินลงทุนทัง้ 2 บริษัทได้ตัง้ค่าเผ่ือด้อยค่า
เต็มจ านวนแล้ว 

 

InnoSpace 
 

เมื่อวนัที่ 21 เมษายน 2563 บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จ ากดั (InnoSpace) มีการประกาศเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 
ไม่ได้ใช้สิทธิซือ้หุ้นเพิ่มทนุ จึงท าให้สดัส่วนการถือหุ้นลดลงจากร้อยละ 19.42 เป็นร้อยละ 15.75 

 

Sunfolding 
 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจดัการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 36/2563 เมื่อวนัที่ 28 กันยายน 2563 มีมติอนุมตัิการเข้าลงทุนใน
บริษัท Sunfolding, Inc. (Sunfolding) โดยบริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นบริุมสิทธ์ิ (Series B Preferred Stock) เป็นเงินจ านวน 5 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.24 ทัง้นี  ้บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญา Series B Preferred Stock Purchase 
Agreement และช าระค่าหุ้นดงักล่าวแล้ว เมื่อวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563  

 

Flash 
 

ตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยแห่งหน่ึงของ OR ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 24 มิถนุายน 2563 มีมติอนมุตัิการเข้า
ลงทนุในบริษัท แฟลช อินคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (FLASH) โดยบริษัทย่อยดงักล่าวได้เข้าถือหุ้นบริุมสิทธ์ิ จ านวน 479,231 หุ้น คิด
เป็นเงินจ านวน 1,245 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 9.58 ทัง้นี ้ได้ช าระค่าหุ้นดงักล่าวแล้ว เมื่อวนัท่ี 26 สิงหาคม 2563 
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15. เงนิลงทนุเผื่อขำย  
 

รายละเอียดของเงินลงทนุเผื่อขาย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย : ล้านบาท 

ชื่อบริษัท  จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

 ประเภทธุรกิจ  สัดส่วนควำมเป็น
เจ้ำของ (ร้อยละ) 

 

มูลค่ำเงินลงทุนในสินทรัพย์ทำง
กำรเงินระยะยำวอื่นหลังปรับมูลค่ำ

เงินลงทุน 

 เงินปันผลรับ 
 

       
  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

เงินลงทุนเผื่อขำยในตรำสำรทุน              
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 บริการเชือ้เพลิงการบินกรุงเทพ 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  อสงัหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง และปิโตรเคมี  0.14  65  -  1  - 
กลุ่มบริษัท PTTGM               
Xanadu Mines Ltd. (XML)  มองโกเลีย  ส ารวจแหล่งแร่  3.46  221  -  -  - 
รวม        658  312   179  116 
               
เงินลงทุนเผื่อขำยในตรำสำรหนี ้               
กลุ่มบริษัท PTTGC               
ตราสารหนีท้ี่เป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย  
(ในกองทนุส่วนบคุคล) (DSAFS) 

 ไทย  กองทนุส่วนบคุคล    1,482  -  -  - 

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

รายละเอียดของเงินลงทนุเผื่อขาย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ)  
หน่วย : ล้านบาท 

ชื่อบริษัท  จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

 ประเภทธุรกิจ  สัดส่วนควำมเป็น
เจ้ำของ (ร้อยละ) 

 

มูลค่ำเงินลงทุนในสินทรัพย์ทำง
กำรเงินระยะยำวอื่นหลังปรับมูลค่ำ

เงินลงทุน 

 เงินปันผลรับ 
 

       
  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

เงินลงทุนเผื่อขำยในกองทุนรวม              
บริษัทฯ               
กองทนุ Corporate Venture Capital (CVC)  สหรัฐอเมริกา/ องักฤษ/

ญี่ปุ่ น/เนเธอร์แลนด์ 
 กองทนุรวม  

 
 628  628  -  - 

กลุ่มบริษัท               
กองทนุเปิดซีไอเอ็มบี - พรินซิเพิล ดชันีธุรกิจพลงังานและธุรกิจปิโตร

เคมีและเคมีภณัฑ์  
(CIMB - PRINCIPAL EPIF)* 

 ไทย  กองทนุรวม    854  254  22  7 

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

               
รวมเงินลงทนุเผื่อขายก่อนปรับมลูค่าเงินลงทนุ        3,636  1,204     
ค่าเผื่อการปรับมลูค่า        3,087  1,783     
หกั ค่าเผื่อการด้อยค่า        (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 วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย : ล้านบาท 

ชื่อบริษัท  จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

 ประเภทธุรกิจ  สัดส่วนควำมเป็น
เจ้ำของ (ร้อยละ) 

 

มูลค่ำเงินลงทุนในสินทรัพย์ทำง
กำรเงินระยะยำวอื่นหลังปรับมูลค่ำ

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  เว็บไซต์ซือ้ขายและให้ข้อมลูอสงัหาริมทรพัย์  2.89  10  10  -  - 
บริษัท เอชจ ีโรโบติกส์ จ ากดั (HG Robotics)  ไทย  บริการและออกแบบด้านหุ่นยนต์อตัโนมตัิ  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)*  สหรัฐอาหรับ 

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)  สหรัฐอเมริกา  วิจยัและพฒันาแบตเตอรี่  29.50  1,066  -  -  - 
บริษัท ราชบรุีเพาเวอร์ จ ากดั (RPCL)  ไทย  ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า  15.00  889  -  177  - 

 
* เมื่อวนัที่ 7 พฤษภาคม 2562 บริษัทย่อยในกลุ่ม PTTEP โอนเงินลงทนุในหุ้นของ MZ LNG1 ไปเป็นเงินลงทนุในหุ้นของ HOLDCO 
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16. เงนิลงทนุระยะยำวอื่น (ต่อ) 
 

รายละเอียดของเงินลงทนุระยะยาวอื่น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ)  
หน่วย : ล้านบาท 

ชื่อบริษัท  จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

 ประเภทธุรกิจ  สัดส่วนควำมเป็น
เจ้ำของ (ร้อยละ) 

 

มูลค่ำเงินลงทุนในสินทรัพย์ทำง
กำรเงินระยะยำวอื่นหลังปรับมูลค่ำ

เงินลงทุน 

 เงินปันผลรับ 
 

       
  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

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

เอมิเรตส ์
 ลงทนุในบริษัทอื่น  1.00  30  -  -  - 

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

รายละเอียดของเงินลงทนุระยะยาวอื่น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ) 
หน่วย : ล้านบาท 

ชื่อบริษัท  จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

 ประเภทธุรกิจ  สัดส่วนควำมเป็น
เจ้ำของ (ร้อยละ) 

 

มูลค่ำเงินลงทุนในสินทรัพย์ทำง
กำรเงินระยะยำวอื่นหลังปรับมูลค่ำ

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 โพลีอะคริเลต จ ากดั (DIA)  ไทย  ผลิตเม็ดพลาสติก  3.65  8  -  1  - 
Guangzhou Saiju Performance Polymet Ltd. (GZSJ)  จีน  พาณิชย์อเิล็กทรอนิกส ์  15.00  600  -  -  - 
กลุ่มบริษัท               
บริษัท สานพลงั วิสาหกิจเพื่อสงัคม จ ากดั (SPSE)*  ไทย  ธุรกิจเพื่อสงัคม  100.00  10  2  -  - 
อื่น ๆ      -  327  -  -  - 
เงินลงทนุระยะยาวในตราสารทนุ        16,737  77     
หกั ค่าเผื่อการด้อยค่า        (3,487)  (21)     
รวม        13,250  56  178  - 
               
เงินลงทุนระยะยำวในตรำสำรหนี ้               
บริษัทฯ               
Emirates NBD (ENBD)  สหรัฐอาหรับ 

เอมิเรตส ์
 ธนาคาร    2,098  2,098  -  - 

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

* ถือโดยบริษัทฯ ร้อยละ 20 กลุ่มบริษัท PTTEP กลุ่มบริษัท PTTGC กลุ่มบริษัท TOP กลุ่มบริษัท IRPC กลุ่มบริษัทละร้อยละ 15 และกลุ่มบริษัท GPSC กลุ่มบริษัท OR กลุ่มบริษัทละร้อยละ 10 
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16. เงนิลงทนุระยะยำวอื่น (ต่อ) 
 

รายละเอียดของเงินลงทนุระยะยาวอื่น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ) 
หน่วย : ล้านบาท 

ชื่อบริษัท  จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

 ประเภทธุรกิจ  สัดส่วนควำมเป็น
เจ้ำของ (ร้อยละ) 

 

มูลค่ำเงินลงทุนในสินทรัพย์ทำง
กำรเงินระยะยำวอื่นหลังปรับมูลค่ำ

เงินลงทุน 

 เงินปันผลรับ 
 

       
  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

เงินลงทุนระยะยำวในตรำสำรหนี ้(ต่อ)              
บริษัทฯ (ต่อ)               
บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (GULF)  ไทย  พลงังานและสาธารณปูโภค    203  203  -  - 
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) (BTSG)  ไทย  ขนส่งและโลจิสติกส์    500  500  -  - 
กลุ่มบริษัท               
อื่น ๆ        480  -  -  - 
รวมเงินลงทนุระยะยาวอื่น        4,681  4,201  -  - 
รวมทัง้สิน้        17,931  4,257  178  - 
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(แบบ 56-1 One Report) รายงานทางการเงิน 
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17. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม 
 

17.1 ข้อมลูบริษัทย่อย และการด าเนินงานร่วมกนั ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ      
 

ชื่อบริษทั 
 

จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ 
 

สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

(ร้อยละ) 
   2563 2562 

บริษัทย่อย ของกลุ่ม PTTEP :     
บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

(PTTEPI) 
ไทย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Offshore Investment Company Limited 
(PTTEPO) 

หมู่เกาะเคย์แมน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Southwest Vietnam Company Limited  
(PTTEP SV) 

หมู่เกาะเคย์แมน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Kim Long Vietnam Company Limited  
(PTTEP KV) 

หมู่เกาะเคย์แมน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Hoang-Long Company Limited 
(PTTEP HL) 

หมู่เกาะเคย์แมน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Hoan-Vu Company Limited 
(PTTEP HV) 

หมู่เกาะเคย์แมน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Algeria Company Limited (PTTEP AG) หมู่เกาะเคย์แมน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จ ากดั  

(PTTEP Services) 
ไทย ให้บริการสนบัสนนุบคุลากร 100.00 100.00 

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

PTTEP Southwest Vietnam Pipeline Company 
Limited (PTTEP SVPC) 

หมู่เกาะเคย์แมน ท่อขนส่งก๊าซ 100.00 100.00 

 
*เมื่อวนัที่ 10 กรกฎาคม 2563 PTTEP ได้อนมุตัิให้จดทะเบียนเลิกบริษัท PTTEP SM ซึ่งขณะนีอ้ยู่ระหว่างด าเนนิการปิดบริษัท 
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17. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม 
 

17.1 ข้อมลูบริษัทย่อย และการด าเนินงานร่วมกนั ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ      
 

ชื่อบริษทั 
 

จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ 
 

สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

(ร้อยละ) 
   2563 2562 

บริษัทย่อย ของกลุ่ม PTTEP :     
บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

(PTTEPI) 
ไทย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Offshore Investment Company Limited 
(PTTEPO) 

หมู่เกาะเคย์แมน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Southwest Vietnam Company Limited  
(PTTEP SV) 

หมู่เกาะเคย์แมน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Kim Long Vietnam Company Limited  
(PTTEP KV) 

หมู่เกาะเคย์แมน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Hoang-Long Company Limited 
(PTTEP HL) 

หมู่เกาะเคย์แมน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Hoan-Vu Company Limited 
(PTTEP HV) 

หมู่เกาะเคย์แมน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Algeria Company Limited (PTTEP AG) หมู่เกาะเคย์แมน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จ ากดั  

(PTTEP Services) 
ไทย ให้บริการสนบัสนนุบคุลากร 100.00 100.00 

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

PTTEP Southwest Vietnam Pipeline Company 
Limited (PTTEP SVPC) 

หมู่เกาะเคย์แมน ท่อขนส่งก๊าซ 100.00 100.00 

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

17.1 ข้อมลูบริษัทย่อย และการด าเนินงานร่วมกนั ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ต่อ) 
 

ชื่อบริษทั 
 

จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

 (ร้อยละ) 
   2563 2562 

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

(PTTEP FH)* 
ฮ่องกง ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

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

NC) 
เนเธอร์แลนด ์ ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

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

(PTTEP CIF) 
แคนาดา ให้บริการจดัหาเงินทนุเพื่อ

ธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
100.00 100.00 

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

(PTTEP NH) 
เนเธอร์แลนด ์ ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

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

Exploration and Production Limitada 
(PTTEP BL) 

บราซิล ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Australia Offshore Pty 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 อนมุติัให้จดทะเบียนเลิก PTTEP FH ซึง่ขณะนีอ้ยู่ระหว่างด าเนินการปิดบริษัท 
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17. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.1 ข้อมลูบริษัทย่อย และการด าเนินงานร่วมกนั ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ต่อ) 
 

ชื่อบริษทั 
 

จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

 (ร้อยละ) 
   2563 2562 

บริษัทย่อย 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)* 
ไซปรัส ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

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

(PTTEP MZA1) 
ไซปรัส ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

Cove Energy Kenya Limited (CEKL)** เคนยา ปิโตรเลียม - 100.00 
Sinphuhorm Holdings Limited (SHL) หมู่เกาะเคย์แมน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
PTTEP SP Limited (PTTEP SP) องักฤษ ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
บริษัท 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 
บริษัท ปตท.สผ. ศนูย์บริหารเงิน จ ากดั  

(PTTEP TC) 
ไทย บริหารจดัการด้านการเงิน 

ของกลุ่มบริษัท 
100.00 100.00 

บริษัท ปตท.สผ. ศนูย์บริหารธุรกิจ 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 

บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) 
จ ากดั (PTTEP EH) 

ไทย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั 
(PTTEP ED) 

ไทย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

บริษัท อีพี-เทค เวนเจอร์ส โฮลดิง้ จ ากดั  
(EP-Tech) 

ไทย ธุรกิจเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกบั
ปิโตรเลียม 

100.00 100.00 

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส 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)) 
เนเธอร์แลนด ์ ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

 
* เมื่อวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2560  PTTEP อนมุติัให้จดทะเบียนเลิก CEMROL ซึง่ขณะนีอ้ยู่ระหว่างด าเนินการปิดบริษัท 
** PTTEP ได้รับอนมุติัให้เลิกบริษัท CEKL จากนายทะเบยีนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563 
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17. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.1 ข้อมลูบริษัทย่อย และการด าเนินงานร่วมกนั ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ต่อ) 
 

ชื่อบริษทั 
 

จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

 (ร้อยละ) 
   2563 2562 

บริษัทย่อย 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)* 
ไซปรัส ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

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

(PTTEP MZA1) 
ไซปรัส ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

Cove Energy Kenya Limited (CEKL)** เคนยา ปิโตรเลียม - 100.00 
Sinphuhorm Holdings Limited (SHL) หมู่เกาะเคย์แมน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
PTTEP SP Limited (PTTEP SP) องักฤษ ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
บริษัท 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 
บริษัท ปตท.สผ. ศนูย์บริหารเงิน จ ากดั  

(PTTEP TC) 
ไทย บริหารจดัการด้านการเงิน 

ของกลุ่มบริษัท 
100.00 100.00 

บริษัท ปตท.สผ. ศนูย์บริหารธุรกิจ 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 

บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) 
จ ากดั (PTTEP EH) 

ไทย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั 
(PTTEP ED) 

ไทย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

บริษัท อีพี-เทค เวนเจอร์ส โฮลดิง้ จ ากดั  
(EP-Tech) 

ไทย ธุรกิจเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกบั
ปิโตรเลียม 

100.00 100.00 

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส 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)) 
เนเธอร์แลนด ์ ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

 
* เมื่อวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2560  PTTEP อนมุติัให้จดทะเบียนเลิก CEMROL ซึง่ขณะนีอ้ยู่ระหว่างด าเนินการปิดบริษัท 
** PTTEP ได้รับอนมุติัให้เลิกบริษัท CEKL จากนายทะเบยีนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563 
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17. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.1 ข้อมลูบริษัทย่อย และการด าเนินงานร่วมกนั ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ต่อ) 
 

ชื่อบริษทั 
 

จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ 
 

สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

(ร้อยละ) 
   2563 2562 

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

(POGHC) 
หมู่เกาะเคย์แมน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

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

หมู่เกาะเคย์แมน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

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

หมู่เกาะเคย์แมน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

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

(เดิมชื่อ : Partex Gas Corporation) 
ปานามา ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

Partex Services Corporation (PSC) ปานามา ให้บริการสนบัสนนุบคุลากร 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 ให้บริการสนบัสนนุบคุลากร 100.00 100.00 

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

(PBO) 
บราซิล ให้บริการสนบัสนนุบคุลากร 100.00 100.00 

บริษัทย่อย ของกลุ่ม PTTNGD :     
บริษัท อมตะ จดัจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากดั 

(AMATA NGD) 
ไทย ก๊าซธรรมชาต ิ 80.00 80.00 

บริษัทย่อย ของกลุ่ม PTTGL :     
PTTGL Investment Limited (PTTGLI) ฮ่องกง ลงทนุในธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว 100.00 100.00 
บริษัทย่อย ของกลุ่ม GPSC :     
บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม จ ากดั (CHPP) ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า  

และน า้เย็น/รับเหมาก่อสร้างและ
ติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้า 

100.00 100.00 

บริษัท นที ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (NSC) ไทย ธุรกิจลงทนุ 100.00 100.00 
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17. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.1 ข้อมลูบริษัทย่อย และการด าเนินงานร่วมกนั ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ต่อ) 
 

ชื่อบริษทั 
 

จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ 
 

สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

(ร้อยละ) 
   2563 2562 

บริษัทย่อย ของกลุ่ม GPSC (ต่อ) :     
บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จ ากดั (IRPCCP) 

(กลุ่มบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 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 
บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ ากดั (HHPC) ลาว ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า

ให้กบั กฟผ. และการไฟฟ้าลาว 
67.25 67.25 

GPSC International Holdings Limited 
(GPSCIH) 

ฮ่องกง ธุรกิจลงทนุ 100.00 100.00 

บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จ ากดั (GRP) ไทย ธุรกิจลงทนุ 100.00 100.00 
บริษัท โกลว์ พลงังาน จ ากดั (มหาชน) (GEN) ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 99.83 99.83 
บริษัท จีพีเอสซี โฮลดิง้ (ไทยแลนด์) จ ากดั (GHT) ไทย ธุรกิจลงทนุ 100.00 100.00 
บริษัท เอนเนอยี รีคอฟเวอร่ี ยนูติ จ ากดั (ERU) ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 100.00 100.00 
บริษัท โกลว์ จ ากดั (GCO) ไทย ให้บริการด้านการจดัการ  

ที่ปรึกษาและให้ค าแนะน า 
ด้านการบริหารงาน แก่บริษัท 
ที่เก่ียวข้องกนั 

100.00 100.00 

บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จ ากดั (GSPP2) ไทย ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 
และไอน า้เพื่อการอตุสาหกรรม 

100.00 100.00 

บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จ ากดั (GSPP3) ไทย ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 
ไอน า้และน า้เพื่อการ
อตุสาหกรรม 

100.00 100.00 

บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จ ากดั (GSPP11) ไทย ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า  
และน า้เพื่อการอตุสาหกรรม 

100.00 100.00 

บริษัท โกลว์ ไอพีพี 3 จ ากดั (GIPP3) ไทย พฒันาโครงการผลิตพลงังาน
ไฟฟ้า 

100.00 100.00 

บริษัท โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิง้ จ ากดั (GIPP2) ไทย ลงทนุในบริษัทอื่น 100.00 100.00 
บริษัท ห้วยเหาะ ไทย จ ากดั (HHTC) ไทย ลงทนุในบริษัทอื่น 49.00 49.00 
บริษัท โกลว์ ไอพีพี จ ากดั (GIPP) ไทย ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า

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

17.1 ข้อมลูบริษัทย่อย และการด าเนินงานร่วมกนั ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ต่อ) 
 

ชื่อบริษทั 
 

จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ 
 

สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

(ร้อยละ) 
   2563 2562 

บริษัทย่อย ของกลุ่ม GPSC (ต่อ) :     
บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จ ากดั (IRPCCP) 

(กลุ่มบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 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 
บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ ากดั (HHPC) ลาว ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า

ให้กบั กฟผ. และการไฟฟ้าลาว 
67.25 67.25 

GPSC International Holdings Limited 
(GPSCIH) 

ฮ่องกง ธุรกิจลงทนุ 100.00 100.00 

บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จ ากดั (GRP) ไทย ธุรกิจลงทนุ 100.00 100.00 
บริษัท โกลว์ พลงังาน จ ากดั (มหาชน) (GEN) ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 99.83 99.83 
บริษัท จีพีเอสซี โฮลดิง้ (ไทยแลนด์) จ ากดั (GHT) ไทย ธุรกิจลงทนุ 100.00 100.00 
บริษัท เอนเนอยี รีคอฟเวอร่ี ยนูติ จ ากดั (ERU) ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 100.00 100.00 
บริษัท โกลว์ จ ากดั (GCO) ไทย ให้บริการด้านการจดัการ  

ที่ปรึกษาและให้ค าแนะน า 
ด้านการบริหารงาน แก่บริษัท 
ที่เก่ียวข้องกนั 

100.00 100.00 

บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จ ากดั (GSPP2) ไทย ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 
และไอน า้เพื่อการอตุสาหกรรม 

100.00 100.00 

บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จ ากดั (GSPP3) ไทย ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 
ไอน า้และน า้เพื่อการ
อตุสาหกรรม 

100.00 100.00 

บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จ ากดั (GSPP11) ไทย ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า  
และน า้เพื่อการอตุสาหกรรม 

100.00 100.00 

บริษัท โกลว์ ไอพีพี 3 จ ากดั (GIPP3) ไทย พฒันาโครงการผลิตพลงังาน
ไฟฟ้า 

100.00 100.00 

บริษัท โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิง้ จ ากดั (GIPP2) ไทย ลงทนุในบริษัทอื่น 100.00 100.00 
บริษัท ห้วยเหาะ ไทย จ ากดั (HHTC) ไทย ลงทนุในบริษัทอื่น 49.00 49.00 
บริษัท โกลว์ ไอพีพี จ ากดั (GIPP) ไทย ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า

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

17.1 ข้อมลูบริษัทย่อย และการด าเนินงานร่วมกนั ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ต่อ) 
 

ชื่อบริษทั 
 

จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ 
 

สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

(ร้อยละ) 
   2563 2562 

บริษัทย่อย ของกลุ่ม GPSC (ต่อ) :     
บริษัท เก็คโค-่วนั จ ากดั (GHECO1) ไทย ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า

ให้กบั กฟผ. 
65.00 65.00 

บริษัท โกลว์ เอ็นเนอร์จี เมียนมาร์ จ ากดั (GEMM) เมียนมา ให้บริการทางเทคนิคและ
ค าปรึกษาส าหรับภาคธุรกิจ
ไฟฟ้า 

100.00 100.00 

บริษัท จีพีเอสซี ศนูย์บริหารเงิน จ ากดั (GPSCTC) ไทย บริการด้านการเงิน 100.00 - 
บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ วนั จ ากดั 

(GRP1) 
ไทย ลงทนุในบริษัทอื่น 100.00 - 

บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ โอเปอเรทติง้ 
จ ากดั (GRPO) 

ไทย ให้บริการด้านการบริหารจดัการ
และที่ปรึกษาโครงการไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ 

100.00 - 

บริษัท เวิลด์ เอก็ซเ์ชนจ์ เอเชยี จ ากดั (WXA) ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 100.00 - 
บริษัท พี.พี.โซล่า จ ากดั (PPS) ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 100.00 - 
บริษัท เอ็น.พี.เอส. สตาร์กรุ๊ป จ ากดั (NPS) ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 100.00 - 
บริษัทย่อย ของกลุ่ม OR :     
บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากดั (PTTRM) ไทย บริหารสถานีบริการน า้มนัและ

ร้านสะดวกซือ้ 
100.00 100.00 

บริษัท ปตท. บริการธุรกิจค้าปลีก จ ากดั (PTTRS) ไทย บริหารบคุลากร 100.00 100.00 
บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิง้ จ ากดั (TLBC) ไทย ผสมและบรรจนุ า้มนัหล่อล่ืน 100.00 100.00 
PTT Philippines Trading Corporation (PTTTC) ฟิลิปปินส์ การตลาดน า้มนั 100.00 100.00 
PTT Philippines Corporation (PTTPC) ฟิลิปปินส์ การตลาดน า้มนั 100.00 100.00 
PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) กมัพชูา การตลาดน า้มนั 100.00 100.00 
PTT Oil Myanmar Co., Ltd. (PTTOM) เมียนมา ให้บริการด้านธุรกจิ 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 ข้อมลูบริษัทย่อย และการด าเนินงานร่วมกนั ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ต่อ) 
 

ชื่อบริษทั 
 

จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ 
 

สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

(ร้อยละ) 
   2563 2562 

บริษัทย่อย ของกลุ่ม OR (ต่อ) :     
PTTOR Singapore Pte. Ltd. (PTTORSG) สิงคโปร์ ธุรกิจค้าปลีกสินค้า 100.00 100.00 
บริษัท พีทีทีโออาร์ โฮลดิง้ส์ จ ากดั (ORHOLDCO)  

(เดิมชื่อ : บริษัท พีทีทีโออาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้ส์ 
(THHOLDCO)) 

ไทย ลงทนุในบริษัทอื่น 100.00 100.00 

บริษัท พีทีทีโออาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้ส์ 
(สิงคโปร์) จ ากดั (SGHOLDCO) 

สิงคโปร์ ลงทนุในบริษัทอื่น 100.00 100.00 

บริษัท มอดลูสั เวนเจอร์ จ ากดั (MODULUS) ไทย ลงทนุในบริษัทอื่น 100.00 - 
บริษัท พีเบอร์ร่ี ไทย จ ากดั (PEABERRYTHAI) ไทย การค้าปลีก 65.00 - 
บริษัทย่อย ของกลุ่ม PTTT :     
PTT International Trading DMCC (PTTT 

DMCC) 
สหรัฐอาหรับ  
เอมิเรตส์ 

การค้าสากลน า้มนั 100.00 100.00 

บริษัทย่อย ของกลุ่ม PTTGC :     
บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ากดั (PPCL) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 

ปิโตรเคม ี
100.00 100.00 

บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จ ากดั 
(GCME) 

ไทย บริการบ ารุงรักษาโรงงานผลิต 
และงานวศิวกรรม 

100.00 100.00 

บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินลั จ ากดั (TTT) ไทย บริการจดัเก็บและขนถ่าย
เคมีภณัฑ์เหลว น า้มนั และก๊าซ 

51.00 51.00 

บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี ้แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล 
เซอร์วิส จ ากดั (NPCSE) 

ไทย บริการด้านความปลอดภยัและ
ส่ิงแวดล้อม 

100.00 100.00 

บริษัท จีซี สไตรีนิคส์ จ ากดั (GCS) 
 

ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 
ปิโตรเคม ี

100.00 100.00 

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

เนเธอร์แลนด ์ ลงทนุ และด าเนินธุรกจิใน
กิจการต่างประเทศ 

100.00 100.00 

บริษัท จีซี ไกลคอล จ ากดั (Glycol) 
 

ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 
ปิโตรเคม ี

100.00 100.00 

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั 
(มหาชน)(GGC) 

ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
เคมีภณัฑ์ชีวภาพ 

72.29 72.29 
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17. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.1 ข้อมลูบริษัทย่อย และการด าเนินงานร่วมกนั ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ต่อ) 
 

ชื่อบริษทั 
 

จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ 
 

สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

(ร้อยละ) 
   2563 2562 

บริษัทย่อย ของกลุ่ม OR (ต่อ) :     
PTTOR Singapore Pte. Ltd. (PTTORSG) สิงคโปร์ ธุรกิจค้าปลีกสินค้า 100.00 100.00 
บริษัท พีทีทีโออาร์ โฮลดิง้ส์ จ ากดั (ORHOLDCO)  

(เดิมชื่อ : บริษัท พีทีทีโออาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้ส์ 
(THHOLDCO)) 

ไทย ลงทนุในบริษัทอื่น 100.00 100.00 

บริษัท พีทีทีโออาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้ส์ 
(สิงคโปร์) จ ากดั (SGHOLDCO) 

สิงคโปร์ ลงทนุในบริษัทอื่น 100.00 100.00 

บริษัท มอดลูสั เวนเจอร์ จ ากดั (MODULUS) ไทย ลงทนุในบริษัทอื่น 100.00 - 
บริษัท พีเบอร์ร่ี ไทย จ ากดั (PEABERRYTHAI) ไทย การค้าปลีก 65.00 - 
บริษัทย่อย ของกลุ่ม PTTT :     
PTT International Trading DMCC (PTTT 

DMCC) 
สหรัฐอาหรับ  
เอมิเรตส์ 

การค้าสากลน า้มนั 100.00 100.00 

บริษัทย่อย ของกลุ่ม PTTGC :     
บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ากดั (PPCL) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 

ปิโตรเคม ี
100.00 100.00 

บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จ ากดั 
(GCME) 

ไทย บริการบ ารุงรักษาโรงงานผลิต 
และงานวศิวกรรม 

100.00 100.00 

บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินลั จ ากดั (TTT) ไทย บริการจดัเก็บและขนถ่าย
เคมีภณัฑ์เหลว น า้มนั และก๊าซ 

51.00 51.00 

บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี ้แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล 
เซอร์วิส จ ากดั (NPCSE) 

ไทย บริการด้านความปลอดภยัและ
ส่ิงแวดล้อม 

100.00 100.00 

บริษัท จีซี สไตรีนิคส์ จ ากดั (GCS) 
 

ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 
ปิโตรเคม ี

100.00 100.00 

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

เนเธอร์แลนด ์ ลงทนุ และด าเนินธุรกจิใน
กิจการต่างประเทศ 

100.00 100.00 

บริษัท จีซี ไกลคอล จ ากดั (Glycol) 
 

ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 
ปิโตรเคม ี

100.00 100.00 

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั 
(มหาชน)(GGC) 

ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
เคมีภณัฑ์ชีวภาพ 

72.29 72.29 
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17. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.1 ข้อมลูบริษัทย่อย และการด าเนินงานร่วมกนั ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ต่อ) 
 

ชื่อบริษทั 
 

จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ 
 

สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

(ร้อยละ) 
   2563 2562 

บริษัทย่อย ของกลุ่ม PTTGC (ตอ่) :     
บริษัท โซลชูัน่ ครีเอชัน่ จ ากดั (SOLUTIONCRE) 

 
ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 

ปิโตรเคมี และผลิตภณัฑ์ที่
เก่ียวข้องในกลุ่มสขุภาพและ
โภชนาการ 

100.00 100.00 

PTTGC International Private Limited  
(GC Inter) 

สิงคโปร์ ลงทนุ และด าเนินธุรกจิใน
กิจการต่างประเทศ 

100.00 100.00 

บริษัท จีซี ออกซีเรน จ ากดั (GCO) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 
ปิโตรเคม ี

100.00 100.00 

บริษัท จีซี โพลีออลส์ จ ากดั (GCP) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 
ปิโตรเคม ี

82.10 82.10 

บริษัท จีซี ศนูย์บริหารเงิน จ ากดั (GCTC) 
 

ไทย บริหารจดัการด้านการเงินของ
กลุ่มบริษัท 

100.00 100.00 

บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลชูัน่ส์ จ ากดั (GCL) ไทย บริการขนส่ง บริหารคลงัสินค้า 
และการบรรจเุม็ดพลาสตกิ 

100.00 100.00 

บริษัท จีซี มาร์เกต็ติง้ โซลชูัน่ส์ จ ากดั (GCM) 
 

ไทย พฒันา ด าเนินกจิกรรมทาง
การตลาดและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์โพลิเมอร์ ผลิตภณัฑ์
พลอยได้ และผลิตภณัฑ์อื่น ๆ ท่ี
เก่ียวกบัโพลิเมอร์ 

100.00 100.00 

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

สหรัฐอเมริกา ลงทนุ และด าเนินธุรกจิใน
กิจการต่างประเทศ 

100.00 100.00 

บริษัท ไทยแฟตตีแ้อลกอฮอลส์ จ ากดั (TFA) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
เคมีภณัฑ์ชีวภาพ 

72.29 72.29 

PTTGC Innovation America Corporation 
(GCIA) 
 

สหรัฐอเมริกา วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์
เคมีภณัฑ์ชีวภาพ 

100.00 100.00 

PTTGC America Corporation 
(AMERICACORP) 

สหรัฐอเมริกา ลงทนุ และด าเนินธุรกจิ 
ในกิจการตา่งประเทศ 

100.00 100.00 
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17. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.1 ข้อมลูบริษัทย่อย และการด าเนินงานร่วมกนั ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ต่อ) 
 

 

ชื่อบริษทั 
 

จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ 
 

สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

(ร้อยละ) 
   2563 2562 

บริษัทย่อย ของกลุ่ม PTTGC (ตอ่) :     
PTTGC America LLC (AMERICALLC) สหรัฐอเมริกา ด าเนินธุรกิจปิโตรเคม ี 100.00 100.00 
บริษัท รักษาความปลอดภยั เอ็นพีซี เอสแอนด์อี 
จ ากดั (NPCSG) 

ไทย บริการด้านความปลอดภยั 100.00 100.00 

บริษัท เวนคอเรกซ์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 
(VENCOREXTH) 

ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
เคมีภณัฑ์ชนิดพิเศษ 

100.00 100.00 

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

100.00 100.00 

Vencorex Holding (VCR) ฝร่ังเศส ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
เคมีภณัฑ์ชนิดพิเศษ 

90.82 90.82 

บริษัท พีแอล โกลบอล ทรานสปอร์ต จ ากดั 
(PLGT) 

ไทย ขนส่งเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน 100.00 100.00 

GCM Polymer Trading DMCC (GCM DMCC) 
 

สหรัฐอาหรับ  
เอมิเรตส์ 

จ าหน่ายผลิตภณัฑ์โพลิเมอร์และ
ผลิตภณัฑ์อื่น ๆ ท่ีเก่ียวกบัโพลิ
เมอร์ 

100.00 100.00 

GC Marketing Solutions Vietnam Company 
Limited (GCM Vietnam) 
 

เวียดนาม จ าหน่ายผลิตภณัฑ์โพลิเมอร์และ
ผลิตภณัฑ์อื่น ๆ ท่ีเก่ียวกบัโพลิ
เมอร์ 

100.00 100.00 

บริษัท จีซี เอสเตท จ ากดั (GCEC) ไทย พฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อให้
เช่าส าหรับลงทนุในอตุสาหกรรม 
ปิโตรเคมีและอตุสาหกรรม
เก่ียวเนื่อง 

100.00 100.00 

บริษัท จีซี เวนเจอร์ส จ ากดั (GCV) ไทย ลงทนุในรูปแบบ Corporate 
Venture Capital (CVC) 

100.00 100.00 

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

100.00 100.00 
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17. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.1 ข้อมลูบริษัทย่อย และการด าเนินงานร่วมกนั ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ต่อ) 
 

 

ชื่อบริษทั 
 

จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ 
 

สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

(ร้อยละ) 
   2563 2562 

บริษัทย่อย ของกลุ่ม PTTGC (ตอ่) :     
PTTGC America LLC (AMERICALLC) สหรัฐอเมริกา ด าเนินธุรกิจปิโตรเคม ี 100.00 100.00 
บริษัท รักษาความปลอดภยั เอ็นพีซี เอสแอนด์อี 
จ ากดั (NPCSG) 

ไทย บริการด้านความปลอดภยั 100.00 100.00 

บริษัท เวนคอเรกซ์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 
(VENCOREXTH) 

ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
เคมีภณัฑ์ชนิดพิเศษ 

100.00 100.00 

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

100.00 100.00 

Vencorex Holding (VCR) ฝร่ังเศส ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
เคมีภณัฑ์ชนิดพิเศษ 

90.82 90.82 

บริษัท พีแอล โกลบอล ทรานสปอร์ต จ ากดั 
(PLGT) 

ไทย ขนส่งเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน 100.00 100.00 

GCM Polymer Trading DMCC (GCM DMCC) 
 

สหรัฐอาหรับ  
เอมิเรตส์ 

จ าหน่ายผลิตภณัฑ์โพลิเมอร์และ
ผลิตภณัฑ์อื่น ๆ ท่ีเก่ียวกบัโพลิ
เมอร์ 

100.00 100.00 

GC Marketing Solutions Vietnam Company 
Limited (GCM Vietnam) 
 

เวียดนาม จ าหน่ายผลิตภณัฑ์โพลิเมอร์และ
ผลิตภณัฑ์อื่น ๆ ท่ีเก่ียวกบัโพลิ
เมอร์ 

100.00 100.00 

บริษัท จีซี เอสเตท จ ากดั (GCEC) ไทย พฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อให้
เช่าส าหรับลงทนุในอตุสาหกรรม 
ปิโตรเคมีและอตุสาหกรรม
เก่ียวเนื่อง 

100.00 100.00 

บริษัท จีซี เวนเจอร์ส จ ากดั (GCV) ไทย ลงทนุในรูปแบบ Corporate 
Venture Capital (CVC) 

100.00 100.00 

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

100.00 100.00 
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17. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.1 ข้อมลูบริษัทย่อย และการด าเนินงานร่วมกนั ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ต่อ) 
 

ชื่อบริษทั 
 

จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ 
 

สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

(ร้อยละ) 
   2563 2562 

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

Limited (GCM Myanmar)   
 

เมียนมา จ าหน่ายผลิตภณัฑ์โพลิเมอร์และ
ผลิตภณัฑ์อื่น ๆ ท่ีเก่ียวกบัโพลิ
เมอร์ 

100.00 100.00 

บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จ ากดั (GCMPTA) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 
ปิโตรเคม ี

74.00 74.00 

บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จ ากดั (TPRC) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 
ปิโตรเคม ี

84.40 74.00 

บริษัท จีจีซี ไบโอเคมิคอล จ ากดั  
(GGC Biochemicals) 

ไทย ลงทนุ และด าเนินธุรกจิใน
กิจการในประเทศ 

100.00 100.00 

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

เวียดนาม บริการขนส่ง บริหารคลงัสินค้า
และการบรรจเุม็ดพลาสตกิ 
โพลิเอทิลีน 

100.00 100.00 

PT GCM Marketing Solutions Indonesia 
(GCMINDONESIA) 

อินโดนีเซีย จ าหน่ายผลิตภณัฑ์โพลิเมอร์
และผลิตภณัฑ์อื่น ๆ ท่ีเก่ียวกบั 
โพลิเมอร์ 

67.00 67.00 

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

70.00 - 

บริษัทย่อย ของกลุ่ม TOP :     
บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จ ากดั (TP) 

(กลุ่มบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100) 
ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 

และไอน า้ 
73.99 73.99 

บริษัท ไทยพาราไซลีน จ ากดั (TPX) ไทย ผลิตและจ าหน่ายพาราไซลีน 99.99 99.99 
บริษัท ไทยลู้บเบส จ ากดั (มหาชน) (TLB) ไทย ผลิตและจ าหน่ายน า้มนั 

หล่อล่ืนพืน้ฐาน 
99.99 99.99 

บริษัท ไทยออยล์มารีน จ ากดั (TM) ไทย ให้บริการขนส่งผลิตภณัฑ์น า้มนั
ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ์ 
เคมเีหลวทางเรือ 

99.99 99.99 
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17. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.1 ข้อมลูบริษัทย่อย และการด าเนินงานร่วมกนั ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ต่อ) 
 

 

ชื่อบริษทั 
 

จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

(ร้อยละ) 
   2563 2562 

บริษัทย่อย ของกลุ่ม TOP (ต่อ) :     
บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จ ากดั (TET) ไทย ลงทนุในธุรกิจเอทานอลและ

ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มพลงังาน
ทางเลือก 

99.99 99.99 

บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จ ากดั (TES) ไทย ให้บริการบริหารงาน 
ด้านทรัพยากรบคุคล 

99.99 99.99 

บริษัท ไทยออยล์ โซลเว้นท์ จ ากดั (TOS) ไทย ลงทนุในธุรกิจผลิตภณัฑ์ 
สารท าละลายและเคมีภณัฑ์ 

99.99 99.99 

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

99.99 99.99 

บริษัท ไทยออยล์ ศนูย์บริหารเงิน จ ากดั (TTC) ไทย ให้บริการจดัการด้านการเงิน 
ของกลุ่มบริษัท 

99.99 99.99 

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากดั (SAPTHIP) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 
เอทานอล 

50.00 50.00 

บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จ ากดั (TS) ไทย จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 
สารท าละลายและเคมีภณัฑ์ 

99.99 99.99 

บริษัท ศกัดิ์ไชยสิทธิ จ ากดั (SAKC) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 
สารท าละลายและเคมีภณัฑ์ 

80.52 80.52 

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

100.00 100.00 

Thaioil Marine International Pte. Ltd. (TOMI) สิงคโปร์ ลงทนุในธุรกิจให้บริการขนส่ง
น า้มนัดิบและผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียมทางเรือ 

100.00 100.00 

บริษัท ท๊อป มารีไทม์ เซอร์วิส จ ากดั (TMS) ไทย ให้บริการเดินเรือรับส่งลกูเรือ
และสมัภาระทางทะเล 
ในอ่าวไทย 

99.99 99.99 

บริษัท ลาบิกซ์ จ ากดั (LABIX) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 
สารลิเนียร์แอลคิลเบนซีน 

75.00 75.00 
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17. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.1 ข้อมลูบริษัทย่อย และการด าเนินงานร่วมกนั ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ต่อ) 
 

 

ชื่อบริษทั 
 

จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

(ร้อยละ) 
   2563 2562 

บริษัทย่อย ของกลุ่ม TOP (ต่อ) :     
บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จ ากดั (TET) ไทย ลงทนุในธุรกิจเอทานอลและ

ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มพลงังาน
ทางเลือก 

99.99 99.99 

บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จ ากดั (TES) ไทย ให้บริการบริหารงาน 
ด้านทรัพยากรบคุคล 

99.99 99.99 

บริษัท ไทยออยล์ โซลเว้นท์ จ ากดั (TOS) ไทย ลงทนุในธุรกิจผลิตภณัฑ์ 
สารท าละลายและเคมีภณัฑ์ 

99.99 99.99 

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

99.99 99.99 

บริษัท ไทยออยล์ ศนูย์บริหารเงิน จ ากดั (TTC) ไทย ให้บริการจดัการด้านการเงิน 
ของกลุ่มบริษัท 

99.99 99.99 

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากดั (SAPTHIP) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 
เอทานอล 

50.00 50.00 

บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จ ากดั (TS) ไทย จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 
สารท าละลายและเคมีภณัฑ์ 

99.99 99.99 

บริษัท ศกัดิ์ไชยสิทธิ จ ากดั (SAKC) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 
สารท าละลายและเคมีภณัฑ์ 

80.52 80.52 

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

100.00 100.00 

Thaioil Marine International Pte. Ltd. (TOMI) สิงคโปร์ ลงทนุในธุรกิจให้บริการขนส่ง
น า้มนัดิบและผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียมทางเรือ 

100.00 100.00 

บริษัท ท๊อป มารีไทม์ เซอร์วิส จ ากดั (TMS) ไทย ให้บริการเดินเรือรับส่งลกูเรือ
และสมัภาระทางทะเล 
ในอ่าวไทย 

99.99 99.99 

บริษัท ลาบิกซ์ จ ากดั (LABIX) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 
สารลิเนียร์แอลคิลเบนซีน 

75.00 75.00 
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17.  เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

17.1 ข้อมลูบริษัทย่อย และการด าเนินงานร่วมกนั ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ต่อ) 
 

 

ชื่อบริษทั 
 

จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

(ร้อยละ) 
   2563 2562 

บริษัทย่อย ของกลุ่ม TOP (ต่อ) :     
บริษัท ทรัพย์ทิพย์ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั (SGE) ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า

จากก๊าซชวีภาพ 
99.99 99.99 

PT.Tirta Surya Raya (PTSR) อินโดนีเซีย จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 
สารท าละลายและเคมีภณัฑ์ 

67.00 67.00 

บริษัท ท็อป เวนเจอร์ส จ ากดั (TVT) ไทย ลงทนุในกองทนุ Venture 
Capital และ/หรือธุรกิจ 
สตาร์ทอพั 

99.99 99.99 

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

100.00 100.00 

TOP Ventures America LLC (TVUSLLC) อเมริกา ลงทนุในกองทนุ Venture 
Capital และ/หรือธุรกิจ 
สตาร์ทอพั 

100.00 100.00 

บริษัทย่อย ของกลุ่ม IRPC :     
บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จ ากดั (IRPCAL) ไทย จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเคม ี 57.48 57.48 
บริษัท น า้มนั ไออาร์พีซี จ ากดั (OIRPC) ไทย จ าหน่ายผลิตภณัฑ์น า้มนัและ

ก๊าซ 
99.99 99.99 

บริษัท รักษ์ป่าสกั จ ากดั (RAKPHASAK) ไทย ให้บริการเช่าเรือบรรทกุน า้มนั 99.99 99.99 
บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จ ากดั (TECHIRPC) ไทย โรงเรียนอาชีวะ 99.99 99.99 
บริษัท ไอพอลิเมอร์ จ ากดั (IPOL) ไทย จ าหน่ายเม็ดพลาสตกิและ

เคมีภณัฑ์ผ่านระบบ E-
commerce 

55.00 55.00 

บริษัทย่อย ของกลุ่ม PTTGM :     
PTT Mining Limited (PTTML) ฮ่องกง ลงทนุในบริษัทอื่น 100.00 100.00 
Straits (Brunei) Pte. Ltd. (Straits (Brunei)) สิงคโปร์ ลงทนุในบริษัทอื่น 100.00 100.00 
Sakari Resources Ltd. (SAR) สิงคโปร์ ลงทนุในธุรกิจเหมืองถา่นหิน 95.82 95.82 
Yoxford Holdings (YOXFORD) เมอริเชียส ลงทนุในบริษัทอื่น 100.00 100.00 
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17. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.1 ข้อมลูบริษัทย่อย และการด าเนินงานร่วมกนั ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ต่อ) 
 

ชื่อบริษทั 
 

จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

(ร้อยละ) 
   2563 2562 

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

ถ่านหิน 
100.00 100.00 

PT Bumiborneo Pertiwi Nusantara (BPN) อินโดนีเซีย ลงทนุในบริษัทอื่น 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 ลงทนุในบริษัทอื่น 100.00 100.00 
PT Separi Energy (SE) อินโดนีเซีย ลงทนุในบริษัทอื่น 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 ลงทนุในบริษัทอื่น 100.00 100.00 
PT Sakti Utama Luas (SUL) อินโดนีเซีย ลงทนุในบริษัทอื่น 100.00 100.00 
Tri Tunggall Lestari Bersama (TTLB) อินโดนีเซีย ธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐาน 100.00 100.00 
PTT International Holding Limited (PTTIH) ฮ่องกง ลงทนุในบริษัทอื่น 100.00 100.00 
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17. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.1 ข้อมลูบริษัทย่อย และการด าเนินงานร่วมกนั ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ต่อ) 
 

ชื่อบริษทั 
 

จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

(ร้อยละ) 
   2563 2562 

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

ถ่านหิน 
100.00 100.00 

PT Bumiborneo Pertiwi Nusantara (BPN) อินโดนีเซีย ลงทนุในบริษัทอื่น 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 ลงทนุในบริษัทอื่น 100.00 100.00 
PT Separi Energy (SE) อินโดนีเซีย ลงทนุในบริษัทอื่น 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 ลงทนุในบริษัทอื่น 100.00 100.00 
PT Sakti Utama Luas (SUL) อินโดนีเซีย ลงทนุในบริษัทอื่น 100.00 100.00 
Tri Tunggall Lestari Bersama (TTLB) อินโดนีเซีย ธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐาน 100.00 100.00 
PTT International Holding Limited (PTTIH) ฮ่องกง ลงทนุในบริษัทอื่น 100.00 100.00 
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17. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.1 ข้อมลูบริษัทย่อย และการด าเนินงานร่วมกนั ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ต่อ) 

 

 
* ปิดบริษัทแล้วเมื่อวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2563 

ชื่อบริษทั จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

(ร้อยละ) 
   2563 2562 

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

(PTTINTERSING) 
สิงคโปร์ ลงทนุในบริษัทอื่น 100.00 100.00 

Sakari Royal Limited (SRL)* กมัพชูา เหมืองถ่านหิน - 70.00 
บริษัท โกลบอล แมนเนจเม้นท์ โฮลดิง้ จ ากดั 

(GMH) 
ไทย ลงทนุในประเทศ 100.00 100.00 

บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ 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 
บริษัท อลัฟ่า คอม จ ากดั (ALPHACOM) ไทย พฒันาต้นแบบ 100.00 - 
บริษัท สวอพ แอนด์ โก จ ากดั (SWAPANDGO) ไทย ธุรกิจ Battery Swap  100.00 - 
บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จ ากดั (INBA) 
 

ไทย Life Science 100.00 - 
บริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิง้ จ ากดั (INBL) ไทย ลงทนุในประเทศ 100.00 - 
บริษัทย่อย ของกลุ่ม PTTGE :     
บริษัท ปตท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั 

(PTTGE TH) 
(PTTGE TH) 

ไทย ให้บริการบริษัทในเครือ 100.00 100.00 

บริษัทย่อย ของกลุ่ม BSA :     
บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ จ ากดั 

(SSS)  
ไทย บริหารสโมสรฟตุบอล 100.00 100.00 

บริษัท บิซิเนส โปรเฟสชัน่เนล โซลชูัน่ส์ จ ากดั 
(BPS) 

ไทย บริหารจดัการด้านธุรกิจ 100.00 100.00 

การด าเนินงานร่วมกนัของกลุ่ม PTTEP :     
Carigali - PTTEPI Operating Company Sdn. 

Bhd. (CPOC) 
มาเลเซีย ปิโตรเลียม 50.00 50.00 

Moattama Gas Transportation Company 
(MGTC) 

เบอร์มิวดา ท่อขนส่งก๊าซ 25.50 25.50 

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

17.1 ข้อมลูบริษัทย่อย และการด าเนินงานร่วมกนั ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ต่อ) 
 

ชื่อบริษทั จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

(ร้อยละ) 
   2563 2562 

การด าเนินงานร่วมกนัของกลุ่ม PTTEP (ต่อ) :     
บริษัท ออเร้นจ์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั (Orange) ไทย ปิโตรเลียม 53.95 53.95 
บริษัท บี 8/32 พาร์ทเนอร์ จ ากดั (B8/32 

Partners) 
ไทย ปิโตรเลียม 25.00 25.00 

Andaman Transportation Limited (ATL) หมู่เกาะเคย์แมน ท่อขนส่งก๊าซ 80.00 80.00 
Groupement Bir Seba (GBRS) แอลจีเรีย ปิโตรเลียม 35.00 35.00 
Natuna 2 B.V. (Natuna 2) เนเธอร์แลนด ์ 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) 
สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์ 

ปิโตรเลียม 2.00 2.00 

Private Oil Holdings Oman Limited (POHOL) องักฤษ ปิโตรเลียม 5.00 5.00 
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17. 
เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 

 17.1 
ข้อมลูบริษัทย่อย และการด าเนินงานร่วมกนั ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ต่อ) 

 

ชื่อบริษทั 
จัดตัง้ขึน้ 

ในประเทศ 
ประเภทธุรกิจ 

สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

(ร้อยละ) 
 

 
 

2563 
2562 

การด าเนินงานร่วมกนัของกลุ่ม PTTEP (ต่อ) : 
 

 
 

 
บริษัท ออเร้นจ์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั (Orange) 

ไทย 
ปิโตรเลียม 

53.95 
53.95 

บริษัท บี 8/32 พาร์ทเนอร์ จ ากดั (B8/32 
Partners) 

ไทย 
ปิโตรเลียม 

25.00 
25.00 

Andaman Transportation Limited (ATL) 
หมู่เกาะเคย์แมน ท่อขนส่งก๊าซ 

80.00 
80.00 

Groupement Bir Seba (GBRS) 
แอลจีเรีย 

ปิโตรเลียม 
35.00 

35.00 
Natuna 2 B.V. (Natuna 2) 

เนเธอร์แลนด ์
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) 
สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์ 

ปิโตรเลียม 
2.00 

2.00 

Private Oil Holdings Oman Limited (POHOL) 
องักฤษ 

ปิโตรเลียม 
5.00 

5.00 
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17. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.2 รายละเอียดของเงินลงทนุในการร่วมค้าในงบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
หน่วย : ล้านบาท 

      งบกำรเงินรวม 
ชื่อบริษัท  จัดตัง้ขึน้ 

ในประเทศ 
 ประเภทธุรกิจ  สัดส่วนควำมเป็น

เจ้ำของ (ร้อยละ)  
วิธีรำคำทุน  วิธีส่วนได้เสีย  เงินปันผลรับ 

      2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
กำรร่วมค้ำ                       
บริษัทฯ                     
บริษัท ทรานส์ 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 าหน่ายไฟฟ้าและน า้เย็น  35.00  35.00  585  585  931  986  117  19 
บริษัท สเุอซ เอ็นไวรอนเมนทลั เซอร์วิสเซส จ ากดั (SES)  ไทย  โรงงานก าจดัขยะอนัตราย  40.00  -  7  -  7  -  -  - 
กลุ่มบริษัท PTTEP                     
Erawan 2 FSO Bahamas Limited (Erawan 2)  บาฮามาส  ให้เช่าเรือ FSO  13.11  13.11  457  470  1,236  546  119  77 
APICO LLC (APICOLLC)  สหรัฐอเมริกา  ปิโตรเลียม  72.82  72.82  4,011  3,939  3,863  3,841  205  197 
Oman LNG LLC (OLNG)  รัฐสลุต่านโอมาน  ปิโตรเลียม  2.00  2.00  2,492  2,501  1,905  2,409  425  95 
บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จ ากดั (ATI)  ไทย  เทคโนโลยี  50.00  -  6  -  6  -  -  - 
บริษัท ซีเควสต์ จ ากดั (ZEAQUEST)  ไทย  เทคโนโลยี  50.00  -  1  -  -  -  -  - 
กลุ่มบริษัท GPSC                     
บริษัท ไทยโซล่าร์ 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 าหน่ายไฟฟ้า  40.00  40.00  494  494  619  555  -  - 
บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั (NNEG)  ไทย  ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า  30.00  30.00  623  489  711  482  -  120 
กลุ่มบริษัท PTTGC                     
บริษัท ไทย อีทอกซเีลท จ ากดั (TEX)  ไทย  ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เคมีภณัฑ์  50.00  50.00  210  210  602  585  67  223 
Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd. (EOM)  มาเลเซยี  ผลิตและจ าหน่ายเคมีภณัฑ์ชีวภาพ  50.00  50.00  4,966  4,966  4,398  4,495  -  - 
Emery Specialty Chemicals Sdn. Bhd. (ESC)  มาเลเซยี  ผลิตและจ าหน่ายเคมีภณัฑ์ชนิดพิเศษ  50.00  50.00  407  407  -  -  -  - 
NatureWorks LLC (NTR)  สหรัฐอเมริกา  ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์พลาสติกชีวภาพ  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 รายละเอียดของเงินลงทนุในการร่วมค้าในงบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 (ตอ่) 
หน่วย : ล้านบาท 

      งบกำรเงินรวม 
ชื่อบริษัท  จัดตัง้ขึน้ 

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 โปลีเมอส์ 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 าหน่ายเคมีภณัฑ์  49.00  49.00  270  270  250  195  -  - 
กลุ่มบริษัท TOP                     
TOP-NTL Pte. Ltd. (TOP-NTL)  สิงคโปร์  ให้บริการจดัการกองทนุ  50.00  50.00  -  -  -  18  -  - 
TOP-NTL Shipping Trust (TOP-NTL(BT))  สิงคโปร์  ลงทนุในบริษัทอื่น  50.00  50.00  24  24  -  74  -  - 
TOP-NYK MarineOne Pte. Ltd. (TOP-NYK)  สิงคโปร์  ให้บริการขนส่งน า้มนัทางเรือ  50.00  50.00  274  274  -  405  212  - 
บริษัท ท็อป นอติคอล สตาร์ จ ากดั (TOP-NS)  ไทย  ให้บริการจดัเก็บและขนส่งน า้มนัทางเรือ  35.00  35.00  53  53  -  120  26  - 
กลุ่มบริษัท IRPC                     
บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ ากดั (IRPCP)  ไทย  ผลิตและจ าหน่ายเคมีภณัฑ์ส าหรับผลิตภณัฑ์ 

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  -  - 

ไมเท็กซ์ โพลเีมอร์ (ประเทศไทย) (MYTEX)  ไทย  ปิโตรเคมี  50.00  -  350  -  327  -  24  - 
กลุ่มบริษัท PTTGM                     
บริษัท โอจีพี เอนเนอร์ยี ่โซลชูัน่ส์ จ ากดั (OGPS)  ไทย  บริหารจดัการด้านพลงังานและการบริการที่เกี่ยวกบั

พลงังาน 
 40.00  40.00  55  55  39  42  -  - 

FEE (Bru) Pte. Ltd. (FEEBRU)  สิงคโปร์  เหมืองถ่านหิน  35.00  35.00  197  198  124  125  -  - 
บริษัท พีทีที เรส จ ากดั (PTTRAISE)  ไทย  หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์  50.00  -  23  -  23  -  -  - 



119
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 O

ne Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

115 

17. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.2 รายละเอียดของเงินลงทนุในการร่วมค้าในงบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 (ตอ่) 
หน่วย : ล้านบาท 

      งบกำรเงินรวม 
ชื่อบริษัท  จัดตัง้ขึน้ 

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 า้มนัและค้าปลีกสินค้า  51.00  51.00  49  7  38  6  -  - 

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

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

กลุ่มบริษัท                     
บริษัท มาบตาพดุ แอร์โปรดกัส์ จ ากดั (MAP) 

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

          45,504  45,195  49,056  49,638     
หกั ค่าเผื่อการด้อยค่า          (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 รายละเอียดของเงินลงทนุในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
                 หน่วย : ล้านบาท 

      งบกำรเงินรวม 
ชื่อบริษัท  จัดตัง้ขึน้ 

ในประเทศ 
 ประเภทธุรกิจ  สัดส่วนควำมเป็น

เจ้ำของ (ร้อยละ)  
วิธีรำคำทุน  วิธีส่วนได้เสีย  เงินปันผลรับ 

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

เอมิเรตส ์
 ปิโตรเลียม  8.50  -  9  -  -  -  -  - 

กลุ่มบริษัท GPSC                     
บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั (BIC)  ไทย  ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า  25.00  25.00  924  924  872  866  142  132 
บริษัท ไซยะบรุี พาวเวอร์ จ ากดั (XPCL)  ลาว  ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า  25.00  25.00  6,994  6,994  7,014  6,728  -  - 
บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ 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 ไทยอีสเทิร์น ท้อปซีดส์ ออยล์ จ ากดั (TETSO)  ไทย  ปิโตรเคมี  30.00  30.00  67  67  9  28  -  - 
บริษัท เอส. พ.ี เพ็ทแพค อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั 

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

 
*  บริษัทร่วมของกลุ่มบริษัท PTTEP AP ได้แก่ Mungalalu Truscott Airbase Pty Ltd. และ Troughton Island Pty Ltd 
**.ในระหว่างปี  2563 กลุ่มบริษัท PTTEP มีการทบทวนการจดัประเภทเงินลงทนุให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั ส่งผลให้เงินลงทนุดังกล่าวถกูจดัประเภทเป็นเงินลงทนุในบริษัทร่วม ซึ่งรับรู้โดยวิธีส่วนได้เสีย 
***มลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุในบริษัทร่วมดงักล่าว ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เท่ากับ 9,473 ล้านบาท และ 7,475 ล้านบาท ตามล าดบั 
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17. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.3 รายละเอียดของเงินลงทนุในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 (ตอ่) 
หน่วย : ล้านบาท 

      งบกำรเงินรวม 
ชื่อบริษัท  จัดตัง้ขึน้ 

ในประเทศ 
 ประเภทธุรกิจ  สัดส่วนควำมเป็น

เจ้ำของ (ร้อยละ)  
วิธีรำคำทุน  วิธีส่วนได้เสีย  เงินปันผลรับ 

      2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
บริษัทร่วม (ต่อ)                     
กลุ่มบริษัท PTTGC (ต่อ)                     
บริษัท ครุาเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จ ากดั (KGC)  ไทย  ผลิตเคมีภณัฑ์ชนิดพิเศษ  33.40  33.40  1,404  670  1,336  629  -  - 
บริษัท ไดนาชิสโซ ไทย จ ากดั (DYCT)  ไทย  กลุ่มผลิตภณัฑ์พีพี คอมพาวด ์  41.50  -  294  -  284  -  -  - 
กลุ่มบริษัท TOP                     
บริษัท ที. ไอ. เอ็ม. ชพิ แมนเนจเมนท์ จ ากดั (TIM)  ไทย  ให้บริการขนส่งทางเรือ  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 เคมิคอลส์ (เอเชีย) จ ากดั (มหาชน) (UCHA)  ไทย  ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี  25.00  25.00  5,300  5,300  4,708  4,917  -  99 
กลุ่มบริษัท PTTER                     
East Mediterranean Gas Company S.A.E. (EMG)  อียิปต์  ท่อขนส่งก๊าซ  25.00  25.00  14,685  14,742  11,819  11,864  -  - 
กลุ่มบริษัท PTT TANK                     
บริษัท กลัฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จ ากดั (GMTP)  ไทย  ให้บริการรับเรือ ขนถ่ายและจดัเก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ

เหลว ตลอดจนแปรสภาพจากของเหลวเป็นก๊าซ 
 30.00  30.00  262  262  264  263  -  - 

กลุ่มบริษัท                     
บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ากดั (THAPPLINE) 

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

บริษัท อีสเทิร์น ฟลอูิด ทรานสปอร์ต จ ากดั (EFT) 
(กลุ่มบริษัท PTTGC ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 22.65) 

 ไทย  โครงสร้างพืน้ฐาน  37.65  37.65  2  4  11  14  15  21 

          38,811  37,678  38,577  37,535     
หกั ค่าเผื่อการด้อยค่า          (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 รายละเอียดของเงินลงทนุในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกจิการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
หน่วย : ล้านบาท 

      งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ชื่อบริษัท  จัดตัง้ขึน้ 

ในประเทศ 
 ประเภทธุรกิจ  สัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของ 

(ร้อยละ)  
วิธีรำคำทุน  เงินปันผลรับ 

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

 (กลุ่มบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 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) 

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

บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ ากดั (EnCo) 
(กลุ่มบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100) 

 ไทย  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า  50.00  50.00  900  900  71  70 

บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลชูัน่ส์ จ ากดั (PTTES) 
(กลุ่มบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100) 

 ไทย  ให้บริการทางเทคนิคและด าเนินงาน  40.00  40.00  63  63  -  - 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) (GPSC) 
(กลุ่มบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 75.23) 

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

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

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

บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินลั จ ากดั (PTT TANK)  ไทย  ท่าเทียบเรือและคลงัผลิตภณัฑ์  100.00  100.00  2,500  2,500  101  120 
PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT)  สิงคโปร์  การค้าระหว่างประเทศ  100.00  100.00  3  3  53  8 
PTT International Trading London Limited  (PTTT LDN)  องักฤษ  การค้าระหว่างประเทศ  100.00  100.00  348  348  33  11 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) (PTTGC) 

(กลุ่มบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 48.41) 
 ไทย  ปิโตรเคมีและการกลัน่  45.41  47.92  44,473  46,934  2,150  7,581 

บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) (TOP) 
(กลุ่มบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 48.03) 

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

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) (IRPC) 
(กลุ่มบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 48.05) 

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

17.4 รายละเอียดของเงินลงทนุในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกจิการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 (ต่อ) 
หน่วย : ล้านบาท 

      งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ชื่อบริษัท  จัดตัง้ขึน้ 

ในประเทศ 
 ประเภทธุรกิจ  สัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของ 

(ร้อยละ)  
วิธีรำคำทุน  เงินปันผลรับ 

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

(กลุ่มบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100) 
 ไทย  ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน า้  26.00  26.00  2,305  2,305  314  237 

บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จ ากดั (PTTER)  ไทย  ให้ค าปรึกษาด้านการลงทนุในธุรกิจพลงังานและเหมืองแร่  100.00  100.00  33,703  33,703  -  - 
บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จ ากดั (PTTGM)  ไทย  ลงทนุในและต่างประเทศ  100.00  100.00  55,343  54,429  -  - 
PTT Green Energy Pte. Ltd. (PTTGE)  สิงคโปร์  ลงทนุในธุรกิจปาล์มน า้มนั  100.00  100.00  12,403  12,403  -  - 
PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd. (PTTRTC)  สิงคโปร์  ให้บริการทางการเงิน  100.00  100.00  31  31  16  40 
บริษัท ปตท. ศนูย์บริหารเงิน จ ากดั (PTT TCC)  ไทย  ให้บริการทางการเงิน  100.00  100.00  20  20  -  - 
บริษัท บิซเินส เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ จ ากดั (BSA)  ไทย  รับจ้างบริหารงาน   100.00  100.00  1  1  60  33 
บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลชูัน่ จ ากดั (PTT DIGITAL) 

(กลุ่มบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100) 
 ไทย  ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  20.00  20.00  30  30  19  18 

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

17.5 รายละเอียดของเงินลงทนุในการร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะกจิการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
หน่วย : ล้านบาท 

      งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ชื่อบริษัท  จัดตัง้ขึน้ 

ในประเทศ 
 ประเภทธุรกิจ  สัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของ 

(ร้อยละ)  
วิธีรำคำทุน  เงินปันผลรับ 

      2563  2562  2563  2562  2563  2562 
กำรร่วมค้ำ                   
บริษัท ทรานส์ 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 าหน่ายไฟฟ้าและน า้เย็น  35.00  35.00  585  585  117  19 
บริษัท มาบตาพดุ แอร์โปรดกัส์ จ ากดั (MAP) 

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

บริษัท สเุอซ เอ็นไวรอนเมนทลั เซอร์วิสเซส 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 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทนุในการร่วมค้า ซึง่บนัทึกโดยวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม มีรายละเอียดดงันี  ้
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 2563 2562 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  49,513 41,317 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี (หมายเหตฯุ 4) (108) - 
มลูค่าของเงินลงทนุหลงัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี 49,405 41,317 
- ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในการร่วมค้า 2,706 3,991 
- เงินปันผลรับ (3,613) (2,918) 
- เงินลงทนุเพิ่ม 1,546 5,667 
- ซือ้ธุรกิจ - 2,503 
- จ าหน่ายเงินลงทนุและลดทนุ (1,454) (2,822) 
- โอนกลบัขาดทนุจากการด้อยคา่ - 2,822 
- จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตฯุ 13) (188) - 
- ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จอื่นในการร่วมค้า 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 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทนุในบริษัทร่วม ซึง่บนัทึกโดยวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม มีรายละเอียดดงันี  ้
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 2563 2562 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  25,670 24,368 
- ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 1,471 2,017 
- เงินปันผลรับ (1,431) (1,498) 
- เงินลงทนุเพิ่ม 1,027 784 
- ซือ้ธุรกิจ - 330 
- โอนเปล่ียนประเภท 9 - 
- จ าหน่ายเงินลงทนุ - (212) 
- ขาดทนุจากการด้อยคา่ (หมายเหตฯุ 24) (9) - 
- จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตฯุ 13) (6) - 
- ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม 17 (88) 
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1 (31) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  26,749 25,670 

 

17.6.3 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทนุในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม ซึง่บนัทึกโดยวิธีราคาทนุในงบการเงินเฉพาะกิจการ มี
รายละเอียดดงันี ้

 

  หน่วย : ล้านบาท 
 2563 2562 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  341,175 321,582 
- เงินลงทนุเพิ่ม 19,919 20,642 
- จ าหน่ายเงินลงทนุและลดทนุ (8,052) (1,049) 
- ขาดทนุจากการด้อยคา่ (หมายเหตฯุ 24) (1,723) - 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 351,319 341,175 
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17. 
เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 

 17.6 
การเปล่ียนแปลงของเงินลงทนุในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ) 

 17.6.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทนุในบริษัทร่วม ซึง่บนัทึกโดยวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม มีรายละเอียดดงันี ้
  

 
หน่วย : ล้านบาท 

 
2563 

2562 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  

25,670 
24,368 

- ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 
1,471 

2,017 
- เงินปันผลรับ 

(1,431) 
(1,498) 

- เงินลงทนุเพิ่ม 
1,027 

784 
- ซือ้ธุรกิจ 

- 
330 

- โอนเปล่ียนประเภท 
9 

- 
- จ าหน่ายเงินลงทนุ 

- 
(212) 

- ขาดทนุจากการด้อยคา่ (หมายเหตฯุ 24) 
(9) 

- 
- จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตฯุ 13) 

(6) 
- 

- ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม 
17 

(88) 
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 

1 
(31) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  
26,749 

25,670 
 17.6.3 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทนุในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม ซึง่บนัทึกโดยวิธีราคาทนุในงบการเงินเฉพาะกิจการ มี

รายละเอียดดงันี ้
 

 
 

หน่วย : ล้านบาท 
 

2563 
2562 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  
341,175 

321,582 
- เงินลงทนุเพิ่ม 

19,919 
20,642 

- จ าหน่ายเงินลงทนุและลดทนุ 
(8,052) 

(1,049) 
- ขาดทนุจากการด้อยคา่ (หมายเหตฯุ 24) 

(1,723) 
- 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
351,319 

341,175 
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17. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.7 ข้อมลูทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระส าคญั ของกลุ่มบริษัท มีรายละเอียดดงันี ้
 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562   
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 2563 2562 
 TTM(T) TTM(M) DCAP PTTAC HMC TTM(T) TTM(M) DCAP PTTAC HMC 
สินทรัพย์หมนุเวียน 3,500 2,296 1,257 3,407 7,605 4,843 2,354 1,024 5,158 7,510 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 9,721 3,061 2,582 24,904 29,090 11,276 3,694 2,264 21,186 25,477 
หนีส้ินหมนุเวียน (1,452) (909) (520) (1,793) (2,463) (1,400) (781) (467) (1,428) (5,365) 
หนีส้ินไม่หมนุเวียน (5,667) (2,572) (659) (5,619) (11,109) (6,470) (3,074) (5) (3,160) (5,186) 
สินทรัพย์สทุธิ (ร้อยละ100) 6,102 1,876 2,660 20,899 23,123 8,249 2,193 2,816.00 21,756 22,436 

สดัส่วนเงินลงทนุ (ร้อยละ) 50.00 50.00 35.00 50.00 41.44 50.00 50.00 35.00 50.00 41.44 
สินทรัพย์สทุธิส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัท 3,051 938 931 10,450 9,582 4,125 1,097 986 10,878 9,297 
รายการปรับปรุง - - - - 3,043 - - - - 3,040 
มลูค่าตามบญัชีของเงินลงทนุในการร่วมค้า 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 ข้อมลูทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระส าคญั ของกลุ่มบริษัท มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 2563 2562 
 TTM(T) TTM(M) DCAP PTTAC HMC TTM(T) TTM(M) DCAP PTTAC HMC 
รายได้* 2,372 530 2,655 8,588 25,188 3,068 665 2,776 13,942 27,557 
ค่าใช้จา่ย (1,724) (268) (2,432) (9,435) (24,305) (1,947) (306) (2,531) (11,329) (25,724) 
ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ 648 262 223 (847) 883 1,121 359 245 2,613 1,833 
ภาษีเงินได้ (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 าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 
 

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

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

ในระหวา่งปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุในการร่วมค้าทีม่ีสาระส าคญัในงบการเงินรวม ดงันี ้
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุ
ในการร่วมค้าในระหว่างปี 196 131 62 (422) 291 515 171 69 1,309 686 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จอื่น
จากเงินลงทนุในการร่วมค้าใน
ระหว่างปี 137 1 - (4) 118 (156) (81) - - (163) 

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

17.8 ข้อมลูทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมที่มีสาระส าคญั ของกลุ่มบริษัท มีรายละเอียดดงันี ้
 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 2563 2562 
 THAPPLINE XPCL UCHA THAPPLINE XPCL UCHA 
สินทรัพย์หมนุเวียน 4,133 5,410 5,684 4,764 2,857 5,880 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 8,090 126,055 7,878 6,727 127,000 8,406 
หนีส้ินหมนุเวียน (507) (3,704) (757) (544) (4,663) (815) 
หนีส้ินไม่หมนุเวียน (1,318) (99,846) (216) (206) (98,263) (155) 
สินทรัพย์สทุธิ (ร้อยละ 100) 10,398 27,915 12,589 10,741 26,931 13,316 

สดัส่วนเงินลงทนุ (ร้อยละ) 49.21 25.00 25.00 49.21 25.00 25.00 
สินทรัพย์สทุธิส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัท 5,117 6,979 3,147 5,286 6,733 3,329 
รายการปรับปรุง (120) 35 1,561 (173) (5) 1,588 
มลูค่าตามบญัชีของเงินลงทนุในบริษัทร่วม 4,997 7,014 4,708 5,113 6,728 4,917 

 
  



12
9

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 O

ne Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 

125 

17. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.8 ข้อมลูทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมที่มีสาระส าคญั ของกลุ่มบริษัท มีรายละเอียดดงันี ้
 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 2563 2562 
 THAPPLINE XPCL UCHA THAPPLINE XPCL UCHA 
สินทรัพย์หมนุเวียน 4,133 5,410 5,684 4,764 2,857 5,880 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 8,090 126,055 7,878 6,727 127,000 8,406 
หนีส้ินหมนุเวียน (507) (3,704) (757) (544) (4,663) (815) 
หนีส้ินไม่หมนุเวียน (1,318) (99,846) (216) (206) (98,263) (155) 
สินทรัพย์สทุธิ (ร้อยละ 100) 10,398 27,915 12,589 10,741 26,931 13,316 

สดัส่วนเงินลงทนุ (ร้อยละ) 49.21 25.00 25.00 49.21 25.00 25.00 
สินทรัพย์สทุธิส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัท 5,117 6,979 3,147 5,286 6,733 3,329 
รายการปรับปรุง (120) 35 1,561 (173) (5) 1,588 
มลูค่าตามบญัชีของเงินลงทนุในบริษัทร่วม 4,997 7,014 4,708 5,113 6,728 4,917 
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17. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.8 ข้อมลูทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมที่มีสาระส าคญั ของกลุ่มบริษัท มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 2563 2562 
 THAPPLINE XPCL UCHA THAPPLINE XPCL UCHA 
รายได้* 2,963 12,080 8,517 3,636 3,154 10,381 
ค่าใช้จา่ย (1,247) (5,156) (9,367) (1,349) (2,104) (10,775) 
ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ 1,716 6,924 (850) 2,287 1,050 (394) 
ภาษีเงินได้ (344) (5,956) 136 (457) - 73 
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 1,372 968 (714) 1,830 1,050 (321) 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 
 

- 44 9 (12) (24) - 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม 
 

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

ในระหวา่งปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร/ขาดทนุจากการลงทนุในการร่วมค้าที่มีสาระส าคญัในงบการเงินรวม ดงันี ้

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในการ
ร่วมค้าในระหว่างปี 675 242 (179) 901 263 80 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จอื่นจากเงิน
ลงทนุในการร่วมค้าในระหวา่งปี - 11 2 (6) (6) - 

 

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

17.9 รายการส าคญัที่เกิดขึน้ในระหว่างปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 

PTTLNG 
ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากดั (PTTLNG) ครัง้ที่ 12/2562 เมื่อวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 มีมติ
อนมุตัิให้เรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทนุในส่วนท่ียงัช าระไม่เต็มมลูค่าเป็นจ านวนเงิน 25 ล้านบาท ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ช าระค่าหุ้นเพิ่มทนุ
ดงักล่าวแล้ว เมื่อวนัท่ี 24 มกราคม 2563 
 

ตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของ PTTLNG ประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 7 เมษายน 2563 มีมติพิเศษให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของ 
PTTLNG จ านวน 530 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นจ านวนเงิน 5,300 ล้านบาท ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ช าระค่าหุ้นเพิ่มทุน
จ านวน 1,325 ล้านบาทแล้ว เมื่อวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2563 
 

ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท PTTLNG ครัง้ที่ 11/2563 เมื่อวนัท่ี 28 ตลุาคม 2563 มีมติอนมุตัิให้เรียกช าระค่าหุ้นเพิม่
ทุนในส่วนที่ยงัช าระไม่เต็มมลูค่าเป็นจ านวนเงิน 652 ล้านบาท ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวแล้ว เมื่อวนัที่ 30 
พฤศจิกายน 2563 
 

PTTGM 
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จ ากัด (PTTGM) ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 
กุมภาพนัธ์ 2563 มีมติอนุมตัิให้เรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มเติมเป็นจ านวนเงิน 2 ล้านบาท ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ช าระค่าหุ้นดงักล่าวแล้ว 
เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2563 
 

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นของ PTTGM ครัง้ที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ 
PTTGM จ านวน 268,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจ านวนเงิน 27 ล้านบาท ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ช าระค่าหุ้นเพิ่มทนุดงักล่าว
แล้ว เมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2563 
 

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นของ PTTGM ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ 
PTTGM จ านวน 1,982,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจ านวนเงิน 198 ล้านบาท และให้เรียกช าระค่าหุ้นเป็นจ านวนเงิน 
117 ล้านบาท ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ช าระค่าหุ้นเพิ่มทนุดงักล่าวแล้ว เมื่อวนัท่ี 17 สิงหาคม 2563 
 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท PTTGM ครัง้ที่ 5/2563 เมื่อวนัที่ 17 กรกฎาคม 2563 มีมติให้เรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มเติม
เป็นจ านวนเงิน 2 ล้านบาท ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ช าระค่าหุ้นดงักล่าวแล้ว เมื่อวนัท่ี 28 สิงหาคม 2563 
 

ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของ PTTGM ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 13 กุมภาพนัธ์ 2563 มีมติให้เรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มเติม
เป็นจ านวนเงิน 700,414 บาท 

 

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นของ PTTGM ครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ 
PTTGM จ านวน 80,780 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจ านวนเงิน 8 ล้านบาท 
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17. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.9 รายการส าคญัที่เกิดขึน้ในระหว่างปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ) 
 

PTTGM (ต่อ) 
ตามมติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของ PTTGM ครัง้ที่ 4/2563 เมื่อวนัท่ี 1 ตลุาคม 2563 มีมติให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของ PTTGM 
จ านวน 30,600 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจ านวนเงิน 3 ล้านบาท และให้เรียกช าระค่าหุ้นเป็นจ านวนเงิน 795,600 บาท 

 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ช าระค่าหุ้นเพิ่มทนุดงักล่าวแล้ว เมื่อวนัท่ี 21 ตลุาคม 2563 
 

ตามมติที่ประชุมวสิามญัผู้ ถือหุ้นของ PTTGM ครัง้ที่ 5/2563 เมื่อวนัท่ี 3 ธันวาคม 2563 มีมติอนมุตัิให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของ 
PTTGM จ านวน 30 ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจ านวนเงิน 3,029 ล้านบาท และให้เรียกช าระค่าหุ้นเป็นจ านวนเงิน 
757 ล้านบาท ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ช าระค่าหุ้นเพิ่มทนุดงักล่าวแล้ว เมื่อวนัท่ี 17 ธันวาคม 2563 
 

PTTT USA 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการจัดตัง้ PTT 
International Trading USA Inc. (PTTT USA) ในสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทฯ ถือหุ้นทัง้หมดด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 5,000 
ดอลลาร์สหรัฐ ทัง้นี ้PTTT USA ได้ด าเนินการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทแล้วเสร็จ เมื่อวนัท่ี 2 เมษายน 2563 
 

ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท PTTT USA ครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวนัท่ี 26 ตุลาคม 2563 ได้มีมติอนมุตัิให้เรียกช าระค่าหุ้น 
5,000 ดอลลาร์สหรัฐ และส่วนเกินมลูค่าหุ้น 4,995,000 ดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็นจ านวนเงิน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทัง้นี ้บริษัทฯ 
ได้ช าระค่าหุ้นดงักล่าวแล้ว เมื่อวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 
 

ORHOLDCO  
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของ OR ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 31 มกราคม 2563 ได้อนุมตัิการเพิ่ม
ทนุบริษัท พีทีทีโออาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (THHOLDCO) จ านวน 47  ล้านบาท โดยการออกหุ้น
สามญัใหม่จ านวน 467,475 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 100 บาท ทัง้นี ้OR ได้ช าระเพิ่มทนุจดทะเบียนดงักล่าวแล้วเมื่อวนัท่ี 27 มีนาคม 
2563 
 

เมื่อวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2563 ที่ประชมุคณะกรรมการของ OR ครัง้ที่ 2/2563 มีมติอนมุตัิเปล่ียนแปลงชื่อบริษัทจาก บริษัท  
พีทีทีโออาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็น บริษัท พีทีทีโออาร์ โฮลดิง้ส์ จ ากัด (ORHOLDCO) เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของ OR ที่มีวตัถุประสงค์การลงทุนในธุรกิจทัง้ในและต่างประเทศ โดยเมื่อวนัที่ 11 มีนาคม 
2563 คณะกรรมการ THHOLDCO ได้อนมุตัิมติดงักล่าว ทัง้นี ้THHOLDCO ได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงชื่อบริษัทกบั 
กรมพฒันาธุรกิจการค้าเมื่อวนัท่ี 2 เมษายน 2563 
 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของ ORHOLDCO ครัง้ที่ 3/2563 ได้อนุมัติการเพิ่มทุน ORHOLDCO 
จ านวน 1,419  ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 14,190,000 หุ้ น มูลค่าหุ้ นละ 100 บาท OR ได้ช าระค่าหุ้น
ดงักล่าวแล้วทัง้จ านวน เมื่อวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2563
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17. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.9 รายการส าคญัที่เกิดขึน้ในระหว่างปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ) 
 

PTTGM (ต่อ) 
ตามมติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของ PTTGM ครัง้ที่ 4/2563 เมื่อวนัท่ี 1 ตลุาคม 2563 มีมติให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของ PTTGM 
จ านวน 30,600 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจ านวนเงิน 3 ล้านบาท และให้เรียกช าระค่าหุ้นเป็นจ านวนเงิน 795,600 บาท 

 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ช าระค่าหุ้นเพิ่มทนุดงักล่าวแล้ว เมื่อวนัท่ี 21 ตลุาคม 2563 
 

ตามมติที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของ PTTGM ครัง้ที่ 5/2563 เมื่อวนัท่ี 3 ธันวาคม 2563 มีมติอนมุตัิให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของ 
PTTGM จ านวน 30 ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจ านวนเงิน 3,029 ล้านบาท และให้เรียกช าระค่าหุ้นเป็นจ านวนเงิน 
757 ล้านบาท ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ช าระค่าหุ้นเพิ่มทนุดงักล่าวแล้ว เมื่อวนัท่ี 17 ธันวาคม 2563 
 

PTTT USA 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการจัดตัง้ PTT 
International Trading USA Inc. (PTTT USA) ในสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทฯ ถือหุ้นทัง้หมดด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 5,000 
ดอลลาร์สหรัฐ ทัง้นี ้PTTT USA ได้ด าเนินการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทแล้วเสร็จ เมื่อวนัท่ี 2 เมษายน 2563 
 

ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท PTTT USA ครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวนัท่ี 26 ตุลาคม 2563 ได้มีมติอนมุตัิให้เรียกช าระค่าหุ้น 
5,000 ดอลลาร์สหรัฐ และส่วนเกินมลูค่าหุ้น 4,995,000 ดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็นจ านวนเงิน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทัง้นี ้บริษัทฯ 
ได้ช าระค่าหุ้นดงักล่าวแล้ว เมื่อวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 
 

ORHOLDCO  
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของ OR ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 31 มกราคม 2563 ได้อนุมตัิการเพิ่ม
ทนุบริษัท พีทีทีโออาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (THHOLDCO) จ านวน 47  ล้านบาท โดยการออกหุ้น
สามญัใหม่จ านวน 467,475 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 100 บาท ทัง้นี ้OR ได้ช าระเพิ่มทนุจดทะเบียนดงักล่าวแล้วเมื่อวนัท่ี 27 มีนาคม 
2563 
 

เมื่อวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2563 ที่ประชมุคณะกรรมการของ OR ครัง้ที่ 2/2563 มีมติอนมุตัิเปล่ียนแปลงชื่อบริษัทจาก บริษัท  
พีทีทีโออาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็น บริษัท พีทีทีโออาร์ โฮลดิง้ส์ จ ากัด (ORHOLDCO) เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของ OR ที่มีวตัถุประสงค์การลงทุนในธุรกิจทัง้ในและต่างประเทศ โดยเมื่อวนัที่ 11 มีนาคม 
2563 คณะกรรมการ THHOLDCO ได้อนมุตัิมติดงักล่าว ทัง้นี ้THHOLDCO ได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงชื่อบริษัทกบั 
กรมพฒันาธุรกิจการค้าเมื่อวนัท่ี 2 เมษายน 2563 
 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของ ORHOLDCO ครัง้ที่ 3/2563 ได้อนุมัติการเพิ่มทุน ORHOLDCO 
จ านวน 1,419  ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 14,190,000 หุ้ น มูลค่าหุ้ นละ 100 บาท OR ได้ช าระค่าหุ้น
ดงักล่าวแล้วทัง้จ 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 ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ORHOLDCO ครัง้ที่ 4/2563 ได้อนมุตัิการเพิ่มทนุใน ORHOLDCO จ านวน 
40 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 404,030 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 100 บาท OR ได้ช าระค่าหุ้นดงักล่าวแล้วทัง้จ านวน
เมื่อวนัที ่27 ตลุาคม 2563 

 

MAP 
บริษัท มาบตาพุด แอร์โปรดักส์ จ ากัด (MAP) มีหนังสือลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เพื่อเรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนในส่วนที่ยงั
ช าระไม่เต็มมลูค่าเป็นจ านวนเงิน 47 ล้านบาท ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ช าระค่าหุ้นเพิ่มทนุดงักล่าวแล้ว เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2563 

 

 MAP มีหนงัสือลงวนัท่ี 9 กนัยายน 2563 เพื่อเรียกช าระคา่หุ้นเพิ่มทนุในส่วนที่ยงัช าระไมเ่ตม็มลูค่าเป็นจ านวนเงิน 17 ล้านบาท 
 

ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของ MAP ครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัที่ 16 กันยายน 2563 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ MAP 
จ านวน 1,530,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจ านวนเงิน 153 ล้านบาท และให้เรียกช าระค่าหุ้นเป็นจ านวนเงิน 40 ล้านบาท 
โดยเป็นส่วนของบริษัทฯ จ านวนเงิน 19 ล้านบาท 
 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ช าระค่าหุ้นเพิ่มทนุดงักล่าวแล้ว เมื่อวนัท่ี 21 ตลุาคม 2563 
 

SES 
ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 8/2563 เมื่อวนัท่ี 20 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนมุตัิเข้าซือ้หุ้นในบริษัท สเุอซ 
เอ็นไวรอนเมนทลั เซอร์วิสเซส จ ากดั (SES) ในสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40  เพื่อเป็นบริษัทกลางในการพฒันาโครงการ SANO 
Project 
 

ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นของ SES ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ SES 
จ านวน 58,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1,000 บาท เป็นจ านวนเงิน 58 ล้านบาท และให้เรียกช าระค่าหุ้นเป็นจ านวนเงิน 18 ล้านบาท 
โดยเป็นส่วนของบริษัทฯ จ านวนเงิน 7 ล้านบาท ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ช าระค่าหุ้นเพิ่มทนุดงักล่าวแล้ว เมื่อวนัท่ี 21 ธันวาคม 2563 
 

TTM(T) 
ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จ ากัด (TTM(T)) ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 2 
พฤศจิกายน 2563 มีมติอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของ TTM(T) จ านวนเงิน 2,340 ล้านบาท โดยเป็นส่วนของบริษัทฯ จ านวน
เงิน 1,170 ล้านบาท ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้รับเงินจากการลดทนุจดทะเบียนดงักล่าวแล้ว เมื่อวนัท่ี 18 ธันวาคม 2563 
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17. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.9 รายการส าคญัที่เกิดขึน้ในระหว่างปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ) 
 

กำรบริหำรสัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 3/2562 เมื่อวนัที่ 25 มีนาคม 2562 มีมติอนุมตัิแนวทางการบริหารสดัส่วน
การถือหุ้นบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ ในระหว่างปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้จ าหน่ายหุ้นสามญัของบริษัทย่อย 
ดงันี ้
 

PTTEP 
บริษัทฯ ได้จ าหน่ายหุ้นสามญัของบริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (PTTEP) จ านวน 60 ล้านหุ้น เป็น
จ านวนเงิน 5,282 ล้านบาท ท าให้ส่วนได้เสียในบริษัทดงักล่าวลดลงเป็นร้อยละ 63.79 และบริษัทฯ รับรู้ก าไรจากการจ าหน่าย
เงินลงทนุในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 3,642 ล้านบาท  
 

PTTGC 
บริษัทฯ ได้จ าหน่ายหุ้นสามญัของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (PTTGC) จ านวน 113 ล้านหุ้น เป็นจ านวน
เงิน 3,999 ล้านบาท ท าให้ส่วนได้เสียในบริษัทดงักล่าวลดลงเป็นร้อยละ 45.41 และบริษัทฯ รับรู้ก าไรจากการจ าหน่ายเงิน
ลงทนุในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 1,538 ล้านบาท 
 

TOP 
บริษัทฯ ได้จ าหน่ายหุ้นสามญัของบริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (TOP) จ านวน 51 ล้านหุ้น เป็นจ านวนเงิน 2,129 ล้าน
บาท ท าให้ส่วนได้เสียในบริษัทดงักล่าวลดลงเป็นร้อยละ 45.03 และบริษัทฯ รับรู้ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในงบการเงิน
เฉพาะกิจการจ านวน 1,550 ล้านบาท  
 

IRPC 
บริษัทฯ ได้จ าหน่ายหุ้นสามญัของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (IRPC) จ านวน 511 ล้านหุ้น เป็นจ านวนเงิน 1,216 ล้าน
บาท ท าให้ส่วนได้เสียในบริษัทดังกล่าวลดลงเป็นร้อยละ 45.05 และบริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในงบ
การเงินเฉพาะกิจการจ านวน 987 ล้านบาท 
 

ทัง้นี ้การจ าหน่ายหุ้นดงักล่าวเป็นการจ าหน่ายให้แก่บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มบริษัท จึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวม 
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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
การถือหุ้นบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ ในระหว่างปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้จ าหน่ายหุ้นสามญัของบริษัทย่อย 
ดงันี ้
 

PTTEP 
บริษัทฯ ได้จ าหน่ายหุ้นสามญัของบริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (PTTEP) จ านวน 60 ล้านหุ้น เป็น
จ านวนเงิน 5,282 ล้านบาท ท าให้ส่วนได้เสียในบริษัทดงักล่าวลดลงเป็นร้อยละ 63.79 และบริษัทฯ รับรู้ก าไรจากการจ าหน่าย
เงินลงทนุในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 3,642 ล้านบาท  
 

PTTGC 
บริษัทฯ ได้จ าหน่ายหุ้นสามญัของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (PTTGC) จ านวน 113 ล้านหุ้น เป็นจ านวน
เงิน 3,999 ล้านบาท ท าให้ส่วนได้เสียในบริษัทดงักล่าวลดลงเป็นร้อยละ 45.41 และบริษัทฯ รับรู้ก าไรจากการจ าหน่ายเงิน
ลงทนุในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 1,538 ล้านบาท 
 

TOP 
บริษัทฯ ได้จ าหน่ายหุ้นสามญัของบริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (TOP) จ านวน 51 ล้านหุ้น เป็นจ านวนเงิน 2,129 ล้าน
บาท ท าให้ส่วนได้เสียในบริษัทดงักล่าวลดลงเป็นร้อยละ 45.03 และบริษัทฯ รับรู้ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในงบการเงิน
เฉพาะกิจการจ านวน 1,550 ล้านบาท  
 

IRPC 
บริษัทฯ ได้จ าหน่ายหุ้นสามญัของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (IRPC) จ านวน 511 ล้านหุ้น เป็นจ านวนเงิน 1,216 ล้าน
บาท ท าให้ส่วนได้เสียในบริษัทดังกล่าวลดลงเป็นร้อยละ 45.05 และบริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในงบ
การเงินเฉพาะกิจการจ านวน 987 ล้านบาท 
 

ทัง้นี ้การจ าหน่ายหุ้นดงักล่าวเป็นการจ าหน่ายให้แก่บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มบริษัท จึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวม 
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17. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.9 รายการส าคญัที่เกิดขึน้ในระหว่างปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ) 
 

กำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นในธุรกิจไฟฟ้ำในกลุ่มบริษัทของบริษัทฯ 
ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 8/2563 เมื่อวนัท่ี 20 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนมุตัิการปรับโครงสร้างการถือ
หุ้นในธุรกิจไฟฟ้าของบริษัทฯ โดยมีขัน้ตอนการด าเนินการและรายละเอียดการอนมุตัิ ดงัต่อไปนี ้ 
 

1. บริษัทฯ เข้าซือ้หุ้นสามญับริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) (GPSC) ที่บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 
(TOP) ถือหุ้นทัง้หมด สัดส่วนประมาณร้อยละ 8.91 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ GPSC และเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 
2563 บริษัทฯ ได้ท าสญัญาซือ้หุ้นบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) (GPSC) จากบริษัท ไทยออยล์ จ ากดั 
(มหาชน) (TOP) โดยได้ช าระค่าหุ้นเป็นจ านวนเงิน 16,757 ล้านบาทแล้ว เมื่อวนัท่ี 3 ธันวาคม 2563 
 

2. การโอนกิจการทัง้หมดของบริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จ ากดั (TP) แล้วเสร็จภายในวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2564 
 

โดยภายหลงัธุรกรรมดงักล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะถือหุ้น GPSC ในสดัส่วนร้อยละ 31.72 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด และ 
TOP จะถือหุ้น GPSC ในสดัส่วน ร้อยละ 20.78 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ซึ่งธุรกรรมการเข้าซือ้หุ้นสามญั GPSC ของ
บริษัทฯ จะท าให้บริษัทฯ มีสดัส่วนการถือหุ้นใน GPSC เกินกว่าร้อยละ 25 นัน้ บริษัทฯ มีหน้าที่ในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์
ทัง้หมดของ GPSC อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการได้มาของหุ้น GPSC ดงักล่าว บริษัทฯ และกลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้องตามมาตรา 
258 แห่งพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้แก่ TOP และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด 
(มหาชน) (PTTGC) ยงัคงสดัส่วนการถือหุ้นใน GPSC ที่ร้อยละ 75.23 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยจะไม่มีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงอ านาจควบคุมกิจการของบริษัทฯ ใน GPSC ทัง้นี ้บริษัทฯ จึงได้ด าเนินการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ทัง้หมดดงักล่าวกบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ส านกังาน ก.ล.ต.) ตามมาตรา 
247 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 11 (1) ของประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบง า
กิจการ ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทัง้ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) แล้ว โดยบริษัทฯ ได้รับการผ่อนผนัจากส านกังาน ก.ล.ต. ตาม
หนงัสืออนมุตัิการผ่อนผนั เมื่อวนัท่ี 17 สิงหาคม 2563  
 

อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมข้างต้นเป็นการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท จึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวม 
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17. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.10 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุที่มีสาระส าคญั 
 

ข้อมลูทางการเงินของบริษัทย่อยซึง่มีสว่นได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุที่มีสาระส าคญัมดีงันี ้
 

  สัดส่วนของส่วนได้เสียในควำม
เป็นเจ้ำของที่ถือโดยส่วนได้เสยีที่

ไม่มีอ ำนำจควบคุม 
  (ร้อยละ) 
 
ชื่อบริษทั 

จัดตัง้ขึน้ใน
ประเทศ 

 
2563 

 
2562 

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) (PTTEP) ไทย 34.71 34.71 
บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) (TOP) ไทย 51.97 51.97 
บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) (IRPC) ไทย 51.95 51.95 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) (PTTGC) ไทย 51.59 51.58 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) (GPSC) ไทย 24.77 24.77 
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17. 
เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 

 17.10 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุที่มีสาระส าคญั 
 

ข้อมลูทางการเงินของบริษัทย่อยซึง่มีสว่นได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุที่มีสาระส าคญัมดีงันี ้
 

 
 

สัดส่วนของส่วนได้เสียในควำม
เป็นเจ้ำของที่ถือโดยส่วนได้เสยีที่

ไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 

 
(ร้อยละ) 

 ชื่อบริษทั 
จัดตัง้ขึน้ใน
ประเทศ 

 
2563 

 
2562 

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) (PTTEP) 
ไทย 

34.71 
34.71 

บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) (TOP) 
ไทย 

51.97 
51.97 

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) (IRPC) 
ไทย 

51.95 
51.95 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) (PTTGC) 
ไทย 

51.59 
51.58 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) (GPSC) 
ไทย 

24.77 
24.77 
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17. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.10 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุที่มีสาระส าคญั (ต่อ) 
 

ข้อมลูทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยทีม่ีส่วนได้เสียที่ไมม่ีอ านาจควบคมุทีม่ีสาระส าคญั ซึง่เป็นข้อมลูหลงัปรับนโยบายการบญัชี ก่อนการตดัรายการระหว่างกนั   
 

สรุปรายการฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
  

  หน่วย : ล้านบาท 

 2563 2562 

 PTTEP TOP IRPC PTTGC GPSC PTTEP TOP IRPC PTTGC GPSC 

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

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 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) 

สินทรัพย์สทุธิ 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 

ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ 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 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุที่มีสาระส าคญั (ต่อ) 
 

ข้อมลูทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยทีม่ีส่วนได้เสียที่ไมม่ีอ านาจควบคมุทีม่ีสาระส าคญั ซึง่เป็นข้อมลูหลงัปรับนโยบายการบญัชี ก่อนการตดัรายการระหว่างกนั (ต่อ) 
 

สรุปรายการก าไรหรือขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  
 

  หน่วย : ล้านบาท 

 2563 2562 

 PTTEP TOP IRPC PTTGC GPSC PTTEP TOP IRPC PTTGC GPSC 

รายได้* 168,725 258,664 176,257 335,716 71,906 195,796 369,385 243,440 423,293 68,635 
ค่าใช้จ่าย (127,297) (262,060) (183,941) (335,173) (62,423) (126,042) (361,627) (245,115) (409,975) (62,387) 

ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ 41,428 (3,396) (7,684) 543 9,483 69,754 7,758 (1,675) 13,318 6,248 
ภาษีเงินได้ (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 าหรับปีจากการด าเนินงานที่
ยกเลิก - สทุธิจากภาษี - (287) - - -      

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

ก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จรวม 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 
ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 7,867 (1,380) (3,174) 555 2,842 8,280 3,402 (982) 5,905 2,416 
เงินปันผลจ่ายให้กบัสว่นได้เสียที่ไม่มี
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 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุที่มีสาระส าคญั (ต่อ) 
 

ข้อมลูทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยทีม่ีส่วนได้เสียที่ไมม่ีอ านาจควบคมุทีม่ีสาระส าคญั ซึง่เป็นข้อมลูหลงัปรับนโยบายการบญัชี ก่อนการตดัรายการระหว่างกนั (ต่อ) 
 

สรุปรายการกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
 

  หน่วย : ล้านบาท 

 2563 2562 

 PTTEP TOP IRPC PTTGC GPSC PTTEP TOP IRPC PTTGC GPSC 

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

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

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

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เพิ่มขึน้(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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17. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

17.10 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุที่มีสาระส าคญั (ต่อ) 
 

ข้อมลูทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยทีม่ีส่วนได้เสียที่ไมม่ีอ านาจควบคมุทีม่ีสาระส าคญั ซึง่เป็นข้อมลูหลงัปรับนโยบายการบญัชี ก่อนการตดัรายการระหว่างกนั (ต่อ) 
 

สรุปรายการกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
 

  หน่วย : ล้านบาท 

 2563 2562 

 PTTEP TOP IRPC PTTGC GPSC PTTEP TOP IRPC PTTGC GPSC 

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

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

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

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เพิ่มขึน้(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. อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 
 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ มรีายละเอียดดงันี ้
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 
ท่ีดิน อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 
สินทรัพย์ 
อื่น ๆ 

รวม 

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

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (216) - - (216) 
มลูค่าตามบญัชี 5,354 1,225 4 6,583 
     

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562     
มลูค่าตามบญัชีต้นปี 4,377 1,225 4 5,606 
- การจดัประเภทและการปรับรายการ 977 - - 977 
มลูค่าตามบญัชีต้นปีหลงัการจดัประเภทและการ
ปรับรายการ 

5,354 1,225 4 6,583 

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

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562     
ราคาทุน 6,882 2,366  4 9,252 
หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม - (1,200) (1) (1,201) 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (64) - - (64) 
มลูค่าตามบญัชี 6,818 1,166  3 7,987 
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18. อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 
 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ มรีายละเอียดดงันี ้
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 
ท่ีดิน อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 
สินทรัพย์ 
อื่น ๆ 

รวม 

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

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (216) - - (216) 
มลูค่าตามบญัชี 5,354 1,225 4 6,583 
     

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562     
มลูค่าตามบญัชีต้นปี 4,377 1,225 4 5,606 
- การจดัประเภทและการปรับรายการ 977 - - 977 
มลูค่าตามบญัชีต้นปีหลงัการจดัประเภทและการ
ปรับรายการ 

5,354 1,225 4 6,583 

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

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562     
ราคาทุน 6,882 2,366  4 9,252 
หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม - (1,200) (1) (1,201) 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (64) - - (64) 
มลูค่าตามบญัชี 6,818 1,166  3 7,987 
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18. อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ (ต่อ) 
 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ มรีายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 
ท่ีดิน อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 
สินทรัพย์ 
อื่น ๆ 

สินทรัพย์สิทธิ
การใช้ 

รวม 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563      
มลูค่าตามบญัชีต้นปี 6,818 1,166 3 - 7,987 
 - การจดัประเภทและการปรับรายการ  

(หมายเหตฯุ 4) - - - 107 107 
มลูค่าตามบญัชีต้นปีหลงัการจดัประเภทและการ
ปรับรายการ 6,818 1,166 3 107 8,094 

 - เพิ่มขึน้ - 2 - 1 3 
 - โอนเปลี่ยนประเภท (264) 292 3 - 31 
 - ขายและจ าหน่าย - สทุธิ - (4) - - (4) 
 - ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - (91) (1) (6) (98) 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 6,554 1,365 5 102 8,026 
      

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563      
ราคาทุน 6,618 2,658 6 125 9,407 
หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม - (1,293) (1) (23) (1,317) 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (64) - - - (64) 
มลูค่าตามบญัชี 6,554 1,365 5 102 8,026 

  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทไมม่ีสินทรัพย์ที่อยู่ในภาระค า้ประกนั  
 
 



142
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 One Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 

138 

18. อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ (ต่อ) 
 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ มรีายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ท่ีดิน อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 
งานระหว่าง 
ก่อสร้าง 

สินทรัพย์สิทธิ
การใช้ 

รวม 

ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2562      
ราคาทุน 1,645      1,229  - -   2,874 
หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม -      (841) - - (841) 
มลูค่าตามบญัชี 1,645 388 - - 2,033 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562      
มลูค่าตามบญัชีต้นปี 1,645 388 - - 2,033 
 - โอนเปลี่ยนประเภท 1,769 - - - 1,769 
 - ขายและจ าหน่าย - สทุธิ - (21) - - (21) 
 - ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - (38) - - (38) 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 3,414 329 - - 3,743 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562      
ราคาทุน 3,414 1,175 - - 4,589 
หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม - (846) - - (846) 
มลูค่าตามบญัชี 3,414 329 - - 3,743 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563      
มลูค่าตามบญัชีต้นปี 3,414 329 - - 3,743 
 - โอนเปลี่ยนประเภท 167 148 2 476 793 
 - ขายและจ าหน่าย - สทุธิ - (10) - - (10) 
 - ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - (41) - (26) (67) 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 3,581 426 2 450 4,459 
ณ วันท่ี 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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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 One Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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18. อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ (ต่อ) 
 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ มรีายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ท่ีดิน อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 
งานระหว่าง 
ก่อสร้าง 

สินทรัพย์สิทธิ
การใช้ 

รวม 

ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2562      
ราคาทุน 1,645      1,229  - -   2,874 
หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม -      (841) - - (841) 
มลูค่าตามบญัชี 1,645 388 - - 2,033 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562      
มลูค่าตามบญัชีต้นปี 1,645 388 - - 2,033 
 - โอนเปลี่ยนประเภท 1,769 - - - 1,769 
 - ขายและจ าหน่าย - สทุธิ - (21) - - (21) 
 - ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - (38) - - (38) 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 3,414 329 - - 3,743 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562      
ราคาทุน 3,414 1,175 - - 4,589 
หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม - (846) - - (846) 
มลูค่าตามบญัชี 3,414 329 - - 3,743 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563      
มลูค่าตามบญัชีต้นปี 3,414 329 - - 3,743 
 - โอนเปลี่ยนประเภท 167 148 2 476 793 
 - ขายและจ าหน่าย - สทุธิ - (10) - - (10) 
 - ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - (41) - (26) (67) 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 3,581 426 2 450 4,459 
ณ วันท่ี 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. อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ (ต่อ) 
 

มลูค่ายตุิธรรม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แยกแสดงตามล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรม ดงันี ้
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
ล ำดับชัน้ของมูลค่ำยุติธรรม     
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 
มลูค่ายตุิธรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุประเภทท่ีดินให้เช่า ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ซึง่ใช้วิธีราคาตลาดโดย
การให้คะแนนและถ่วงน า้หนกัตามปัจจยัความต่างอื่น ๆ 
 

มลูค่ายตุิธรรมระดบั 3 
มลูค่ายตุิธรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุประเภทที่ดินและอาคารให้เช่า ประเมินโดยใช้วธีิรายได้ (Income Approach) 
ซึง่ข้อมลูที่น ามาใช้ในการประเมินมลูค่ายตุิธรรมดงักล่าว ประกอบด้วย อตัราผลตอบแทน และต้นทนุทางการเงิน 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 O

ne Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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19. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  
 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ มีรายละเอียดดงันี ้
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 

ที่ดิน 
 
 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง 
อาคาร 

เครื่องจกัร 
และ 

อปุกรณ์ 

สินทรัพย์เพื่อ 
การส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

สินทรัพย์ 
เหมือง 

สินทรัพย์ 
อื่น ๆ 

 

งานระหว่าง 
ก่อสร้าง 

 

รวม 
 
 

ณ วันที่ 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) 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (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. ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 

ที่ดิน 
 
 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง
อาคาร 

เครื่องจกัร 
และ 

อปุกรณ์ 

สินทรัพย์เพื่อ 
การส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

สินทรัพย์ 
เหมือง 

สินทรัพย์ 
อื่น ๆ 

 

งานระหว่าง 
ก่อสร้าง 

 

รวม 
 
 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562         
มลูค่าตามบญัชีต้นปี 47,267 135,062 557,808 262,080 12,476 10,859 88,623 1,114,175 
 - การจดัประเภทและการปรับรายการ  (977) - 7,315 - - - - 6,338 
มลูค่าตามบญัชีต้นปีหลงัการจดัประเภทและ
การปรับรายการ 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 
 - ต้นทนุการกู้ยืม - - - - - -          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 าหรับปี - (11,601)     (48,330) (61,750) (2,018) (2,264) -      (125,963) 
 - โอนกลบั(ขาดทนุ)จากการด้อยค่า  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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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 O

ne Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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19. ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 

ที่ดิน 
 
 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง
อาคาร 

เครื่องจกัร 
และ 

อปุกรณ์ 

สินทรัพย์เพื่อ 
การส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

สินทรัพย์ 
เหมือง 

สินทรัพย์ 
อื่น ๆ 

 

งานระหว่าง 
ก่อสร้าง 

 

รวม 
 
 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562         
มลูค่าตามบญัชีต้นปี 47,267 135,062 557,808 262,080 12,476 10,859 88,623 1,114,175 
 - การจดัประเภทและการปรับรายการ  (977) - 7,315 - - - - 6,338 
มลูค่าตามบญัชีต้นปีหลงัการจดัประเภทและ
การปรับรายการ 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 
 - ต้นทนุการกู้ยืม - - - - - -          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 าหรับปี - (11,601)     (48,330) (61,750) (2,018) (2,264) -      (125,963) 
 - โอนกลบั(ขาดทนุ)จากการด้อยค่า  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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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 O

ne Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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 19. ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 

ที่ดิน 
 
 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง
อาคาร 

เครื่องจกัร 
และ 

อปุกรณ์ 

สินทรัพย์เพื่อ 
การส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

สินทรัพย์ 
เหมือง 

สินทรัพย์ 
อื่น ๆ 

 

งานระหว่าง 
ก่อสร้าง 

 

รวม 
 
 

ณ วันที่ 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) 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์   (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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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 O

ne Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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19. ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 

ที่ดิน 
 
 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง
อาคาร 

เครื่องจกัร 
และ 

อปุกรณ์ 

สินทรัพย์เพื่อ 
การส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

สินทรัพย์ 
เหมือง 

สินทรัพย์ 
อื่น ๆ 

 

งานระหว่าง 
ก่อสร้าง 

 

รวม 
 
 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563         
มลูค่าตามบญัชีต้นปี 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) 

มลูค่าตามบญัชีต้นปีหลงัการจดัประเภทและ 
การปรับรายการ 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 
 - ต้นทนุการกู้ยืม - - - - - - 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 าหรับปี - (11,171) (49,145) (61,160) (1,459) (2,224) - (125,159) 
 - ขาดทนุจากการด้อยค่า (หมายเหตฯุ 24) - (102) (216) (1,439) (7,780) - (456) (9,993) 
- จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (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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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 O

ne Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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19. ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 

ที่ดิน 
 
 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง
อาคาร 

เครื่องจกัร 
และ 

อปุกรณ์ 

สินทรัพย์เพื่อ 
การส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

สินทรัพย์ 
เหมือง 

สินทรัพย์ 
อื่น ๆ 

 

งานระหว่าง 
ก่อสร้าง 

 

รวม 
 
 

ณ วันที่ 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) 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (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 วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ที่อยู่ในภาระค า้ประกนั เป็นเงินจ านวน 75,279 ล้านบาท (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 : 78,983 ล้านบาท) 
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19. ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ)  
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ท่ีดิน 

 
 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เคร่ืองจกัร 
และ 

อปุกรณ์ 

สินทรัพย์ 
อื่น ๆ 

 

งานระหว่าง 
ก่อสร้าง 

 

รวม 
 
 

ณ วันท่ี 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) 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ -  (26)  (36) - -  (62) 
มลูค่าตามบญัชี 7,371 23,326 216,348 6,554 20,752 274,351 
       

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562      
มลูค่าตามบญัชีต้นปี 7,371 23,326 216,348 6,554 20,752 274,351 
 - เพิ่มขึน้ 9         91       252        431      19,817       20,600 
 - ต้นทนุการกู้ยืม - - - -     996          996  
 - โอนเปลี่ยนประเภท    (1,721)          880     6,947     304     (9,499)       (3,089) 
 - ขายและจ าหน่าย - สทุธิ        -     (293)       (66)     (47)     (394)     (800) 
 - ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี -     (1,709)      (14,572)     (1,460) -      (17,741) 
 - ขาดทุนจากการด้อยค่า  -      (6)          (490)      - -      (496)  
มลูค่าตามบญัชีปลายปี           5,659         22,289       208,419      5,782      31,672      273,821  
       

ณ วันท่ี 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) 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ -       (33)        (526)      - -      (559) 
มลูค่าตามบญัชี       5,659      22,289     208,419       5,782      31,672     273,821  
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19. ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ท่ีดิน 

 
 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง 
อาคาร 

เคร่ืองจกัร 
และ 

อปุกรณ์ 

สินทรัพย์ 
อื่น ๆ 

 

งานระหว่าง 
ก่อสร้าง 

 

รวม 
 
 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563      
มลูค่าตามบญัชีต้นปี 5,659 22,289 208,419 5,782 31,672 273,821 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบญัชี (หมายเหตฯุ 4) - - (4,238) (406) - (4,644) 

มลูค่าตามบญัชีต้นปีหลงัการปรับรายการ 5,659 22,289 204,181 5,376 31,672 269,177 
 - เพิ่มขึน้ - 98 284 84 10,519 10,985 
 - ต้นทนุการกู้ยืม - - - - 1,135 1,135 
 - โอนเปลี่ยนประเภท 86 525 5,285 324 (7,849) (1,629) 
 - ขายและจ าหน่าย - สทุธิ (2) (546) (307) (15) (3) (873) 
 - ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - (1,630) (13,924) (1,310) - (16,864) 
 - ขาดทนุจากการด้อยค่า (หมายเหตฯุ 24) - (49) (32) - - (81) 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 5,743 20,687 195,487 4,459 35,474 261,850 
       

ณ วันท่ี 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) 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ - (61) (67) - - (128) 
มลูค่าตามบญัชี 5,743 20,687 195,487 4,459 35,474 261,850 

 

ต้นทุนการกู้ยืมท่ีได้บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทใช้อัตราการตัง้ขึน้เป็น
ราคาทนุของสินทรัพย์ร้อยละ 0.50 - 5.99 ต่อปี (2562 : ร้อยละ 0.85 - 5.25 ต่อปี) และบริษัทฯ ใช้อตัราร้อยละ 4.34 ต่อปี  
(2562 : ร้อยละ 4.75 ต่อปี) 
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19. 
ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

 
หน่วย : ล้านบาท 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ท่ีดิน   

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง 
อาคาร 

เคร่ืองจกัร 
และ 

อปุกรณ์ 

สินทรัพย์ 
อื่น ๆ 

 

งานระหว่าง 
ก่อสร้าง 

 

รวม   
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 

 
 

 
 

 
มลูค่าตามบญัชีต้นปี 

5,659 
22,289 

208,419 
5,782 

31,672 
273,821 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบญัชี (หมายเหตฯุ 4) 

- 
- 

(4,238) 
(406) 

- 
(4,644) 

มลูค่าตามบญัชีต้นปีหลงัการปรับรายการ 
5,659 

22,289 
204,181 

5,376 
31,672 

269,177 
 - เพิ่มขึน้ 

- 
98 

284 
84 

10,519 
10,985 

 - ต้นทนุการกู้ยืม 
- 

- 
- 

- 
1,135 

1,135 
 - โอนเปลี่ยนประเภท 

86 
525 

5,285 
324 

(7,849) 
(1,629) 

 - ขายและจ าหน่าย - สทุธิ 
(2) 

(546) 
(307) 

(15) 
(3) 

(873) 
 - ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี 

- 
(1,630) 

(13,924) 
(1,310) 

- 
(16,864) 

 - ขาดทนุจากการด้อยค่า (หมายเหตฯุ 24) 
- 

(49) 
(32) 

- 
- 

(81) 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 

5,743 
20,687 

195,487 
4,459 

35,474 
261,850 

 
 

 
 

 
 

 

ณ วันท่ี 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) 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

- 
(61) 

(67) 
- 

- 
(128) 

มลูค่าตามบญัชี 
5,743 

20,687 
195,487 

4,459 
35,474 

261,850 
 

ต้นทุนการกู้ยืมที่ได้บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทใช้อัตราการตัง้ขึน้เป็น
ราคาทนุของสินทรัพย์ร้อยละ 0.50 - 5.99 ต่อปี (2562 : ร้อยละ 0.85 - 5.25 ต่อปี) และบริษัทฯ ใช้อตัราร้อยละ 4.34 ต่อปี  
(2562 : ร้อยละ 4.75 ต่อปี) 
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20. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 
 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ มีรายละเอียดดงันี ้
 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 

ที่ดิน 
 
 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง 
อาคาร 

เครื่องจกัร 
และ 

อปุกรณ์ 

ยานพาหนะ สินทรัพย์เพื่อ 
การส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม 

สินทรัพย์ 
อื่น ๆ 

 

รวม 
 
 

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563        
มลูค่าตามบญัชีต้นปี - - - - - - - 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี (หมายเหตฯุ 4) 41,929 1,108 7,558 1,926 13,541 3,049 69,111 
มลูค่าตามบญัชีต้นปีที่ปรับปรุงแล้ว 41,929 1,108 7,558 1,926 13,541 3,049 69,111 
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20. สินทรัพย์สทิธกิำรใช้ (ตอ่) 
 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

 

ที่ดิน 
 
 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง 
อาคาร 

เครื่องจกัร 
และ 

อปุกรณ์ 

ยานพาหนะ สินทรัพย์เพื่อ 
การส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม 

สินทรัพย์ 
อื่น ๆ 

 

รวม 
 
 

ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563        

มลูค่าตามบญัชีต้นปีที่ปรับปรุงแล้ว 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 
 - การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสญัญา 35 - 10 (12) 43 (135) (59) 
 - โอนเปลี่ยนประเภท 435 333 97 (11) - 162 1,016 
 - สิน้สดุสญัญาและยกเลิกสญัญา (24) (7) (13) (110) (21) (389) (564) 
 - ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี (2,553) (601) (1,355) (750) (2,894) (1,350) (9,503) 
 - ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์ (หมายเหตฯุ 24) (53) - - - - - (53) 
 - จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (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 วันที่ 31 ธันวำคม 2563        
ราคาทนุ 61,573 2,046 14,258 2,554 16,157 2,905 99,493 
หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม (16,027) (668) (7,072) (1,032) (2,765) (1,045) (28,609) 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (53) - - - - - (53) 
มลูค่าตามบญัชี 45,493 1,378 7,186 1,522 13,392 1,860 70,831 
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20. สินทรัพย์สทิธกิำรใช้ (ตอ่) 
 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

ที่ดิน 
 
 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง 
อาคาร 

เคร่ืองจกัร 
และ 

อปุกรณ์ 

ยานพาหนะ สินทรัพย์ 
อื่น ๆ 

 

รวม 
 
 

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563       
มลูค่าตามบญัชีต้นปี - - - - - - 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง 
นโยบายการบญัชี (หมายเหตฯุ 4) 14,705 40 5,030 452 14 20,241 
มลูค่าตามบญัชีต้นปีที่ปรับปรุงแล้ว 14,705 40 5,030 452 14 20,241 
       

ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563       
มลูค่าตามบญัชีต้นปีที่ปรับปรุงแล้ว 14,705 40 5,030 452 14 20,241 
 - เพิ่มขึน้ 796 41 49 97 5 988 
 - การเปล่ียนแปลงแก้ไขสญัญา (4) - (14) (5) - (23) 
 - โอนเปล่ียนประเภท (96) (1) - - - (97) 
 - สิน้สดุสญัญาและยกเลิกสญัญา (3) - - (28) - (31) 
 - ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (884) (31) (589) (146) (11) (1,661) 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 14,514 49 4,476 370 8 19,417 
       

ณ วันที่ 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 : ล้านบาท 
 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. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 
 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอื่น มีรายละเอียดดงันี ้
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 
คอมพิวเตอร์ 
ซอฟต์แวร์ 

สิทธิการใช้ สินทรัพย์ 
ไม่มีตวัตนอื่น 

รวม 

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562     
ราคาทนุ 23,155 33,817 10,348 67,320 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (12,821) (14,596) (4,937) (32,354) 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ - (744) (22) (766) 
มลูค่าตามบญัช ี 10,334 18,477 5,389 34,200 
     

ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2562     
มลูค่าตามบญัชีต้นปี 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 าหรับปี (2,331) (2,748) (534) (5,613) 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (173) (74) (244) (491) 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 9,870 63,750 6,348 79,968 
     

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562     
ราคาทนุ 24,861 82,887 11,675 119,423 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (14,991) (18,445) (5,306) (38,742) 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ - (692) (21) (713) 
มลูค่าตามบญัช ี 9,870 63,750 6,348 79,968 
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22. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 
 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอื่น มีรายละเอียดดงันี ้
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 
คอมพิวเตอร์ 
ซอฟต์แวร์ 

สิทธิการใช้ สินทรัพย์ 
ไม่มีตวัตนอื่น 

รวม 

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562     
ราคาทนุ 23,155 33,817 10,348 67,320 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (12,821) (14,596) (4,937) (32,354) 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ - (744) (22) (766) 
มลูค่าตามบญัช ี 10,334 18,477 5,389 34,200 
     

ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2562     
มลูค่าตามบญัชีต้นปี 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 าหรับปี (2,331) (2,748) (534) (5,613) 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (173) (74) (244) (491) 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 9,870 63,750 6,348 79,968 
     

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562     
ราคาทนุ 24,861 82,887 11,675 119,423 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (14,991) (18,445) (5,306) (38,742) 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ - (692) (21) (713) 
มลูค่าตามบญัช ี 9,870 63,750 6,348 79,968 
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22. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น (ต่อ) 
 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอื่น มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 

คอมพิวเตอร์ 
ซอฟต์แวร์ 

สิทธิการใช้ สิทธิใน
สญัญา 
ซือ้ขาย 

ลิขสิทธ์ิและ
เคร่ืองหมาย
การค้า 

สินทรัพย์ 
ไม่มีตวัตน

อื่น 

รวม 

ณ วันที่ 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) 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ - - - - (714) (714) 
มลูค่าตามบญัชีต้นปี 9,871 10,833 43,480 6,968 8,816 79,968  
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง 
นโยบายการบญัชี (หมายเหตฯุ 4)  (147)  (10,833) 69 168 (261) (11,004) 

มลูค่าตามบญัชีต้นปีที่ปรับปรุงแล้ว 9,724 - 43,549 7,136 8,555 68,964 
       

ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563      
มลูค่าตามบญัชีต้นปีที่ปรับปรุงแล้ว 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 าหรับปี (2,543) - (1,986) (394) (804) (5,727) 
 - ขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

(หมายเหตฯุ 24) 
- - - - (71) (71) 

 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (17) - 11 13 32 39 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 10,454 - 42,617 7,749 7,653 68,473 
       

ณ วันที่ 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) 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ - - - - (779) (779) 
มลูค่าตามบญัช ี 10,454 - 42,617 7,749 7,653 68,473 
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22. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น (ต่อ) 
 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอื่น มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
คอมพิวเตอร์ 
ซอฟต์แวร์ 

สิทธิการใช้ รวม 

ณ วันที่ 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 ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2562    
มลูค่าตามบญัชีต้นปี 2,537 11,277 13,814 
 - เพิม่ขึน้ 247 3 250 
 - โอนเปล่ียนประเภท 774 19 793 
 - ขายและจ าหน่าย - สทุธิ (27) - (27) 
 - คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับปี (926) (529) (1,455) 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 2,605 10,770 13,375 
    

ณ วันที่ 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 ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563    
มลูค่าตามบญัชีต้นปี 2,605 10,770 13,375 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (หมายเหตฯุ 4) - (10,770) (10,770) 
มลูค่าตามบญัชีต้นปีที่ปรับปรุงแล้ว 2,605 - 2,605 
 - เพิ่มขึน้ 192 - 192 
 - โอนเปล่ียนประเภท 790 - 790 
 - ขายและจ าหน่าย - สทุธิ (1) - (1) 
 - ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (969) - (969) 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 2,617 - 2,617 
    

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563    
ราคาทนุ 8,869 - 8,869 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (6,252) - (6,252) 
มลูค่าตามบญัช ี 2,617 - 2,617 
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22. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น (ต่อ) 
 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอื่น มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
คอมพิวเตอร์ 
ซอฟต์แวร์ 

สิทธิการใช้ รวม 

ณ วันที่ 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 ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2562    
มลูค่าตามบญัชีต้นปี 2,537 11,277 13,814 
 - เพิม่ขึน้ 247 3 250 
 - โอนเปล่ียนประเภท 774 19 793 
 - ขายและจ าหน่าย - สทุธิ (27) - (27) 
 - คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับปี (926) (529) (1,455) 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 2,605 10,770 13,375 
    

ณ วันที่ 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 ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563    
มลูค่าตามบญัชีต้นปี 2,605 10,770 13,375 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (หมายเหตฯุ 4) - (10,770) (10,770) 
มลูค่าตามบญัชีต้นปีที่ปรับปรุงแล้ว 2,605 - 2,605 
 - เพิ่มขึน้ 192 - 192 
 - โอนเปล่ียนประเภท 790 - 790 
 - ขายและจ าหน่าย - สทุธิ (1) - (1) 
 - ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (969) - (969) 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 2,617 - 2,617 
    

ณ วันที่ 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. สินทรัพย์ที่เกิดจำกกำรส ำรวจและประเมินค่ำ 
 

สินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและประเมินค่า มีรายละเอียดดงันี ้
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 

สินทรัพย์ในการส ารวจ
และประเมินค่า 
แหล่งปิโตรเลียม 

สินทรัพย์เหมือง รวม 

ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2562    
ราคาทุน 153,013 839 153,852 
หกั ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (53,330) (162) (53,492) 
มลูค่าตามบญัชี 99,683 677 100,360 
    

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562     
มลูค่าตามบญัชีต้นปี 107,485 677 108,162 
 - การจดัประเภทและการปรับรายการ (7,802) - (7,802) 
มลูค่าตามบญัชีต้นปีหลงัการจดัประเภทและ 
การปรับรายการ 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 วันท่ี 31 ธันวำคม 2562     
ราคาทุน 138,905 828 139,733 
หกั ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (52,052) (151) (52,203) 
มลูค่าตามบญัชี 86,853 677 87,530 
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23. สินทรัพย์ที่เกิดจำกกำรส ำรวจและประเมินค่ำ (ต่อ) 
 

สินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและประเมินค่า มีรายละเอียดดงันี ้
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 

สินทรัพย์ในการส ารวจ
และประเมินค่า 
แหล่งปิโตรเลียม 

สินทรัพย์เหมือง รวม 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563    
มลูค่าตามบญัชีต้นปี  86,853   677   87,530 
 - เพิ่มขึน้ 3,234 59 3,293 
 - โอนเปลี่ยนประเภท (527) (103) (630) 
 - ขายและตดัจ าหน่าย - สทุธิ (1,099) - (1,099) 
 - ขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

(หมายเหตฯุ 24) 
(1,360) (390) (1,750) 

 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (408) 9 (399) 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 86,693 252 86,945 
    

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563    
ราคาทุน 140,981 776 141,757 
หกั ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (54,288) (524) (54,812) 
มลูค่าตามบญัชี 86,693 252 86,945 
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22. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น (ต่อ) 
 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอื่น มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
คอมพิวเตอร์ 
ซอฟต์แวร์ 

สิทธิการใช้ รวม 

ณ วันที่ 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 ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2562    
มลูค่าตามบญัชีต้นปี 2,537 11,277 13,814 
 - เพิม่ขึน้ 247 3 250 
 - โอนเปล่ียนประเภท 774 19 793 
 - ขายและจ าหน่าย - สทุธิ (27) - (27) 
 - คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับปี (926) (529) (1,455) 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 2,605 10,770 13,375 
    

ณ วันที่ 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 ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563    
มลูค่าตามบญัชีต้นปี 2,605 10,770 13,375 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (หมายเหตฯุ 4) - (10,770) (10,770) 
มลูค่าตามบญัชีต้นปีที่ปรับปรุงแล้ว 2,605 - 2,605 
 - เพิ่มขึน้ 192 - 192 
 - โอนเปล่ียนประเภท 790 - 790 
 - ขายและจ าหน่าย - สทุธิ (1) - (1) 
 - ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (969) - (969) 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 2,617 - 2,617 
    

ณ วันที่ 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. สินทรัพย์ที่เกิดจำกกำรส ำรวจและประเมินค่ำ (ต่อ) 
 

สินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและประเมินค่า มีรายละเอียดดงันี ้
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 

สินทรัพย์ในการส ารวจ
และประเมินค่า 
แหล่งปิโตรเลียม 

สินทรัพย์เหมือง รวม 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563    
มลูค่าตามบญัชีต้นปี  86,853   677   87,530 
 - เพิ่มขึน้ 3,234 59 3,293 
 - โอนเปลี่ยนประเภท (527) (103) (630) 
 - ขายและตดัจ าหน่าย - สทุธิ (1,099) - (1,099) 
 - ขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

(หมายเหตฯุ 24) 
(1,360) (390) (1,750) 

 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (408) 9 (399) 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 86,693 252 86,945 
    

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563    
ราคาทุน 140,981 776 141,757 
หกั ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (54,288) (524) (54,812) 
มลูค่าตามบญัชี 86,693 252 86,945 
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24. กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 

กลุ่มบริษัทท าการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชีว้่า ราคาตามบัญชีอาจสูงกว่า  
มลูค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตวัตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือยงัไม่พร้อมใช้งาน รวมถึง
ค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ กลุ่มบริษัทจะท าการทดสอบการด้อยค่าเป็นประจ าทกุปีหรือเมื่อมีข้อบ่งชี ้โดยผลขาดทนุ
จากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อมลูค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ต ่ากว่ามลูตามบญัชีของสินทรัพย์นัน้ ทัง้นี ้มลูค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนหมายถึงมลูค่ายตุิธรรมหกัต้นทนุในการขายหรือมลูค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสงูกว่า  
 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่ค่าความนิยมอาจถูกกลับรายการ หากประมาณการ และข้อสมมติที่ใช้ใน
การก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนมีการเปล่ียนแปลงไป 
 

ในระหว่างปี 2563 มีข้อบ่งชีท้ี ่ส าคัญส าหรับกลุ่มบริษัทในการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ อาทิ สถานการณ์การ 
แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ความผันผวนของราคาน า้มันในตลาดโลก แนวโน้มการลดลงของราคาถ่าน
หินในอนาคต การเพิ่มขึน้ของต้นทุนในการขุดเจาะถ่านหิน ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการที่หยุดด าเนินการหรือที่มี
ความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน  
 

ในการวดัมลูค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริษัทได้ใช้ประมาณการ และข้อสมมติที่ส าคญั เช่น ปริมาณส ารองถ่านหิน ราคาน า้มนั 
ราคาถ่านหิน อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อตัราคิดลด รายจ่ายฝ่ายทุนและรายจ่ายในการด าเนินงาน เป็นต้น โดยมี
ข้อสมมติฐานที่ส าคัญในการหามูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ ได้แก่ อัตราคิดลดร้อยละ 4.00 - 10.91  
 

ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทได้รับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบก าไรขาดทนุดงัต่อไปนี ้
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
เงินลงทนุในบริษัทย่อย (หมายเหตฯุ 17) - 1,723 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม (หมายเหตฯุ 17) 9 - 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (หมายเหตฯุ 19) 9,993 81 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ (หมายเหตฯุ 20) 53 - 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอื่น (หมายเหตฯุ 22) 71 - 
สินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและประเมินคา่ (หมายเหตฯุ 23) 1,750 - 
สินทรัพย์อื่น 41 - 
รวม 11,917 1,804 
   

. 
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25. ภำษีเงนิได้และภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี 
 

กลุ่มบริษัทเสียภาษีเงินได้ตามรายละเอียดดงันี ้
 

 อตัราร้อยละ 
ภาษีเงินได้จากการประกอบธุรกจิปิโตรเลียมในประเทศไทย 
ตามพระราชบญัญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และ พ.ศ. 2532 
ตามพระราชบญัญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 

 
50 
20 

ภาษีเงินได้จากการประกอบธุรกจิปิโตรเลียมในพืน้ท่ีพฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย 
ตามพระราชบญัญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2541 และ  
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในประเทศมาเลเซีย ยกเว้น, 10, 20 

ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในตา่งประเทศ 20 - 80 
ภาษีเงินได้จากการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียมในประเทศออสเตรเลีย 40 
ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  3, 20 
ภาษีเงินได้นิติบคุคลในตา่งประเทศ 5 - 55 
ภาษีเงินได้จากการส่งออกก าไร 15, 20 
 

25.1 ภาษีเงินได้ในงบก าไรขาดทนุ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย 
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินได้ของปีปัจจบุนั     
ภาษีเงินได้ของปีปัจจบุนั 32,518 48,569 5,553 10,203 
ภาษีเงินได้ของปีก่อนที่รับรู้ในปีปัจจบุนั 817 (1,176) 30 (30) 

 33,335 47,393 5,583 10,173 
     
ภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี     
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว (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 
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25. ภำษีเงนิได้และภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี 
 

กลุ่มบริษัทเสียภาษีเงินได้ตามรายละเอียดดงันี ้
 

 อตัราร้อยละ 
ภาษีเงินได้จากการประกอบธุรกจิปิโตรเลียมในประเทศไทย 
ตามพระราชบญัญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และ พ.ศ. 2532 
ตามพระราชบญัญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 

 
50 
20 

ภาษีเงินได้จากการประกอบธุรกจิปิโตรเลียมในพืน้ท่ีพฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย 
ตามพระราชบญัญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2541 และ  
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในประเทศมาเลเซีย ยกเว้น, 10, 20 

ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในตา่งประเทศ 20 - 80 
ภาษีเงินได้จากการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียมในประเทศออสเตรเลีย 40 
ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  3, 20 
ภาษีเงินได้นิติบคุคลในตา่งประเทศ 5 - 55 
ภาษีเงินได้จากการส่งออกก าไร 15, 20 
 

25.1 ภาษีเงินได้ในงบก าไรขาดทนุ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย 
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินได้ของปีปัจจบุนั     
ภาษีเงินได้ของปีปัจจบุนั 32,518 48,569 5,553 10,203 
ภาษีเงินได้ของปีก่อนที่รับรู้ในปีปัจจบุนั 817 (1,176) 30 (30) 

 33,335 47,393 5,583 10,173 
     
ภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี     
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว (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 
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25. ภำษีเงนิได้และภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ) 
 

25.2 การกระทบยอดภาษีเงินได้ กบัผลคณูของก าไรก่อนภาษีเงินได้กบัอตัราภาษีทีใ่ช้ มีรายละเอียดดงันี ้ 
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 65,116 155,080 58,333 70,096 
ภาษีค านวณจากอตัราภาษี ร้อยละ 20 13,023 31,016 11,667 14,019 
ผลกระทบ :     
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี (2,238) (4,382) (6,386) (5,935) 
ค่าใช้จา่ยที่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้ 11,282 1,903 251 343 
ค่าใช้จา่ยที่มีสิทธิหกัได้เพิ่ม (1,363) (418) (63) (82) 
(ก าไร)ขาดทนุจากกิจการที่ไม่ต้องเสียภาษี (483) 902 - - 
การปรับปรุงจากงวดก่อน 817 (1,176) 30 (31) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุใน 
การร่วมค้าและบริษัทร่วม (1,105) (1,083) - - 

ค่าภาคหลวงทีใ่ช้เป็นเครดติภาษี (12,272) (15,693) - - 
ผลต่างของอตัราภาษี 13,504 21,825 - - 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชจีากผลของ
สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงาน 2,913 (830) - - 

อื่น ๆ 1,088 926 317 125 
ภาษีเงินได้ 25,166 32,989 5,816 8,439 

 

25.3 การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีส าหรับรายการขาดทนุทางภาษีที่ยงัไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู้ไม่เกินจ านวนที่เป็นไปได้ค่อนข้างแน่
ว่าจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์ทางภาษีนัน้ กลุ่มบริษัท PTTEP ไม่ได้รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ที่เกิด 
จากรายการขาดทนุจ านวน 87,979 ล้านบาท (ปี 2562: 86,904 ล้านบาท)ที่สามารถยกไปเพื่อหกักลบกบัก าไรทางภาษีในอนาคต 
โดยรายการขาดทุนบางส่วนสามารถยกยอดไปหักกลบกับก าไรทางภาษีในอนาคตได้โดยไม่มีวันหมดอายุ และบางส่วนจะ
หมดอายใุนระหว่างปี 2564 จนถึง 2581 
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25. ภาษีเงินได้และภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (ตอ่) 
 

25.3 การเปลี�ยนแปลงในภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ตอ่) 
 

  หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

  ณ วนัที� 31 ธ.ค. 63 

 

ยอดสทุธิ  
ณ วนัที�  

1 ม.ค. 63 
 
 

ผลกระทบจาก 
การ

เปลี�ยนแปลง 
นโยบายบญัชี 
(หมายเหตฯุ 4) 

ยอดสทุธิหลงั 
ผลกระทบ
จากการ

เปลี�ยนแปลง 
นโยบายบญัชี 

กําไร(ขาดทนุ) 
 
 
 
 

กําไร(ขาดทนุ)
เบ็ดเสร็จอื�น 

 
 
 

ซื �อธุรกิจ 
(หมายเหตฯุ 45) 

 
 

 

จดัประเภทเป็น
สินทรัพย์ที�ถือ

เพื�อขาย 
(หมายเหตฯุ 13) 

 

ผลตา่งจาก 
การแปลงค่า 
งบการเงิน 

 
 

อื�น ๆ 
 
 
 
 

ยอดสทุธิ 
 
 
 
 

สินทรัพย์ 
ภาษีเงินได้ 
รอการตดั

บญัชี 
 

หนี �สิน 
ภาษีเงินได้ 
รอการตดั

บญัชี 
 

ตราสารอนพุนัธ์ - (246) (246) 152 305 - - (17) - 194 596 (402) 

เงินกู้ยืม (386) (26) (412) 296 - - - - 1 (115) - (115) 

หนี �สินตามสญัญาเช่า - 65 65 3,307 - - - (13) - 3,359 3,359 - 

ประมาณการหนี �สินสําหรับผลประโยชน์ 

พนกังาน 7,730 - 7,730 248 116 - (1) (23) 8 8,078 8,150 (72) 

ประมาณการหนี �สินคา่รื �อถอน 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 - 

อื�น 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 

สินทรัพย์(หนี �สิน)ภาษีเงินได้ 

   รอการตดับญัชี - สทุธิ        

 

 (3,210) 54,694 (57,904) 
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25. ภำษีเงนิได้และภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี (ตอ่) 
 

25.3 การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
  ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 63 

 

ยอดสทุธิ  
ณ วนัที่  

1 ม.ค. 63 
 
 

ผลกระทบจาก 
การ

เปลี่ยนแปลง 
นโยบายบญัช ี
(หมายเหตฯุ 4) 

ยอดสทุธิหลงั 
ผลกระทบ
จากการ

เปลี่ยนแปลง 
นโยบายบญัช ี

ก าไร(ขาดทนุ) 
 
 
 
 

ก าไร(ขาดทนุ)
เบ็ดเสร็จอื่น 

 
 
 

ซือ้ธุรกิจ 
(หมายเหตฯุ 45) 

 
 

 

จดัประเภทเป็น
สินทรัพย์ที่ถือ
เพื่อขาย 

(หมายเหตฯุ 13) 
 

ผลต่างจาก 
การแปลงค่า 
งบการเงิน 

 
 

อื่น ๆ 
 
 
 
 

ยอดสทุธิ 
 
 
 
 

สินทรัพย ์
ภาษีเงินได้ 
รอการตดั
บญัชี 

 

หนีส้ิน 
ภาษีเงินได้ 
รอการตดั
บญัชี 

 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น (3,333) 377 (2,956) (693) - - - - - (3,649) 962 (4,611) 
สินค้าคงเหลือ 172 53 225 57 - - - - - 282 309 (27) 
เงินลงทนุที่วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่าน

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารหนี ้ - (21) (21) 17 4 - - - - - - - 
เงินลงทนุที่วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่าน

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทนุ - (116) (116) - 8 - - - - (108) 283 (391) 
เงินลงทนุในสินทรัพย์ทางการเงินอื่น 85 (81) 4 91 - - - - - 95 139 (44) 
เงินลงทนุเผื่อขาย (355) 338 (17) 7 - - - - - (10) - (10) 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (67,407) (308) (67,715) 4,002 - - - (80) (13) (63,806) 9,298 (73,104) 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - (62) (62) (2,900) - - - - - (2,962) 257 (3,219) 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (2,082) - (2,082) (249) - (96) - (5) (17) (2,449) 6,282 (8,731) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 

159 

25. ภาษีเงินได้และภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (ตอ่) 
 

25.3 การเปลี�ยนแปลงในภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ตอ่) 
 

  หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

  ณ วนัที� 31 ธ.ค. 63 

 

ยอดสทุธิ  
ณ วนัที�  

1 ม.ค. 63 
 
 

ผลกระทบจาก 
การ

เปลี�ยนแปลง 
นโยบายบญัชี 
(หมายเหตฯุ 4) 

ยอดสทุธิหลงั 
ผลกระทบ
จากการ

เปลี�ยนแปลง 
นโยบายบญัชี 

กําไร(ขาดทนุ) 
 
 
 
 

กําไร(ขาดทนุ)
เบ็ดเสร็จอื�น 

 
 
 

ซื �อธุรกิจ 
(หมายเหตฯุ 45) 

 
 

 

จดัประเภทเป็น
สินทรัพย์ที�ถือ

เพื�อขาย 
(หมายเหตฯุ 13) 

 

ผลตา่งจาก 
การแปลงค่า 
งบการเงิน 

 
 

อื�น ๆ 
 
 
 
 

ยอดสทุธิ 
 
 
 
 

สินทรัพย์ 
ภาษีเงินได้ 
รอการตดั

บญัชี 
 

หนี �สิน 
ภาษีเงินได้ 
รอการตดั

บญัชี 
 

ตราสารอนพุนัธ์ - (246) (246) 152 305 - - (17) - 194 596 (402) 

เงินกู้ยืม (386) (26) (412) 296 - - - - 1 (115) - (115) 

หนี �สินตามสญัญาเช่า - 65 65 3,307 - - - (13) - 3,359 3,359 - 

ประมาณการหนี �สินสําหรับผลประโยชน์ 

พนกังาน 7,730 - 7,730 248 116 - (1) (23) 8 8,078 8,150 (72) 

ประมาณการหนี �สินคา่รื �อถอน 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 - 

อื�น 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 

สินทรัพย์(หนี �สิน)ภาษีเงินได้ 

   รอการตดับญัชี - สทุธิ        

 

 (3,210) 54,694 (57,904) 
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25. ภำษีเงนิได้และภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ) 
 

25.3 การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
  ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 62 

 

ยอดสทุธิ  
ณ วนัที่  

1 ม.ค. 62 
 

ก าไร(ขาดทนุ) 
 
 
 

ก าไร(ขาดทนุ) 
เบ็ดเสร็จอื่น 

 
 

ซือ้ธุรกิจ 
 
 
 

ผลต่างจาก 
การแปลงค่า 
งบการเงิน 

 

อื่น ๆ 
 
 
 

ยอดสทุธิ 
 
 
 

สินทรัพย ์
ภาษีเงินได้ 

รอการตดับญัช ี
 

หนีส้ิน 
ภาษีเงินได้ 

รอการตดับญัช ี
 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น (4,082) 747 - - 2 - (3,333) 465 (3,798) 
สินค้าคงเหลือ (39) 211 - - - - 172 211 (39) 
เงินลงทนุอื่น 70 15 - - - - 85 85 - 
เงินลงทนุเผื่อขาย (333) - (22) - - - (355) 43 (398) 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (55,727) 8,589 - (24,159) 3,912 (22) (67,407) 11,155 (78,562) 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 7,153 (203) - (9,035) 3 - (2,082) 6,846 (8,928) 
เงินกู้ยืม (129) (257) - - - - (386) - (386) 
ประมาณการหนีส้ินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 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 
สินทรัพย์(หนีส้ิน)ภาษีเงินได้ 
   รอการตดับญัชี - สทุธิ       (11,589) 47,611 (59,200) 
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25. ภำษีเงนิได้และภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ) 
 

25.3 การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 63 

 

ยอดสทุธิ 
ณ วนัที่ 

1 ม.ค. 63 
 

ผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลง 
นโยบายบญัช ี
(หมายเหตฯุ 4) 

ยอดสทุธิหลงั 
ผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลง 
นโยบายบญัช ี

ก าไร(ขาดทนุ) 
 
 
 

ก าไร(ขาดทนุ) 
เบ็ดเสร็จอื่น 

 
 

ยอดสทุธิ 
 
 
 

สินทรัพย ์
ภาษีเงินได้ 

รอการตดับญัช ี
 

หนีส้ิน 
ภาษีเงินได้ 

รอการตดับญัช ี
 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น (329) - (329) (396) - (725) 410 (1,135) 
สินค้าคงเหลือ 57 - 57 6 - 63 63 - 
เงินลงทนุที่วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่าน 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทนุ - 

 
(324) 

 
(324) - (66) (390) - (390) 

เงินลงทนุในสินทรัพย์ทางการเงินอื่น 55 (26) 29 89 - 118 137 (19) 
เงินลงทนุเผื่อขาย (357) 357 - - - - - - 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (430) - (430) (25) - (455) - (455) 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - - - (1,588) - (1,588) - (1,588) 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 138 - 138 (66) - 72 72 - 
ตราสารอนพุนัธ์ - 128 128 (105) - 23 23 - 
เงินกู้ยืม (336) - (336) 308 - (28) - (28) 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า - - - 1,547 - 1,547 1,547 - 
ประมาณการหนีส้ินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 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 

สินทรัพย์(หนีส้ิน)ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ      1,078 1,078 - 
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25. ภำษีเงนิได้และภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ) 
 

25.3 การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 63 

 

ยอดสทุธิ 
ณ วนัที่ 

1 ม.ค. 63 
 

ผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลง 
นโยบายบญัช ี
(หมายเหตฯุ 4) 

ยอดสทุธิหลงั 
ผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลง 
นโยบายบญัช ี

ก าไร(ขาดทนุ) 
 
 
 

ก าไร(ขาดทนุ) 
เบ็ดเสร็จอื่น 

 
 

ยอดสทุธิ 
 
 
 

สินทรัพย ์
ภาษีเงินได้ 

รอการตดับญัช ี
 

หนีส้ิน 
ภาษีเงินได้ 

รอการตดับญัช ี
 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น (329) - (329) (396) - (725) 410 (1,135) 
สินค้าคงเหลือ 57 - 57 6 - 63 63 - 
เงินลงทนุที่วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่าน 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทนุ - 

 
(324) 

 
(324) - (66) (390) - (390) 

เงินลงทนุในสินทรัพย์ทางการเงินอื่น 55 (26) 29 89 - 118 137 (19) 
เงินลงทนุเผื่อขาย (357) 357 - - - - - - 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (430) - (430) (25) - (455) - (455) 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - - - (1,588) - (1,588) - (1,588) 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 138 - 138 (66) - 72 72 - 
ตราสารอนพุนัธ์ - 128 128 (105) - 23 23 - 
เงินกู้ยืม (336) - (336) 308 - (28) - (28) 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า - - - 1,547 - 1,547 1,547 - 
ประมาณการหนีส้ินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 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 

สินทรัพย์(หนีส้ิน)ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ      1,078 1,078 - 
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25. ภำษีเงนิได้และภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ) 
 

25.3 การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 62 

 

ยอดสทุธิ 
ณ วนัที่ 

1 ม.ค. 62 

ก าไร(ขาดทนุ) 
 

 

ขาดทนุ 
เบ็ดเสร็จอื่น 

 

ยอดสทุธิ 
 

 

สินทรัพย์ 
ภาษีเงินได้ 

รอการตดับญัช ี

หนีส้ิน 
ภาษีเงินได้ 

รอการตดับญัช ี
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น (2,008) 1,679 - (329) 421 (749) 
สินค้าคงเหลือ 71 (14) - 57 57 - 
เงินลงทนุอื่น 55 - - 55 55 - 
เงินลงทนุเผื่อขาย (323) - (33) (357) - (357) 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (588) 158 - (430) - (430) 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 136 2 - 138 138 - 
เงินกู้ยืม (91) (245) - (336) - (336) 
ประมาณการหนีส้ินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 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 
สินทรัพย์(หนีส้ิน)ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ    1,257 1,257 - 
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26. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 
 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอยีดดงันี ้
 

   หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
เงินจา่ยล่วงหน้าและค่าใช้จ่ายรอตดับญัชี 3,523 11,305 10 984 
เงินกองทนุค่ารือ้ถอนอปุกรณ์การผลิต 7,984 7,154 - - 
อื่น ๆ 3,232 3,431 45 130 
รวม 14,739 21,890 55 1,114 
 
 

27. เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 

เจ้าหนีก้ารค้า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการอื่น 106,221 157,105 43,475 70,274 
เงินชดเชยกองทนุน า้มนัเชือ้เพลิงและ 
ภาษีสรรพสามิตรค้างจ่าย 980 2,414 140 60 
เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการท่ีเก่ียวข้องกนั 

(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 
 

เจ้าหนีอ้ื่น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
เจ้าหนีอ้ื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการอื่น 49,644 56,093 7,479 13,867 
ดอกเบีย้ค้างจา่ย 5,060 5,185 1,059 1,692 
เงินรับล่วงหน้า 5,315 4,417 288 426 
อื่น ๆ 6,538 12,573 - - 
เจ้าหนีอ้ื่น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  

(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 : ล้านบาท 
 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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28. 
เจ้ำหนีอ้ื่น 
 เจ้าหนีอ้ื่น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
  

 
หน่วย : ล้านบาท 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

2563 
2562 

2563 
2562 

เจ้าหนีอ้ื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการอื่น 
49,644 

56,093 
7,479 

13,867 
ดอกเบีย้ค้างจา่ย 

5,060 
5,185 

1,059 
1,692 

เงินรับล่วงหน้า 
5,315 

4,417 
288 

426 
อื่น ๆ 

6,538 
12,573 

- 
- 

เจ้าหนีอ้ื่น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  
(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 : ล้านบาท 

 
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 เงินกู้ยืมและหนีส้ินตามสญัญาเช่า มีรายละเอียดดงันี ้ 
 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 

ณ วนัที่ 
1  มกราคม

2563 

 

ผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบญัชี 

(หมายเหตฯุ 4) 

 

มลูค่า 
ตามบญัชีที่
ปรับปรุงแล้ว 

 กระแสเงินสดจดัหาเงิน  รายการที่ไม่ใช่เงินสด  

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2563 

   เพิ่มขึน้  จ่าย 
ช าระคืน 

 หนีส้ินตาม
สญัญาเช่า
เพิ่มขึน้ 

 (ก าไร)ขาดทนุ
จากอตัรา
แลกเปลี่ยน 

 ผลตา่งจาก 
การแปลงคา่ 
งบการเงิน 

 ซือ้ธุรกิจ 
(หมายเหตฯุ 

45) 

 จดัประเภท
เป็นสินทรัพย์
ที่ถือไว้ 
เพื่อขาย 

(หมายเหตฯุ 
13) 

 อื่น ๆ  

เงินกู้ยืมระยะสัน้จาก 
สถาบนัการเงิน 44,441  -  44,441  35,963  (76,507)  -  -  444  -  (165) 

 
47  4,223 

เงินกู้ยืมระยะสัน้ - กิจการอื่น -  -  -  40  (1,165)  -  -  -  1,125  -  -  - 
เงินกู้ยืม - สกลุบาท 139,267  -  139,267  63,036  (21,587)  -  -  -  -  (1,295)  (244)  179,177 
เงินกู้ยืม - สกลุต่างประเทศ 47,872  16  47,888  1,248  (3,593)  -  354  505  -  -  102  46,504 
หุ้นกู้  - สกลุบาท 230,143  (15)  230,128  66,965  (26,118)  -  107  (107)  -  -  (209)  270,766 
หุ้นกู้  - 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 เงินกู้ยืมและหนีส้ินตามสญัญาเช่า มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

ณ วนัที่ 
1 มกราคม 

2563 

 ผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบญัชี  

(หมายเหตฯุ 4) 

 
มลูค่าตาม 
บญัชีที่ 

ปรับปรุงแล้ว 

 กระแสเงินสดจดัหาเงิน  รายการที่ไม่ใชเ่งินสด  
ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 
2563 

   เพิ่มขึน้  จ่ายช าระคืน  หนีส้ินตาม 
สญัญาเชา่
เพิ่มขึน้ 

 (ก าไร)ขาดทุน 
จากอตัรา
แลกเปลี่ยน 

 อื่น ๆ  

เงินกู้ยืมระยะสัน้ -  
กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
(หมายเหตฯุ 10.5) 3,488  -  3,488  945  (1,872)  -  -  -  2,561 

เงินกู้ยืม - สกลุบาท 1,000  -  1,000  -  (1,000)  -  -  -  - 
เงินกู้ยืม - สกลุต่างประเทศ 23,873  -  23,873  22,059  -  -  (751)  -  45,181 
หุ้นกู้  - สกลุบาท 83,702  (14)  83,688  34,965  (26,118)  -  -  (48)  92,487 
หุ้นกู้  - สกลุต่างประเทศ 8,806  (17)  8,789  -  -  -  (26)  2  8,765 
หนีส้ินตามสญัญาเชา่ 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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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 One Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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30. เงนิกู้ยืมและหนีส้ินตำมสัญญำเช่ำ (ต่อ) 
 

30.2 อตัราดอกเบีย้ของเงินกู้ยืมและหนีสิ้นตามสญัญาเช่า มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ร้อยละต่อปี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 0.55 - 10.00 1.00 - 4.75 - - 
เงินกู้ยืม - สกลุบาท 0.33 - 4.85 1.50 - 7.83 - 7.83 
เงินกู้ยืม - สกลุตา่งประเทศ     

- ดอลลาร์สหรัฐ 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 - - 

หุ้นกู้  - สกลุบาท 1.21 - 6.80 1.97 - 6.80 1.21 - 6.80 3.50 - 6.80 
หุ้นกู้  - สกลุต่างประเทศ     

- ดอลลาร์สหรัฐ 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 เงินกู้ยืมและหนีสิ้นตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

เงินกู้ยืมและหนีสิ้นตามสญัญาเช่าที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 
  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
เงินกู้ยืม - สกลุบาท 18,231 20,797 - 1,000 
เงินกู้ยืม - สกลุตา่งประเทศ 1,381 3,525 - - 
หุ้นกู้  - 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 
 

เงินกู้ยืมและหนีสิ้นตามสญัญาเชา่ระยะยาว 
  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
เงินกู้ยืม - สกลุบาท 160,946 118,470 - - 
เงินกู้ยืม - สกลุตา่งประเทศ 45,123 44,347 45,181 23,872 
หุ้นกู้  - สกลุบาท 216,600 204,025 77,261 57,584 
หุ้นกู้  - 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 เงินกู้ยืมระยะยาวจ าแนกตามประเภทของอตัราดอกเบีย้ได้ดงันี ้
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
อตัราดอกเบีย้ลอยตวั 177,268 173,324 - - 
อตัราดอกเบีย้คงที ่ 614,012 441,204 154,172 121,338 
รวม 791,280 614,528 154,172 121,338 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ภายหลังการท าสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ ยืมระยะยาวที่มีอัตราดอกเบีย้คงที่  
ในงบการเงินรวม คิดเป็นร้อยละ 77.28 ของเงินกู้ ยืมระยะยาวทัง้หมดของกลุ่มบริษัท และงบการเงินเฉพาะกิจการ คิดเป็นร้อยละ 
82.71 ของเงินกู้ยืมระยะยาวทัง้หมดของบริษัทฯ 
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30. 
เงนิกู ้ยืมและหนีส้ินตำมสัญญำเช่ำ (ต่อ) 
 

30.3 
เงินกู้ยืมและหนีสิ้นตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 เงินกู้ยืมและหนีสิ้นตามสญัญาเช่าที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 
 

 
หน่วย : ล้านบาท 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

2563 
2562 

2563 
2562 

เงินกู้ยืม - สกลุบาท 
18,231 

20,797 
- 

1,000 
เงินกู้ยืม - สกลุตา่งประเทศ 

1,381 
3,525 

- 
- 

หุ้นกู้ - 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 
 เงินกู้ยืมและหนีสิ้นตามสญัญาเชา่ระยะยาว 
 

 
หน่วย : ล้านบาท 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

2563 
2562 

2563 
2562 

เงินกู้ยืม - สกลุบาท 
160,946 

118,470 
- 

- 
เงินกู้ยืม - สกลุตา่งประเทศ 

45,123 
44,347 

45,181 
23,872 

หุ้นกู้ - สกลุบาท 
216,600 

204,025 
77,261 

57,584 
หุ้นกู้ - 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 
เงินกู้ยืมระยะยาวจ าแนกตามประเภทของอตัราดอกเบีย้ได้ดงันี ้
  

 
หน่วย : ล้านบาท 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

2563 
2562 

2563 
2562 

อตัราดอกเบีย้ลอยตวั 
177,268 

173,324 
- 

- 
อตัราดอกเบีย้คงที ่

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 คิดเป็นร้อยละ 77.28 ของเงินกู้ยืมระยะยาวทัง้หมดของกลุ่มบริษัท และงบการเงินเฉพาะกิจการ คิดเป็นร้อยละ 
82.71 ของเงินกู้ยืมระยะยาวทัง้หมดของบริษัทฯ 
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30. เงนิกู้ยืมและหนีส้ินตำมสัญญำเช่ำ (ต่อ) 
 

30.5 เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้  มีรายละเอียดดงันี ้
 

30.5.1 เงินกู้ยืม 
 

เงนิกู้ยืม - สกุลบำท 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินกู้ยืมระยะยาวสกลุบาทจากสถาบนัการเงินของบริษัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้

ล าดบัที่ 
วงเงิน  

(หน่วย : ล้านบาท) 
อตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละ (ตอ่ปี) ระยะเวลาช าระคืน 

    
1 3,500 THBFIX 6 เดอืน บวกอตัราส่วนเพิม่ ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดอืน จ านวน 22 งวด เริ่มตัง้แต่เดือนตลุาคม 2563 
2 1,000 BIBOR 3 เดอืน บวกอตัราส่วนเพิม่ ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดอืน จ านวน 17 งวด เริ่มตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2563 
3 500 BIBOR 3 เดอืน บวกอตัราส่วนเพิม่ ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดอืน จ านวน 13 งวด เริ่มตัง้แต่เดือนมิถนุายน 2563 
4 6,000 THBFIX 6 เดอืน บวกอตัราส่วนเพิม่ ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดอืน จ านวน 17 งวด เริ่มตัง้แต่เดือนกมุภาพนัธ์ 2565 
5 6,000 คงที่ ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดอืน จ านวน 20 งวด เริ่มตัง้แต่เดือนกนัยายน 2563 
6 3,000 คงที่  ช าระคืนเงินต้นเต็มจ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดอืนกรกฎาคม 2566  
7 4,000 คงที่  ช าระคืนเงินต้นเต็มจ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดอืนพฤษภาคม 2566  
8 3,000 คงที่  ช าระคืนเงินต้นเต็มจ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดอืนมกราคม 2568 
9 9,825 THBFIX 3 เดอืน บวกอตัราส่วนเพิม่ ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดอืน จ านวน 33 งวด เริ่มตัง้แต่เดือนตลุาคม 2555 
10 169 คงที่ ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดอืน จ านวน 29 งวด เริ่มตัง้แต่เดือนมิถนุายน 2560 
11 9,249 FDR 6 เดอืน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดอืน จ านวน 24 งวด เริ่มตัง้แต่เดือนมิถนุายน 2561 
12 3,000 FDR 6 เดอืน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดอืน จ านวน 10 งวด เริ่มตัง้แต่เดือนกนัยายน 2560 
13 5,000 FDR 6 เดอืน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดอืน จ านวน 10 งวด เริ่มตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2563 
14 4,000 FDR 6 เดอืน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดอืน จ านวน 12 งวด เริ่มตัง้แต่เดือนธันวาคม 2561 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 O

ne Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

 

170 

30. เงนิกู้ยืมและหนีส้ินตำมสัญญำเช่ำ (ต่อ) 
 

30.5 เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้  มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

30.5.1 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

เงนิกู้ยืม - สกุลบำท (ต่อ) 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินกู้ยืมระยะยาวสกลุบาทจากสถาบนัการเงินของบริษัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

ล าดบัที่ 
วงเงิน  

(หน่วย : ล้านบาท) 
อตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละ (ต่อปี) ระยะเวลาช าระคืน 

    

15 10,000 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดือน จ านวน 12 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2559 
16 15,000 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดือน จ านวน 10 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนพฤศจกิายน 2563 
17 450 THBFIX 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินต้นทกุ 3 เดือน จ านวน 14 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2566 
18 2,500 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดือน จ านวน 10 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2565 
19 3,000 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดือน จ านวน 10 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2566 
20 3,000 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดือน จ านวน 10 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2566 
21 3,500 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดือน จ านวน 10 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 2566 
22 1,550 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดือน จ านวน 10 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 2566 
23 1,000 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดือน จ านวน 10 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 2566 
24 5,000 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินต้น 2 งวด ในเดือนธนัวาคม 2563 และเดือนมถินุายน 2566   
25 10,000 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินต้นเตม็จ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดอืนมิถนุายน 2568 
26 10,000 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดือน จ านวน 12 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2565 
27 10,000 MLR หกัอตัราส่วนลด ช าระคืนเงินต้นทกุ 3 เดือน จ านวน 12 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนธันวาคม 2565 

 

171 

30. เงนิกู้ยืมและหนีส้ินตำมสัญญำเช่ำ (ต่อ) 
 

30.5 เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้  มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

30.5.1 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

เงนิกู้ยืม - สกุลบำท (ต่อ) 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินกู้ยืมระยะยาวสกลุบาทจากสถาบนัการเงินของบริษัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

ล าดบัที่ 
วงเงิน  

(หน่วย : ล้านบาท) 
อตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละ (ต่อปี) ระยะเวลาช าระคืน 

    

28 1,200 คงที ่ ช าระคืนเงินต้นทกุเดือน จ านวน 17 งวด เริ่มตัง้แต่เดือนเมษายน 2565 
29 900 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดือน จ านวน 14 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2559 
30 900 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดือน จ านวน 14 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2559 
31 8,654 FDR 6 เดือน ถวัเฉลี่ย 4 ธนาคาร บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดือน จ านวน 17 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 2561 
32 500 คงที ่ ช าระคืนเงินต้นทกุ 3 เดือน จ านวน 10 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2562 
33 500 คงที ่ ช าระคืนเงินต้นทกุ 3 เดือน จ านวน 13 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2564 
34 575 BIBOR 3 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินต้นทกุ 3 เดือน จ านวน 13 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 2562 
35 14,357 THBFIX 3 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดือน จ านวน 24 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนกมุภาพนัธ์ 2564 
36 6,004 THBFIX 3 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดือน จ านวน 20 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนกมุภาพนัธ์ 2564 
37 1,250 THBFIX 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดือน จ านวน 15 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2566 
38 900 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดือน จ านวน 12 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2560 
39 5,000 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดือน จ านวน 17 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 2563 
40 10,000 MLR หกัอตัราส่วนลด ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดือน จ านวน 16 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2564 
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(แบบ 56-1 O

ne Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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30. เงนิกู้ยืมและหนีส้ินตำมสัญญำเช่ำ (ต่อ) 
 

30.5 เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้  มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

30.5.1 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

เงนิกู้ยืม - สกุลบำท (ต่อ) 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินกู้ยืมระยะยาวสกลุบาทจากสถาบนัการเงินของบริษัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

ล าดบัที่ 
วงเงิน  

(หน่วย : ล้านบาท) 
อตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละ (ต่อปี) ระยะเวลาช าระคืน 

    

28 1,200 คงที ่ ช าระคืนเงินต้นทกุเดือน จ านวน 17 งวด เริ่มตัง้แต่เดือนเมษายน 2565 
29 900 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดือน จ านวน 14 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2559 
30 900 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดือน จ านวน 14 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2559 
31 8,654 FDR 6 เดือน ถวัเฉลี่ย 4 ธนาคาร บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดือน จ านวน 17 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 2561 
32 500 คงที ่ ช าระคืนเงินต้นทกุ 3 เดือน จ านวน 10 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2562 
33 500 คงที ่ ช าระคืนเงินต้นทกุ 3 เดือน จ านวน 13 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2564 
34 575 BIBOR 3 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินต้นทกุ 3 เดือน จ านวน 13 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 2562 
35 14,357 THBFIX 3 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดือน จ านวน 24 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนกมุภาพนัธ์ 2564 
36 6,004 THBFIX 3 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดือน จ านวน 20 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนกมุภาพนัธ์ 2564 
37 1,250 THBFIX 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดือน จ านวน 15 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2566 
38 900 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดือน จ านวน 12 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2560 
39 5,000 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดือน จ านวน 17 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 2563 
40 10,000 MLR หกัอตัราส่วนลด ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดือน จ านวน 16 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2564 
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30. เงนิกู้ยืมและหนีส้ินตำมสัญญำเช่ำ (ต่อ) 
 

30.5 เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้  มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

30.5.1 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

เงนิกู้ยืม - สกุลบำท (ต่อ) 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินกู้ยืมระยะยาวสกลุบาทจากสถาบนัการเงินของบริษัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

ล าดบัที่ 
วงเงิน  

(หน่วย : ล้านบาท) 
อตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละ (ต่อปี) ระยะเวลาช าระคืน 

    

41 10,000 THBFIX 3 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดือน จ านวน 12 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2564 
42 9,500 MHBK BIBOR 3 เดือน บวกอตัราส่วนเพิม่ ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดือน จ านวน 9 งวด เริ่มตัง้แต่เดือนกนัยายน 2563 
43 3,000 BIBOR 3 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดือน จ านวน 15 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 2563 
44 5,400 THBFIX บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดือน จ านวน 20 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2562 
45 80 MLR หกัอตัราส่วนลด ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดือน จ านวน 6 งวด เริ่มตัง้แต่เดือนมิถนุายน 2564 
46 42 MLR หกัอตัราส่วนลด ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดือน จ านวน 8 งวด เริ่มตัง้แต่เดือนธันวาคม  2563 
47 56 MLR หกัอตัราส่วนลด ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดือน จ านวน 8 งวด เริ่มตัง้แต่เดือนธันวาคม 2562 
48 44 MLR หกัอตัราส่วนลด ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดือน จ านวน 10 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2563 
49 8,500 THBFIX 3 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดือน จ านวน 38 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2561 
50 1,800 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดือน จ านวน 20 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2558 
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30. เงนิกู้ยืมและหนีส้นิตำมสัญญำเช่ำ (ต่อ) 
 

30.5 เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้  มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

30.5.1 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

เงนิกู้ยืม - สกุลต่ำงประเทศ 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินกู้ยืมระยะยาวสกลุต่างประเทศของบริษัทฯ จากบริษัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้

ล าดบัที่ สกลุเงิน 
วงเงิน  

(หน่วย : ล้าน) 
อตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละ (ต่อปี) ระยะเวลาช าระคืน 

     

1 ดอลลาร์สหรัฐ 245 คงที ่ ช าระคืนเงินต้นเตม็จ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดอืนสิงหาคม 2578 
2 ดอลลาร์สหรัฐ 330 คงที ่ ช าระคืนเงินต้นเตม็จ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดอืนตลุาคม 2585 
3 ดอลลาร์สหรัฐ 700 คงที ่ ช าระคืนเงินต้นเตม็จ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดอืนกรกฎาคม 2613 
4 เยน 23,000 คงที ่ ช าระคืนเงินต้นเตม็จ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดอืนเมษายน 2579 
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30. เงนิกู้ยืมและหนีส้นิตำมสัญญำเช่ำ (ต่อ) 
 

30.5 เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้  มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

30.5.1 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

เงนิกู้ยืม - สกุลต่ำงประเทศ 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินกู้ยืมระยะยาวสกลุต่างประเทศของบริษัทฯ จากบริษัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้

ล าดบัที่ สกลุเงิน 
วงเงิน  

(หน่วย : ล้าน) 
อตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละ (ต่อปี) ระยะเวลาช าระคืน 

     

1 ดอลลาร์สหรัฐ 245 คงที ่ ช าระคืนเงินต้นเตม็จ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดอืนสิงหาคม 2578 
2 ดอลลาร์สหรัฐ 330 คงที ่ ช าระคืนเงินต้นเตม็จ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดอืนตลุาคม 2585 
3 ดอลลาร์สหรัฐ 700 คงที ่ ช าระคืนเงินต้นเตม็จ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดอืนกรกฎาคม 2613 
4 เยน 23,000 คงที ่ ช าระคืนเงินต้นเตม็จ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดอืนเมษายน 2579 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 O

ne Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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30. เงนิกู้ยืมและหนีส้นิตำมสัญญำเช่ำ (ต่อ) 
 

30.5 เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้  มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

30.5.1 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

เงนิกู้ยืม - สกุลต่ำงประเทศ 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินกู้ยืมระยะยาวสกลุต่างประเทศจากสถาบนัการเงินของบริษัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้

ล าดบัที่ สกลุเงิน 
วงเงิน  

(หน่วย : ล้าน) 
อตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละ (ต่อปี) ระยะเวลาช าระคืน 

     

1 ดอลลาร์สหรัฐ 86 USDLIBOR 3 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินต้นเตม็จ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดอืนกมุภาพนัธ์ 2565 
2 ดอลลาร์สหรัฐ 454 USDLIBOR 3 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดือน จ านวน 33 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 2555 
3 ดอลลาร์สหรัฐ 82 USDLIBOR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดือน จ านวน 18 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2558 
4 ดอลลาร์สหรัฐ 200 LIBOR บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดือน จ านวน 9 งวด เริ่มตัง้แต่เดือนมิถนุายน 2563 
5 ดอลลาร์สหรัฐ 480 คงที ่ ช าระคืนเงินต้นเตม็จ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดอืนตลุาคม 2567 
6 ดอลลาร์สหรัฐ 120 คงที ่ ช าระคืนเงินต้นเตม็จ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดอืนตลุาคม 2567 
7 ยโูร 180 EURIBOR 3 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินต้นทกุ 12 เดือน จ านวน 6 งวด เริ่มตัง้แต่เดือนกนัยายน 2564 
8 ยโูร 30 EURIBOR 3 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดือน จ านวน 10 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2565 
9 เยน 7,900 JPYLIBOR บวกอตัราส่วนเพิม่ ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดือน จ านวน 37 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2561 
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30. เงนิกู้ยืมและหนีส้นิตำมสัญญำเช่ำ (ต่อ) 
 

30.5 เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้  มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

30.5.1 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

เงนิกู้ยืม - สกุลต่ำงประเทศ (ต่อ) 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินกู้ยืมระยะยาวสกลุต่างประเทศจากสถาบนัการเงินของบริษัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

ล าดบัที่ สกลุเงิน 
วงเงิน  

(หน่วย : ล้าน) 
อตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละ (ต่อปี) ระยะเวลาช าระคืน 

     

10 เยน 23,000* คงที ่ ช าระคืนเงินต้นเตม็จ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดอืนเมษายน 2579 
11 กีบ 81,500 คงที ่ ช าระคืนเงินต้นทกุ 3 เดือน จ านวน 20 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2561 
12 ดอง 310,791 คงที ่ ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดือน จ านวน 18 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคม 2562 

 
* ค า้ประกนัโดยบริษัทฯ ซึง่มีความรับผิดสงูสดุภายใต้การค า้ประกนัดงักล่าวไมเ่กินร้อยละ 125 ของเงินต้น หรือคิดเป็น  28,750 ล้านเยน 
 

กลุ่มบริษัทได้ใช้เครื่องมือป้องกนัความเสี่ยงในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินจากอตัราแลกเปลี่ยนและอตัราดอกเบีย้ส าหรับเงินกู้ยืมระยะยาว ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบ
การเงินข้อ 43.2 และ 43.4 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 O

ne Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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30. เงนิกู้ยืมและหนีส้นิตำมสัญญำเช่ำ (ต่อ) 
 

30.5 เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้  มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

30.5.1 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

เงนิกู้ยืม - สกุลต่ำงประเทศ (ต่อ) 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินกู้ยืมระยะยาวสกลุต่างประเทศจากสถาบนัการเงินของบริษัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

ล าดบัที่ สกลุเงิน 
วงเงิน  

(หน่วย : ล้าน) 
อตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละ (ต่อปี) ระยะเวลาช าระคืน 

     

10 เยน 23,000* คงที ่ ช าระคืนเงินต้นเตม็จ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดอืนเมษายน 2579 
11 กีบ 81,500 คงที ่ ช าระคืนเงินต้นทกุ 3 เดือน จ านวน 20 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2561 
12 ดอง 310,791 คงที ่ ช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดือน จ านวน 18 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคม 2562 

 
* ค า้ประกนัโดยบริษัทฯ ซึง่มีความรับผิดสงูสดุภายใต้การค า้ประกนัดงักล่าวไมเ่กินร้อยละ 125 ของเงินต้น หรือคิดเป็น  28,750 ล้านเยน 
 

กลุ่มบริษัทได้ใช้เครื่องมือป้องกนัความเสี่ยงในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินจากอตัราแลกเปลี่ยนและอตัราดอกเบีย้ส าหรับเงินกู้ยืมระยะยาว ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบ
การเงินข้อ 43.2 และ 43.4 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 O

ne Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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30. เงนิกู้ยืมและหนีส้นิตำมสัญญำเช่ำ (ต่อ) 
 

30.5 เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้  มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

30.5.2 หุ้นกู้ 
 

หุ้นกู้ - สกุลบำท  
 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 หุ้นกู้สกลุบาทประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ด้อยสิทธิ ของบริษัทฯ มีรายละเอียดดงันี \้ 

ล าดบัที่ 
วงเงิน  

(หน่วย : ล้านบาท) 
มลูค่าที่ตราไว้

หุ้นละ ระยะเวลา (ปี) 
อตัราดอกเบีย้ 
(ร้อยละ) 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 าหนดไถ่ถอนเดือนกมุภาพนัธ์ 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 เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้  มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

 

30.5.2 หุ้นกู้ (ต่อ) 
 

หุ้นกู้ - สกุลบำท (ต่อ) 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 หุ้นกู้สกลุบาทประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ ถือหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนดได้ของบริษัทฯ มีรายละเอียดดงันี  ้

ล าดบัที่ 
วงเงิน  

(หน่วย : ล้านบาท) 
มลูค่าที่ตราไว้

หุ้นละ ระยะเวลา (ปี) 
อตัราดอกเบีย้ 
(ร้อยละ) 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 
 (ผู้ ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได้ 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 
 (ผู้ ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได้ ณ สิน้ปีที่ 10) 

3 4,000 1,000 100 5.90 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนธันวาคม 2653 
 (ผู้ ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได้ ณ สิน้ปีที่ 50 และ 75 และกรณีอื่น 
ที่ระบใุนข้อก าหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้ ) 
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30. เงนิกู้ยืมและหนีส้นิตำมสัญญำเช่ำ (ต่อ) 
 

30.5 เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้  มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

 

30.5.2 หุ้นกู้ (ต่อ) 
 

หุ้นกู้ - สกุลบำท (ต่อ) 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 หุ้นกู้สกลุบาทประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ ถือหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนดได้ของบริษัทฯ มีรายละเอียดดงันี  ้

ล าดบัที่ 
วงเงิน  

(หน่วย : ล้านบาท) 
มลูค่าที่ตราไว้

หุ้นละ ระยะเวลา (ปี) 
อตัราดอกเบีย้ 
(ร้อยละ) 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 
 (ผู้ ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได้ 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 
 (ผู้ ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได้ ณ สิน้ปีที่ 10) 

3 4,000 1,000 100 5.90 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนธันวาคม 2653 
 (ผู้ ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได้ ณ สิน้ปีที่ 50 และ 75 และกรณีอื่น 
ที่ระบใุนข้อก าหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้ ) 
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2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 O

ne Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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30. เงนิกู้ยืมและหนีส้นิตำมสัญญำเช่ำ (ต่อ) 
 

30.5 เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้  มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

 

30.5.2 หุ้นกู้ (ต่อ) 
 

หุ้นกู้ - สกุลบำท (ต่อ) 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 หุ้นกู้สกลุบาทประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ด้อยสิทธิ ของบริษัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้

ล าดบัที่ 
วงเงิน  

(หน่วย : ล้านบาท) 
มลูค่าที่ตราไว้

หุ้นละ ระยะเวลา (ปี) 
อตัราดอกเบีย้ 
(ร้อยละ) 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 เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้  มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

 

30.5.2 หุ้นกู้ (ต่อ) 
 

หุ้นกู้ - สกุลบำท (ต่อ) 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 หุ้นกู้สกลุบาทประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ด้อยสิทธิ ของบริษัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้

ล าดบัที่ 
วงเงิน  

(หน่วย : ล้านบาท) 
มลูค่าที่ตราไว้

หุ้นละ ระยะเวลา (ปี) 
อตัราดอกเบีย้ 
(ร้อยละ) 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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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 O

ne Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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30. เงนิกู้ยืมและหนีส้นิตำมสัญญำเช่ำ (ต่อ) 
 

30.5 เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้  มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

 

30.5.2 หุ้นกู้ (ต่อ) 
 

หุ้นกู้ - สกุลบำท (ต่อ) 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 หุ้นกู้สกลุบาทประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ด้อยสิทธิ ของบริษัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้

ล าดบัที่ 
วงเงิน  

(หน่วย : ล้านบาท) 
มลูค่าที่ตราไว้

หุ้นละ ระยะเวลา (ปี) 
อตัราดอกเบีย้ 
(ร้อยละ) 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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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 O

ne Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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30. เงนิกู้ยืมและหนีส้นิตำมสัญญำเช่ำ (ต่อ) 
 

30.5 เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้  มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

 

30.5.2 หุ้นกู้ (ต่อ) 
 

หุ้นกู้ - สกุลบำท (ต่อ) 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  หุ้นกู้สกลุบาทประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ด้อยสิทธิ ของบริษัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

ล าดบัที่ 
วงเงิน  

(หน่วย : ล้านบาท) 
มลูค่าที่ตราไว้

หุ้นละ ระยะเวลา (ปี) 
อตัราดอกเบีย้ 
(ร้อยละ) 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 วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  หุ้นกู้สกลุบาทประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ ถือหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนดได้ของบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี ้

ล าดบัที่ 
วงเงิน  

(หน่วย : ล้านบาท) 
มลูค่าที่ตราไว้

หุ้นละ ระยะเวลา (ปี) 
อตัราดอกเบีย้ 
(ร้อยละ) ต่อปี ระยะเวลาช าระคืน 

      

1 4,000 1000 10 3.95 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนกนัยายน 2568 
(ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถถ่อนก่อนก าหนดได้ เมื่อเข้าเงื่อนไขตามที่ระบใุนแบบแสดง
รายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้) 

2 3,000 1,000 10 2.81 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนพฤษภาคม 2569 
(ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถถ่อนก่อนก าหนดได้ เมื่อเข้าเงื่อนไขตามที่ระบใุนแบบแสดง
รายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้) 
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30. เงนิกู้ยืมและหนีส้นิตำมสัญญำเช่ำ (ต่อ) 
 

30.5 เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้  มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

 

30.5.2 หุ้นกู้ (ต่อ) 
 

หุ้นกู้ - สกุลบำท (ต่อ) 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  หุ้นกู้สกลุบาทประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ ถือหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนดได้ของบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี ้(ต่อ) 

ล าดบัที่ 
วงเงิน  

(หน่วย : ล้านบาท) 
มลูค่าที่ตราไว้

หุ้นละ ระยะเวลา (ปี) 
อตัราดอกเบีย้ 
(ร้อยละ) ต่อปี ระยะเวลาช าระคืน 

      

3 10,000 1,000 4 3.05 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนสิงหาคม 2564 
(ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถถ่อนก่อนก าหนดได้ เมื่อเข้าเงื่อนไขตามที่ระบใุนแบบแสดง
รายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้) 

4 10,000 1,000 5 2.90 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนสิงหาคม 2567 
(ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถถ่อนก่อนก าหนดได้ เมื่อเข้าเงื่อนไขตามที่ระบใุนแบบแสดง
รายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้) 

5 3,000 1,000 12 4.80 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนเมษายน 2565 
(ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถถ่อนก่อนก าหนดได้ เมื่อเข้าเงื่อนไขตามที่ระบใุนแบบแสดง
รายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้) 

6 7,500 1,000 15 5.05 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนมีนาคม 2570 
(ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถถ่อนก่อนก าหนดได้ เมื่อเข้าเงื่อนไขตามที่ระบใุนแบบแสดง
รายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้) 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 O

ne Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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30. เงนิกู้ยืมและหนีส้นิตำมสัญญำเช่ำ (ต่อ) 
 

30.5 เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้  มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

 

30.5.2 หุ้นกู้ (ต่อ) 
 

หุ้นกู้ - สกุลบำท (ต่อ) 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  หุ้นกู้สกลุบาทประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ ถือหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนดได้ของบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี ้(ต่อ) 

ล าดบัที่ 
วงเงิน  

(หน่วย : ล้านบาท) 
มลูค่าที่ตราไว้

หุ้นละ ระยะเวลา (ปี) 
อตัราดอกเบีย้ 
(ร้อยละ) ต่อปี ระยะเวลาช าระคืน 

      

3 10,000 1,000 4 3.05 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนสิงหาคม 2564 
(ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถถ่อนก่อนก าหนดได้ เมื่อเข้าเงื่อนไขตามที่ระบใุนแบบแสดง
รายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้) 

4 10,000 1,000 5 2.90 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนสิงหาคม 2567 
(ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถถ่อนก่อนก าหนดได้ เมื่อเข้าเงื่อนไขตามที่ระบใุนแบบแสดง
รายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้) 

5 3,000 1,000 12 4.80 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนเมษายน 2565 
(ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถถ่อนก่อนก าหนดได้ เมื่อเข้าเงื่อนไขตามที่ระบใุนแบบแสดง
รายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้) 

6 7,500 1,000 15 5.05 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนมีนาคม 2570 
(ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถถ่อนก่อนก าหนดได้ เมื่อเข้าเงื่อนไขตามที่ระบใุนแบบแสดง
รายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้) 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 O

ne Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

 

182 

30. เงนิกู้ยืมและหนีส้นิตำมสัญญำเช่ำ (ต่อ) 
 

30.5 เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้  มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

 

30.5.2 หุ้นกู้ (ต่อ) 
 

หุ้นกู้ - สกุลบำท (ต่อ) 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  หุ้นกู้สกลุบาทประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ ถือหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนดได้ของบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี ้(ต่อ) 

ล าดบัที่ 
วงเงิน  

(หน่วย : ล้านบาท) 
มลูค่าที่ตราไว้

หุ้นละ ระยะเวลา (ปี) 
อตัราดอกเบีย้ 
(ร้อยละ) ต่อปี ระยะเวลาช าระคืน 

      

7 3,000 1,000 7 4.61 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนมีนาคม 2564 
(ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถถ่อนก่อนก าหนดได้ เมื่อเข้าเงื่อนไขตามที่ระบใุนแบบแสดง
รายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้) 

8 7,000 1,000 10 4.84 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนมีนาคม 2567 
(ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถถ่อนก่อนก าหนดได้ เมื่อเข้าเงื่อนไขตามที่ระบใุนแบบแสดง
รายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้) 
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30. เงนิกู้ยืมและหนีส้นิตำมสัญญำเช่ำ (ต่อ) 
 

30.5 เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้  มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

 

30.5.2 หุ้นกู้ (ต่อ) 
 

หุ้นกู้ - สกุลต่ำงประเทศ 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 หุ้นกู้สกลุต่างประเทศประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ด้อยสิทธิ ของบริษัทฯ มีรายละเอียดดงันี ้ 

ล าดบัที่ สกลุเงิน 
วงเงิน  

(หน่วย : ล้าน) 
มลูค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
อตัราดอกเบีย้ 
(ร้อยละ) ต่อปี ระยะเวลาช าระคืน 

       

1 ดอลลาร์สหรัฐ 53 1,000 30 5.875 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนสิงหาคม 2578 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 หุ้นกู้สกลุต่างประเทศประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ ถือหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนดได้ของบริษัทฯ มีรายละเอียดดงันี ้

ล าดบัที่ สกลุเงิน 
วงเงิน  

(หน่วย : ล้าน) 
มลูค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
อตัราดอกเบีย้ 
(ร้อยละ) ต่อปี ระยะเวลาช าระคืน 

       

1 ดอลลาร์สหรัฐ 241 1,000 30 4.50 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนตลุาคม 2585 
(ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถถ่อนก่อนก าหนด ณ เวลาใดๆ ตามรายละเอียดที่
ระบใุนแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้  และเอกสารอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง) 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 O

ne Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 

183 

30. เงนิกู้ยืมและหนีส้นิตำมสัญญำเช่ำ (ต่อ) 
 

30.5 เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้  มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

 

30.5.2 หุ้นกู้ (ต่อ) 
 

หุ้นกู้ - สกุลต่ำงประเทศ 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 หุ้นกู้สกลุต่างประเทศประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ด้อยสิทธิ ของบริษัทฯ มีรายละเอียดดงันี ้ 

ล าดบัที่ สกลุเงิน 
วงเงิน  

(หน่วย : ล้าน) 
มลูค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
อตัราดอกเบีย้ 
(ร้อยละ) ต่อปี ระยะเวลาช าระคืน 

       

1 ดอลลาร์สหรัฐ 53 1,000 30 5.875 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนสิงหาคม 2578 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 หุ้นกู้สกลุต่างประเทศประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ ถือหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนดได้ของบริษัทฯ มีรายละเอียดดงันี ้

ล าดบัที่ สกลุเงิน 
วงเงิน  

(หน่วย : ล้าน) 
มลูค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
อตัราดอกเบีย้ 
(ร้อยละ) ต่อปี ระยะเวลาช าระคืน 

       

1 ดอลลาร์สหรัฐ 241 1,000 30 4.50 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนตลุาคม 2585 
(ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถถ่อนก่อนก าหนด ณ เวลาใดๆ ตามรายละเอียดที่
ระบใุนแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้  และเอกสารอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง) 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 O

ne Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

 

185 

30. เงนิกู้ยมืและหนี �สนิตามสัญญาเช่า (ตอ่) 
 

30.5 เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้  มีรายละเอียดดงันี � (ตอ่) 

 

30.5.2 หุ้นกู้  (ตอ่) 
 

หุ้นกู้ - สกุลต่างประเทศ  (ตอ่) 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563  หุ้นกู้สกลุต่างประเทศประเภทไมม่หีลกัประกนั ไมด่้อยสทิธิ โดยผู้ ถือหุ้นกู้สามารถใช้สทิธิไถ่ถอนก่อนกําหนดได้ของบริษัทยอ่ย มีรายละเอียดดงันี � (ตอ่) 

ลําดบัที� สกลุเงิน 
วงเงิน  

(หน่วย : ล้าน) 
มลูคา่ที�ตราไว้

หุ้นละ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
อตัราดอกเบี �ย 
(ร้อยละ) ตอ่ปี ระยะเวลาชําระคืน 

       

3 ดอลลาร์สหรัฐ 500 1,000 7 2.59 ชําระดอกเบี �ยทกุ 6 เดือน และครบกําหนดไถ่ถอนเดือนมิถนุายน 2570 
(ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถถ่อนก่อนกําหนดได้ เมื�อเข้าเงื�อนไขตามที�ระบใุน
แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้) 

4 ดอลลาร์สหรัฐ 216 1,000 10 3.625 ชําระดอกเบี �ยทกุ 6 เดือน และครบกําหนดไถ่ถอนเดือนมกราคม 2566 
(ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถถ่อนก่อนกําหนดได้ เมื�อเข้าเงื�อนไขตามที�ระบใุน
แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้) 

5 ดอลลาร์สหรัฐ 172 1,000 30 4.875 ชําระดอกเบี �ยทกุ 6 เดือน และครบกําหนดไถ่ถอนเดือนมกราคม 2586 
(ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถถ่อนก่อนกําหนดได้ เมื�อเข้าเงื�อนไขตามที�ระบใุน
แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้) 

6 ดอลลาร์สหรัฐ 284 1,000 10 3.625 ชําระดอกเบี �ยทกุ 6 เดือน และครบกําหนดไถ่ถอนเดือนมกราคม 2566 
(ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถถ่อนก่อนกําหนดได้ เมื�อเข้าเงื�อนไขตามที�ระบใุน
แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้) 

7 ดอลลาร์สหรัฐ 328 1,000 30 4.875 ชําระดอกเบี �ยทกุ 6 เดือน และครบกําหนดไถ่ถอนเดือนมกราคม 2586 
(ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถถ่อนก่อนกําหนดได้ เมื�อเข้าเงื�อนไขตามที�ระบใุน
แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้) 

  

 

184 

30. เงนิกู้ยืมและหนีส้นิตำมสัญญำเช่ำ (ต่อ) 
 

30.5 เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้  มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

 

30.5.2 หุ้นกู้ (ต่อ) 
 

หุ้นกู้ - สกุลต่ำงประเทศ (ต่อ) 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 หุ้นกู้สกลุต่างประเทศประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ด้อยสิทธิ ของบริษัทย่อย มีรายละเอียดดงันี  ้

ล าดบัที่ สกลุเงิน 
วงเงิน  

(หน่วย : ล้าน) 
มลูค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
อตัราดอกเบีย้ 
(ร้อยละ) ต่อปี ระยะเวลาช าระคืน 

       

1 ดอลลาร์สหรัฐ 490 1,000 30 6.35 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนมิถนุายน 2585 
2 ดอลลาร์สหรัฐ 504 1,000 10 4.25 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนกนัยายน 2565 
3 ดอลลาร์สหรัฐ 496 1,000 4 4.25 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนกนัยายน 2565 
4 ดอลลาร์สหรัฐ 245* 1,000 16 5.88 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนสิงหาคม 2578 

 

* ค า้ประกนัโดยบริษัทฯ ซึง่มีความรับผิดสงูสดุภายใต้การค า้ประกนัดงักล่าวไมเ่กินร้อยละ 125 ของเงินต้น หรือคิดเป็นจ านวนประมาณ 306 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  หุ้นกู้สกลุต่างประเทศประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ ถือหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนดได้ของบริษัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้

ล าดบัที่ สกลุเงิน 
วงเงิน  

(หน่วย : ล้าน) 
มลูค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
อตัราดอกเบีย้ 
(ร้อยละ) ต่อปี ระยะเวลาช าระคืน 

       

1 ดอลลาร์สหรัฐ 350 1,000 10 2.99 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนมกราคม 2573 
(ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถถ่อนก่อนก าหนดได้ เมื่อเข้าเงื่อนไขตามที่ระบใุน
แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้) 

2 ดอลลาร์สหรัฐ 650 1,000 40 3.90 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนธันวาคม 2602 
(ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถถ่อนก่อนก าหนดได้ เมื่อเข้าเงื่อนไขตามที่ระบใุน
แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้) 



18
9

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 O

ne Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 

185 

30. เงนิกู้ยมืและหนี �สนิตามสัญญาเช่า (ตอ่) 
 

30.5 เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้  มีรายละเอียดดงันี � (ตอ่) 

 

30.5.2 หุ้นกู้  (ตอ่) 
 

หุ้นกู้ - สกุลต่างประเทศ  (ตอ่) 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563  หุ้นกู้สกลุต่างประเทศประเภทไมม่หีลกัประกนั ไมด่้อยสทิธิ โดยผู้ ถือหุ้นกู้สามารถใช้สทิธิไถ่ถอนก่อนกําหนดได้ของบริษัทยอ่ย มีรายละเอียดดงันี � (ตอ่) 

ลําดบัที� สกลุเงิน 
วงเงิน  

(หน่วย : ล้าน) 
มลูคา่ที�ตราไว้

หุ้นละ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
อตัราดอกเบี �ย 
(ร้อยละ) ตอ่ปี ระยะเวลาชําระคืน 

       

3 ดอลลาร์สหรัฐ 500 1,000 7 2.59 ชําระดอกเบี �ยทกุ 6 เดือน และครบกําหนดไถ่ถอนเดือนมิถนุายน 2570 
(ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถถ่อนก่อนกําหนดได้ เมื�อเข้าเงื�อนไขตามที�ระบใุน
แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้) 

4 ดอลลาร์สหรัฐ 216 1,000 10 3.625 ชําระดอกเบี �ยทกุ 6 เดือน และครบกําหนดไถ่ถอนเดือนมกราคม 2566 
(ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถถ่อนก่อนกําหนดได้ เมื�อเข้าเงื�อนไขตามที�ระบใุน
แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้) 

5 ดอลลาร์สหรัฐ 172 1,000 30 4.875 ชําระดอกเบี �ยทกุ 6 เดือน และครบกําหนดไถ่ถอนเดือนมกราคม 2586 
(ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถถ่อนก่อนกําหนดได้ เมื�อเข้าเงื�อนไขตามที�ระบใุน
แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้) 

6 ดอลลาร์สหรัฐ 284 1,000 10 3.625 ชําระดอกเบี �ยทกุ 6 เดือน และครบกําหนดไถ่ถอนเดือนมกราคม 2566 
(ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถถ่อนก่อนกําหนดได้ เมื�อเข้าเงื�อนไขตามที�ระบใุน
แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้) 

7 ดอลลาร์สหรัฐ 328 1,000 30 4.875 ชําระดอกเบี �ยทกุ 6 เดือน และครบกําหนดไถ่ถอนเดือนมกราคม 2586 
(ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถถ่อนก่อนกําหนดได้ เมื�อเข้าเงื�อนไขตามที�ระบใุน
แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้) 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 O

ne Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

 

187 

30. เงนิกู้ยืมและหนีส้นิตามสัญญาเช่า (ตอ่) 
 

30.5 เงินกู้ ยืมระยะยาวและหุ้นกู้  มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 

 

30.5.2 หุ้นกู้  (ตอ่) 
 

หุ้นกู้ - สกุลต่างประเทศ  (ตอ่) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563  หุ้นกู้สกลุตา่งประเทศประเภทไมม่ีหลกัประกนั ไมด่้อยสทิธิ โดยผู้ ถือหุ้นกู้สามารถใช้สทิธิไถ่ถอนก่อนกําหนดได้ของบริษัทยอ่ย มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 

ลําดบัที่ สกลุเงิน 
วงเงิน  

(หน่วย : ล้าน) 
มลูคา่ที่ตราไว้

หุ้นละ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
อตัราดอกเบีย้ 
(ร้อยละ) ตอ่ปี ระยะเวลาชําระคืน 

       

13 ดอลลาร์สหรัฐ 330* 1,000 23 4.50 ชําระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบกําหนดไถ่ถอนเดือนตลุาคม 2585 
(ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนกําหนดได้ เมื่อเข้าเงื่อนไขตามที่ระบใุน
แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้) 

14 ดอลลาร์สหรัฐ 700** 1,000 50 3.70 ชําระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบกําหนดไถ่ถอนเดือนตลุาคม 2613 
(ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนกําหนดได้ เมื่อเข้าเงื่อนไขตามที่ระบใุน
แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้) 

 

* คํา้ประกนัโดยบริษัทฯ ซึง่มีความรับผิดสงูสดุภายใต้การคํา้ประกนัดงักล่าวไมเ่กินร้อยละ 125 ของเงินต้น หรือคิดเป็นจํานวนประมาณ 413 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
** คํา้ประกนัโดยบริษัทฯ ซึง่มีความรับผิดสงูสดุภายใต้การคํา้ประกนัดงักลา่วไมเ่กินร้อยละ 125 ของเงินต้น หรือคิดเป็นจํานวนประมาณ 875 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
 

กลุม่บริษัทได้ใช้เครื่องมือปอ้งกนัความเสี่ยงในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินจากอตัราแลกเปลี่ยนและอตัราดอกเบีย้สําหรับหุ้นกู้  ตามที่กลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 43.2 
และ 43.4 
 

 

 

186 

30. เงนิกู้ยืมและหนีส้นิตำมสัญญำเช่ำ (ต่อ) 
 

30.5 เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้  มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

 

30.5.2 หุ้นกู้ (ต่อ) 
 

หุ้นกู้ - สกุลต่ำงประเทศ  (ต่อ) 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  หุ้นกู้สกลุต่างประเทศประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ ถือหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนดได้ของบริษัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

ล าดบัที่ สกลุเงิน 
วงเงิน  

(หน่วย : ล้าน) 
มลูค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
อตัราดอกเบีย้ 
(ร้อยละ) ต่อปี ระยะเวลาช าระคืน 

       

8 ดอลลาร์สหรัฐ 400 1,000 10 4.625 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนพฤศจิกายน 2571 
(ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได้ เมื่อเข้าเงื่อนไขตามที่ระบใุน
แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้) 

9 ดอลลาร์สหรัฐ 600 1,000 30 5.375 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนพฤศจิกายน 2591 
(ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได้ เมื่อเข้าเงื่อนไขตามที่ระบใุน
แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้) 

10 ดอลลาร์สหรัฐ 565 1,000 30 3.50 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนตลุาคม 2592 
(ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได้ เมื่อเข้าเงื่อนไขตามที่ระบใุน
แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้) 

11 ดอลลาร์สหรัฐ 400 1,000 10 2.50 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนมิถนุายน 2573 
(ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได้ เมื่อเข้าเงื่อนไขตามที่ระบใุน
แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้) 

12 ดอลลาร์สหรัฐ 600 1,000 30 3.75 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนมิถนุายน 2593 
(ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได้ เมื่อเข้าเงื่อนไขตามที่ระบใุน
แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้) 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 O

ne Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 

187 

30. เงนิกู้ยืมและหนีส้นิตามสัญญาเช่า (ตอ่) 
 

30.5 เงินกู้ ยืมระยะยาวและหุ้นกู้  มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 

 

30.5.2 หุ้นกู้  (ตอ่) 
 

หุ้นกู้ - สกุลต่างประเทศ  (ตอ่) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563  หุ้นกู้สกลุตา่งประเทศประเภทไมม่ีหลกัประกนั ไมด่้อยสทิธิ โดยผู้ ถือหุ้นกู้สามารถใช้สทิธิไถ่ถอนก่อนกําหนดได้ของบริษัทยอ่ย มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 

ลําดบัที่ สกลุเงิน 
วงเงิน  

(หน่วย : ล้าน) 
มลูคา่ที่ตราไว้

หุ้นละ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
อตัราดอกเบีย้ 
(ร้อยละ) ตอ่ปี ระยะเวลาชําระคืน 

       

13 ดอลลาร์สหรัฐ 330* 1,000 23 4.50 ชําระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบกําหนดไถ่ถอนเดือนตลุาคม 2585 
(ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนกําหนดได้ เมื่อเข้าเงื่อนไขตามที่ระบใุน
แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้) 

14 ดอลลาร์สหรัฐ 700** 1,000 50 3.70 ชําระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบกําหนดไถ่ถอนเดือนตลุาคม 2613 
(ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนกําหนดได้ เมื่อเข้าเงื่อนไขตามที่ระบใุน
แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้) 

 

* คํา้ประกนัโดยบริษัทฯ ซึง่มีความรับผิดสงูสดุภายใต้การคํา้ประกนัดงักล่าวไมเ่กินร้อยละ 125 ของเงินต้น หรือคิดเป็นจํานวนประมาณ 413 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
** คํา้ประกนัโดยบริษัทฯ ซึง่มีความรับผิดสงูสดุภายใต้การคํา้ประกนัดงักลา่วไมเ่กินร้อยละ 125 ของเงินต้น หรือคิดเป็นจํานวนประมาณ 875 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
 

กลุม่บริษัทได้ใช้เครื่องมือปอ้งกนัความเสี่ยงในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินจากอตัราแลกเปลี่ยนและอตัราดอกเบีย้สําหรับหุ้นกู้  ตามที่กลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 43.2 
และ 43.4 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 One Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 

188 

30. เงนิกู้ยืมและหนีส้นิตำมสัญญำเช่ำ (ต่อ) 
 

30.5 เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้  มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

 

 รายละเอียดที่ส าคญัของเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้  
 

วนัที่ 15 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (กลุ่มบริษัท PTTEP) ท าการรีไฟแนนซ์หุ้นกู้  
โดยได้ท าการแลกเปล่ียนหุ้นกู้ เดิมซึ่งมีมูลค่าที่ก าหนดไว้จ านวน 220 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กับหุ้นกู้ ใหม่ ซึ่งมีมลูค่าที่ก าหนดไว้เป็น
จ านวน 153 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีมลูค่าปัจจบุนัคิดลดด้วยอตัราดอกเบีย้ที่แท้จริงเดิม จ านวน 121 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และช าระ
เป็นเงินสดจ านวน 67 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กลุ่มบริษทั PTTEP จึงรับรู้ก าไรที่เกิดจากการแลกเปล่ียนหุ้นกู้สทุธิกบัค่าธรรมเนียมในการ
แลกเปล่ียนเป็นจ านวน 22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 681 ล้านบาท ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 38 
เนื่องจากการรีไฟแนนซ์หุ้นกู้ ข้างต้น มีมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดภายใต้เงื่อนไขใหม่ของหุ้นกู้ใหม่คิดลดโดยใช้อตัราดอกเบีย้
ท่ีแท้จริงเดิมมีความแตกต่างจากการคิดลดมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดคงเหลือของหุ้นกู้ เดิมน้อยกว่าร้อยละ 10 รวมถึงหุ้นกู้
ที่ออกใหม่ยงัออกให้กบัผู้ ถือหุ้นกู้ เดิมทัง้จ านวน ในทางบญัชีจึงถือว่าเป็นการแลกเปล่ียนตราสารหนีท้ี่ไม่ถือว่ามีความแตกต่าง
อย่างมากในข้อก าหนดระหว่างผู้ ถือหุ้นกู้ เดิมกบักลุ่มบริษัท PTTEP  
 

ในระหว่างปี บริษัทย่อยแห่งหน่ึงในกลุ่มบริษัท PTTEP ได้ซือ้คืนหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐก่อน
ก าหนด โดยหุ้นกู้ดงักล่าวจะถึงก าหนดช าระในเดือนเมษายน 2564 เป็นจ านวน 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยรับรู้ขาดทุนที่เกิดจาก
การซือ้คืนหุ้นกู้ ส่วนนีเ้ป็นจ านวน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 637 ล้านบาท 
 

นอกจากนี ้บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งในกลุ่มบริษัท PTTEP ได้ด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน 
จ านวนรวม 850 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุด อายุ 7 ปี และ 10 ปี โดยมีอัตราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 2.59 ต่อปี และ 
ร้อยละ 2.99 ต่อปี ตามล าดับ และมี PTTEP เป็นผู้ค า้ประกัน ซึ่งหุ้นกู้ ส่วนหนึ่งเป็นการรีไฟแนนซ์ในหุ้นกู้ของกลุ่มบริษัท PTTEP  
ดงัที่กล่าวข้างต้น  
 

เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ดงักล่าว กลุ่มบริษัทมีวตัถปุระสงค์จะน าไปใช้เพื่อพฒันาโครงการการลงทุน รองรับการขยายธุรกิจ จ่ายช าระคืน
เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน จ่ายช าระคืนหุ้นกู้  และเป็นเงินทุนหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของ
กลุ่มบริษัท 
 

ภายใต้สญัญาเงินกู้ยืมและหุ้นกู้  กลุ่มบริษัทต้องปฏิบตัิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ก าหนดไว้ เช่น การด ารงอตัราส่วน
หนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น อัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี ้การไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันในสินทรัพย์ใดของกลุ่มบริษัท 
ในอนาคต  การให้การสนบัสนนุทางการเงินตามสดัส่วนการถือหุ้น และการด ารงสดัส่วนการถือหุ้น เป็นต้น 
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30. เงนิกู้ยืมและหนีส้นิตำมสัญญำเช่ำ (ต่อ) 
 

30.5 เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้  มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 

 

 รายละเอียดที่ส าคญัของเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้  
 

วนัที่ 15 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (กลุ่มบริษัท PTTEP) ท าการรีไฟแนนซ์หุ้นกู้  
โดยได้ท าการแลกเปล่ียนหุ้นกู้ เดิมซึ่งมีมูลค่าที่ก าหนดไว้จ านวน 220 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กับหุ้นกู้ ใหม่ ซึ่งมีมลูค่าที่ก าหนดไว้เป็น
จ านวน 153 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีมลูค่าปัจจบุนัคิดลดด้วยอตัราดอกเบีย้ที่แท้จริงเดิม จ านวน 121 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และช าระ
เป็นเงินสดจ านวน 67 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กลุ่มบริษทั PTTEP จึงรับรู้ก าไรที่เกิดจากการแลกเปล่ียนหุ้นกู้สทุธิกบัค่าธรรมเนียมในการ
แลกเปล่ียนเป็นจ านวน 22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 681 ล้านบาท ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 38 
เนื่องจากการรีไฟแนนซ์หุ้นกู้ ข้างต้น มีมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดภายใต้เงื่อนไขใหม่ของหุ้นกู้ใหม่คิดลดโดยใช้อตัราดอกเบีย้
ที่แท้จริงเดิมมีความแตกต่างจากการคิดลดมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดคงเหลือของหุ้นกู้ เดิมน้อยกว่าร้อยละ 10 รวมถึงหุ้นกู้
ที่ออกใหม่ยงัออกให้กบัผู้ ถือหุ้นกู้ เดิมทัง้จ านวน ในทางบญัชีจึงถือว่าเป็นการแลกเปล่ียนตราสารหนีท้ี่ไม่ถือว่ามีความแตกต่าง
อย่างมากในข้อก าหนดระหว่างผู้ ถือหุ้นกู้ เดิมกบักลุ่มบริษัท PTTEP  
 

ในระหว่างปี บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในกลุ่มบริษัท PTTEP ได้ซือ้คืนหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐก่อน
ก าหนด โดยหุ้นกู้ดงักล่าวจะถึงก าหนดช าระในเดือนเมษายน 2564 เป็นจ านวน 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยรับรู้ขาดทุนที่เกิดจาก
การซือ้คืนหุ้นกู้ ส่วนนีเ้ป็นจ านวน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 637 ล้านบาท 
 

นอกจากนี ้บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งในกลุ่มบริษัท PTTEP ได้ด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน 
จ านวนรวม 850 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุด อายุ 7 ปี และ 10 ปี โดยมีอัตราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 2.59 ต่อปี และ 
ร้อยละ 2.99 ต่อปี ตามล าดับ และมี PTTEP เป็นผู้ค า้ประกัน ซึ่งหุ้นกู้ ส่วนหนึ่งเป็นการรีไฟแนนซ์ในหุ้นกู้ของกลุ่มบริษัท PTTEP  
ดงัที่กล่าวข้างต้น  
 

เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ดงักล่าว กลุ่มบริษัทมีวตัถปุระสงค์จะน าไปใช้เพื่อพฒันาโครงการการลงทุน รองรับการขยายธุรกิจ จ่ายช าระคืน
เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน จ่ายช าระคืนหุ้นกู้  และเป็นเงินทุนหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของ
กลุ่มบริษัท 
 

ภายใต้สญัญาเงินกู้ยืมและหุ้นกู้  กลุ่มบริษัทต้องปฏิบตัิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ก าหนดไว้ เช่น การด ารงอตัราส่วน
หนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น อัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี ้การไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันในสินทรัพย์ใดของกลุ่มบริษัท 
ในอนาคต  การให้การสนบัสนนุทางการเงินตามสดัส่วนการถือหุ้น และการด ารงสดัส่วนการถือหุ้น เป็นต้น 
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31. ประมำณกำรหนีส้ินส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
 

การเปล่ียนแปลงในมลูค่าปัจจบุนัของประมาณการหนีสิ้นส าหรับผลประโยชน์พนกังาน มีรายละเอียดดงันี  ้
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  32,590 23,921 7,313  6,907 
ต้นทนุบริการปัจจบุนั 2,253 1,983 531 526 
ต้นทนุบริการในอดีต (561) 4,219 - 1,069 
ต้นทนุดอกเบีย้ 643  680 130  222 
(ก าไร)ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัของประมาณการ
หนีสิ้นตามโครงการผลประโยชน์หลงัออก
จากงาน 630  1,096 33  (1,167) 

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัของประมาณการ
หนีสิ้นตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 218  181 39  22 

รายจา่ยที่เกิดขึน้จริง (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)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของประมาณการหนีสิ้นตามโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน มีดงันี ้
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
ขาดทนุจากเหตกุารณ์ที่เกดิขึน้จริง 240 640 154 - 
(ก าไร)ขาดทนุจากการเปล่ียนข้อสมมติ 
ทางการเงิน 276 1,585 (121) (369) 

(ก าไร)ขาดทนุจากการเปล่ียนข้อสมมติ 
ทางประชากรศาสตร์ 114 (1,129) - (798) 

รวม 630 1,096 33 (1,167) 
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31. ประมำณกำรหนีส้ินส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 

ค่าใช้จ่ายที่ รับรู้ในงบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
มีรายละเอียดดงันี ้ 
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
ต้นทนุขายและการให้บริการ 1,072  2,529  132  331 
ค่าใช้จา่ยในการขายและจดัจ าหน่าย 132  384  35  77 
ค่าใช้จา่ยในการบริหาร 1,301  4,093 531  1,429 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 49 57 2 2 
(ก าไร)ขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 630  1,096 34  (1,166) 
รวม 3,184  8,159  734  673 
 

ข้อสมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีใช้ในการก าหนดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหนีสิ้น
ตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของกลุ่มบริษัท มีดงันี ้
 

 อตัราร้อยละต่อปี 
 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 อ้างองิตามประกาศของแต่ละ

ประเทศ 
อ้างองิตามประกาศของแต่ละ

ประเทศ 
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31. ประมำณกำรหนีส้ินส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 

ค่าใช้จ่ายที่ รับรู้ในงบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
มีรายละเอียดดงันี ้ 
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
ต้นทนุขายและการให้บริการ 1,072  2,529  132  331 
ค่าใช้จา่ยในการขายและจดัจ าหน่าย 132  384  35  77 
ค่าใช้จา่ยในการบริหาร 1,301  4,093 531  1,429 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 49 57 2 2 
(ก าไร)ขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 630  1,096 34  (1,166) 
รวม 3,184  8,159  734  673 
 

ข้อสมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีใช้ในการก าหนดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหนีสิ้น
ตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของกลุ่มบริษัท มีดงันี ้
 

 อตัราร้อยละต่อปี 
 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 อ้างองิตามประกาศของแต่ละ

ประเทศ 
อ้างองิตามประกาศของแต่ละ

ประเทศ 
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31. ประมำณกำรหนีส้ินส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที่ใช้ในการก าหนดมลูค่าปัจจบุนั
ของประมาณการหนีสิ้นตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของกลุ่มบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี ้
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 การเปล่ียนแปลงในมลูคา่ปัจจบุนัของประมาณการหนีสิ้นเพิม่ขึน้ (ลดลง) 
 2563 2562 
อตัราคิดลด   
อตัราเพิม่ขึน้ 1% (3,696) (3,916) 
อตัราลดลง 1% 4,852 4,943 

 

ระยะเวลาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของประมาณการหนีสิ้นตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของกลุ่มบริษัท  
ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คือ 15.38 ปี (ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 : 18.14 ปี)    
 
 

32. ประมำณกำรหนีส้ินค่ำรือ้ถอน 
 

การเปล่ียนแปลงประมาณการหนีสิ้นค่ารือ้ถอนท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต มีรายละเอียดดงันี ้
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  91,889 74,723 

- ซือ้ธุรกิจ (หมายเหตฯุ 45) 40 10,367 
- ประมาณการหนีสิ้นเพิ่มขึน้ 10,290 13,647 
- ใช้ไประหวา่งปี (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 
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33. หนีส้ินทำงกำรเงนิไม่หมุนเวียนอื่น 
 

หนีสิ้นทางการเงินไม่หมนุเวียนอื่น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
เจ้าหนีอ้ื่นระยะยาว 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 าหรับปริมาณท่ีบริษัทฯ ได้ช าระล่วงหน้าแล้วกับราคาก๊าซธรรมชาติ ณ วันท่ีรับก๊าซจริง  
ท่ีเกินกว่าภาระดอกเบีย้เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้ก๊าซส าหรับปริมาณก๊าซในส่วนท่ีไม่สามารถรับได้ (Take-or-Pay) ซึง่ต้องจดัสรรให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมรับภาระ
ดอกเบีย้ที่เกิดขึน้จากการจ่ายเงินล่วงหน้าของค่าก๊าซแหล่งยาดานาและแหล่งเยตากนุ 
 

34. หนีส้ินไม่หมุนเวียนอื่น 
 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอื่น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
ประมาณการหนีสิ้นค่าตอบแทน 
การต่อระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียม* 3,101 5,752 - - 
รายได้รอรับรู้** 18,476 19,130 4,697 4,969 
อื่น ๆ 2,635 2,814 - - 
รวม 24,212 27,696 4,697 4,969 
 
* กลุ่มบริษัทได้ตกลงท าสญัญาต่ออายสุมัปทานกบักระทรวงพลงังานเพื่อขยายระยะเวลาการผลิตเพิ่มเป็นระยะเวลา 10 ปี การต่อสญัญาดงักล่าวท าให้บริษัท
ต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนการขยายระยะเวลาการผลิตให้กับกระทรวงพลงังาน โดยฝ่ายบริหารได้ประมาณการหนีส้ินค่าตอบแทนดงักล่าวโดยใช้วิธีกา รคิดลด
กระแสเงินสดตามอายขุองสญัญาต่ออายสุมัปทาน โดยใช้ข้อสมมติท่ีส าคญั เช่น ข้อมลูปริมาณการขาย และราคาน า้มนั เป็นต้น 
 
** รายได้รอรับรู้ ส าหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ได้รวมเงินรับล่วงหน้าส าหรับค่าความพร้อมจ่ายพลงัไฟฟ้าซึง่เกี่ยวกบัการด าเนินการในการ
รักษาระดบัความพร้อมจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าของบริษัทย่อยตามท่ีตกลงกับ กฟผ. และเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า ในงบการเงินรวม 
จ านวน 14,095 ล้านบาท และ 14,171 ล้านบาท ตามล าดบั 
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33. หนีส้ินทำงกำรเงนิไม่หมุนเวียนอื่น 
 

หนีสิ้นทางการเงินไม่หมนุเวียนอื่น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
เจ้าหนีอ้ื่นระยะยาว 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 าหรับปริมาณท่ีบริษัทฯ ได้ช าระล่วงหน้าแล้วกับราคาก๊าซธรรมชาติ ณ วันท่ีรับก๊าซจริง  
ท่ีเกินกว่าภาระดอกเบีย้เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้ก๊าซส าหรับปริมาณก๊าซในส่วนท่ีไม่สามารถรับได้ (Take-or-Pay) ซึง่ต้องจดัสรรให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมรับภาระ
ดอกเบีย้ที่เกิดขึน้จากการจ่ายเงินล่วงหน้าของค่าก๊าซแหล่งยาดานาและแหล่งเยตากนุ 
 

34. หนีส้ินไม่หมุนเวียนอื่น 
 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอื่น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
ประมาณการหนีสิ้นค่าตอบแทน 
การต่อระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียม* 3,101 5,752 - - 
รายได้รอรับรู้** 18,476 19,130 4,697 4,969 
อื่น ๆ 2,635 2,814 - - 
รวม 24,212 27,696 4,697 4,969 
 
* กลุ่มบริษัทได้ตกลงท าสญัญาต่ออายสุมัปทานกบักระทรวงพลงังานเพื่อขยายระยะเวลาการผลิตเพิ่มเป็นระยะเวลา 10 ปี การต่อสญัญาดงักล่าวท าให้บริษัท
ต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนการขยายระยะเวลาการผลิตให้กับกระทรวงพลงังาน โดยฝ่ายบริหารได้ประมาณการหนีสิ้นค่าตอบแทนดงักล่าวโดยใช้วิธีกา รคิดลด
กระแสเงินสดตามอายขุองสญัญาต่ออายสุมัปทาน โดยใช้ข้อสมมติท่ีส าคญั เช่น ข้อมลูปริมาณการขาย และราคาน า้มนั เป็นต้น 
 
** รายได้รอรับรู้ ส าหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ได้รวมเงินรับล่วงหน้าส าหรับค่าความพร้อมจ่ายพลงัไฟฟ้าซึง่เกี่ยวกบัการด าเนินการในการ
รักษาระดบัความพร้อมจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าของบริษัทย่อยตามท่ีตกลงกับ กฟผ. และเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า ในงบการเงินรวม 
จ านวน 14,095 ล้านบาท และ 14,171 ล้านบาท ตามล าดบั 
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35. ทุนส ำรอง 
 

35.1 ทนุส ารองตามกฎหมาย 
 

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองตาม
กฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
ส ารองตามกฎหมายนีไ้ม่สามารถน าไปจดัสรรได้ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 
 

35.2 ทนุส ารองเพื่อกองทนุประกนัวินาศภยั 
 

กองทนุประกนัวินาศภยัจดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อด าเนินการรับประกนัภยัเฉพาะในธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จดัสรร
ก าไรสทุธิที่ได้จากผลการด าเนินงานและผลตอบแทนของกองทนุฯ ในแต่ละปีสมทบเข้ากบัเงินกองทนุ 

 
 

36. ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน 
 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 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 
ปรับปรุงก าไร*  (154,568,429) (1,491,678,204) - - 
ก าไรที่ใช้ในการค านวณก าไรต่อหุ้น 37,611,239,926 91,458,925,939 52,517,594,832 61,657,307,704 
จ านวนหุ้นสามญัถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (หุ้น) 28,562,996,250 28,562,996,250 28,562,996,250 28,562,996,250 
     
ก าไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น) 1.32 3.20 1.84 2.16 
 
*รายการปรับปรุงก าไร เป็นรายการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกบัการไถ่ถอนหุ้นกู้ ด้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคล้ายทนุ ดอกเบีย้ และ ภาษีเงินได้ ตามงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
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37. รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 
 

รายได้จากการขายและการให้บริการ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
ผลิตภณัฑ์น า้มนั 914,101 1,362,259 412,864 665,455 
ผลิตภณัฑ์ก๊าซ 334,855 406,177 410,274 503,553 
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคม ี 267,370 348,251 16,079 26,467 
ผลิตภณัฑ์เหมือง 10,202 15,078 - - 
รายได้จากธุรกจิเสริม 17,079 17,273 156 417 
รายได้จากคา่สาธารณปูโภค 62,589 60,121 - - 
รายได้จากการให้บริการ 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 

  

รายได้จากการขายและการให้บริการ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ได้รวมรายได้จากการขายให้ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจในงบการเงินรวมจ านวน 110,931 ล้านบาท และ 132,609 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 80,303 
ล้านบาท และ 90,606 ล้านบาท ตามล าดบั  
 

38. รำยได้อื่น 
 

รายได้อื่น ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
รายได้คา่ขนส่ง 5,778 4,921 8,022 6,916 
เงินปันผลรับ 620 383 31,929 29,677 
ดอกเบีย้รับ 3,933 7,837 2,158 3,342 
ก าไร(ขาดทนุ)จากการจ าหน่ายสนิทรัพย์              
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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37. รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 
 

รายได้จากการขายและการให้บริการ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
ผลิตภณัฑ์น า้มนั 914,101 1,362,259 412,864 665,455 
ผลิตภณัฑ์ก๊าซ 334,855 406,177 410,274 503,553 
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคม ี 267,370 348,251 16,079 26,467 
ผลิตภณัฑ์เหมือง 10,202 15,078 - - 
รายได้จากธุรกจิเสริม 17,079 17,273 156 417 
รายได้จากคา่สาธารณปูโภค 62,589 60,121 - - 
รายได้จากการให้บริการ 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 

  

รายได้จากการขายและการให้บริการ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ได้รวมรายได้จากการขายให้ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจในงบการเงินรวมจ านวน 110,931 ล้านบาท และ 132,609 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 80,303 
ล้านบาท และ 90,606 ล้านบาท ตามล าดบั  
 

38. รำยได้อื่น 
 

รายได้อื่น ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
รายได้คา่ขนส่ง 5,778 4,921 8,022 6,916 
เงินปันผลรับ 620 383 31,929 29,677 
ดอกเบีย้รับ 3,933 7,837 2,158 3,342 
ก าไร(ขาดทนุ)จากการจ าหน่ายสนิทรัพย์              
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  
 

ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามลกัษณะที่ส าคญั ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
การเปล่ียนแปลงในสินค้าคงเหลือลดลง 1,235,005 1,745,810 768,821 1,111,650 
ค่าใช้จา่ยพนกังาน 55,022 60,823 8,149 9,865 
ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย 139,880 133,204 19,540 19,350 
ค่าใช้จา่ยทีเ่ก่ียวข้องกบัสญัญาเช่าระยะสัน้ 981 - 107 - 
ค่าใช้จา่ยทีเ่ก่ียวข้องกบัสญัญาเช่าของ
สินทรัพย์มลูค่าต า่ 219 - 110 - 

ค่าใช้จา่ยทีเ่ก่ียวข้องกบัคา่เชา่ผนัแปร 1,009 - 870 - 
(โอนกลบั)ขาดทนุจากการด้อยคา่ของ
สินทรัพย์และเงินลงทนุ 11,917 (143) 1,804 514 

 
 

40. ค่ำภำคหลวงและค่ำตอบแทนส ำหรับปิโตรเลียม 
 

ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนส าหรับปิโตรเลียม ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
ค่าภาคหลวง 13,347 17,312 
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ 51 570 
รวม 13,398 17,882 
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41. ต้นทุนทำงกำรเงนิ 
 

ต้นทนุทางการเงิน ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
ดอกเบีย้จ่าย      
 เงินกู้ยืม 5,107 7,696 1,516 510 
 หุ้นกู้ 16,484 13,976 4,137 5,161 
 หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ 1,813 252 195 81 
 ตราสารอนพุนัธ์ที่ก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือที่
ใช้ในการป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด 85 - - - 

 ประมาณการหนีสิ้นค่ารือ้ถอนอปุกรณ์การผลิต 3,040 3,245 - - 
 อื่น ๆ 1,364 1,188 - - 
ต้นทนุทางการเงินอื่น 643 1,614 93 412 
รวม 28,536 27,971 5,941 6,164 
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42. ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

ส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอนีส้อดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทที่จดัท าให้กับผู้มีอ านาจตดัสินใจสงูสดุด้านการ
ด าเนินงาน ซึ่งเป็นผู้ ตัดสินใจเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน
ด าเนินงาน 
 

เพื่อวตัถปุระสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจดัโครงสร้างองค์กรเป็นกลุ่มธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ กลุ่ม
บริษัทจ าแนกส่วนงานตามธุรกิจหลกัได้ดงันี ้
 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ต้นและก๊าซธรรมชาติ 
1. ธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

ด าเนินธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นผู้ด าเนินการ และร่วมลงทนุกบับริษัทส ารวจ
และผลิตปิโตรเลียมชัน้น า ทัง้นี ้โครงการในประเทศส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในบริเวณอ่าวไทย โครงการในต่างประเทศครอบคลมุ
ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย อเมริกา และแอฟริกา 

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 าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและน า้มนัหล่อล่ืนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้การจดัหา จดัส่ง 
และการปฏิบตัิการของระบบ รับ เก็บ จ่าย ที่มีประสิทธิภาพ และด าเนินธุรกิจค้าปลีกในสถานีบริการ 

2. ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
ด าเนินธุรกิจน าเข้า ส่งออก และการค้าระหว่างประเทศ ในผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี รวมทัง้ ผลิตภณัฑ์
อื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการด าเนินการบริหารความเส่ียงราคา และการจดัหาการขนส่งระหว่างประเทศ 

3. ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ 
ด าเนินธุรกิจกลัน่น า้มนั ผลิตและจ าหน่ายน า้มนัปิโตรเลียมส าเร็จรูปและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีให้กับตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 

กลุ่มเทคโนโลยีและวิศวกรรม 
ด าเนินธุรกิจด้านนวัตกรรม ดิจิตอล เทคโนโลยี วิศวกรรม การผลิตและจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อการ
อุตสาหกรรม และการบริหารโครงการต่าง ๆ ของกลุ่ม ปตท. รวมถึงแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กลุ่ม 
ปตท. 
 

การด าเนินงานอื่นของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่ประกอบด้วย ส่วนงานอื่น ๆ ซึ่งไม่มีส่วนงานใดเป็นส่วนงานที่ต้องรายงานแยก
ต่างหาก  
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42. ส่วนงำนด ำเนินงำน (ต่อ) 
  

งบการเงินรวม 
 

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
 
 หน่วย : ล้านบาท 

 ปิโตรเลียมขัน้ต้นและก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขัน้ปลาย เทคโนโลยีและ
วิศวกรรม 

 

อื่น ๆ 
 
 

ปรับปรุงบญัชี
ระหว่างกนั 

 

รวม 
 
 

 ส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

ก๊าซธรรมชาติ 
 

ถ่านหิน 
 

น า้มนั 
 

การค้าระหว่าง
ประเทศ 

ปิโตรเคมีและ 
การกลัน่ 

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 าไรขัน้ต้น* 134,249 63,425 4,098 35,365 692 40,227 23,784 16 (5,255) 296,601 
ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา

ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 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)จากเงินลงทนุในการร่วมค้าและ

บริษัทร่วม 901 327 (5) 715 - 1,253 987 - - 4,178 
อื่น ๆ (2,208) (70) (8,778) (673) (140) (440) 402 120 - (11,787) 
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไมไ่ด้ปันส่วน :           
ดอกเบีย้รับ          3,933 
ก าไรจากตราสารอนพุนัธ์          2,266 
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ          9,270 
ก าไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้           93,652 
ก าไรส าหรับปี          39,950 

 
*ก าไรขัน้ต้น ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายในต้นทนุขาย 

 

199 

42. ส่วนงำนด ำเนินงำน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  
 

 หน่วย : ล้านบาท 

 ปิโตรเลียมขัน้ต้นและก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขัน้ปลาย เทคโนโลยีและ
วิศวกรรม 

 

อื่น ๆ 
 
 

ปรับปรุงบญัชี
ระหว่างกนั 

 

รวม 
 
 

 ส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

ก๊าซธรรมชาติ 
 

ถ่านหิน 
 

น า้มนั 
 

การค้าระหว่าง
ประเทศ 

ปิโตรเคมีและ 
การกลัน่ 

สินทรัพย์ของส่วนงาน 613,465 385,906 16,766 127,284 44,831 843,356 259,717 122,482 - 2,413,808 
สินทรัพย์ระหว่างกนั 15,454 11,380 1,864 4,840 28,661 18,694 6,437 50,673 (138,003) - 
เงินลงทนุในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 7,269 4,108 62 5,749 - 46,389 12,097 7 - 75,681 
รวมสินทรัพย์ตามส่วนงาน 636,188 401,394 18,692 137,873 73,492 908,439 278,251 173,162 (138,003) 2,489,489 
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน          54,694 

สินทรัพย์รวม           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 
หนีส้ินที่ไม่ได้ปันส่วน          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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 ปิโตรเลียมขัน้ต้นและก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขัน้ปลาย เทคโนโลยีและ
วิศวกรรม 

 

อื่น ๆ 
 
 

ปรับปรุงบญัชี
ระหว่างกนั 

 

รวม 
 
 

 ส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

ก๊าซธรรมชาติ 
 

ถ่านหิน 
 

น า้มนั 
 

การค้าระหว่าง
ประเทศ 

ปิโตรเคมีและ 
การกลัน่ 

สินทรัพย์ของส่วนงาน 613,465 385,906 16,766 127,284 44,831 843,356 259,717 122,482 - 2,413,808 
สินทรัพย์ระหว่างกนั 15,454 11,380 1,864 4,840 28,661 18,694 6,437 50,673 (138,003) - 
เงินลงทนุในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 7,269 4,108 62 5,749 - 46,389 12,097 7 - 75,681 
รวมสินทรัพย์ตามส่วนงาน 636,188 401,394 18,692 137,873 73,492 908,439 278,251 173,162 (138,003) 2,489,489 
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน          54,694 

สินทรัพย์รวม           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 
หนีส้ินที่ไม่ได้ปันส่วน          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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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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42. ส่วนงำนด ำเนินงำน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
 

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
 หน่วย : ล้านบาท 

 ปิโตรเลียมขัน้ต้นและก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขัน้ปลาย เทคโนโลยีและ
วิศวกรรม 

 

อื่น ๆ 
 
 

ปรับปรุงบญัชี
ระหว่างกนั 

 

รวม 
 
 

 ส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

ก๊าซธรรมชาติ 
 

ถ่านหิน 
 

น า้มนั 
 

การค้าระหว่าง
ประเทศ 

ปิโตรเคมีและ 
การกลัน่ 

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)ขัน้ต้น* 166,296 83,076 5,045 37,503 2,844 67,335 20,099 (166) (6,821) 375,211 
ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา

ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 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)จากเงินลงทนุในการร่วมค้า

และบริษัทร่วม 120 682 (6) 903 - 3,403 906 - - 6,008 
อื่น ๆ - (2,611) (13) 89 (30) 1,171 72 (134) - (1,456) 
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไมไ่ด้ปันส่วน :           
ดอกเบีย้รับ          7,837 
ขาดทนุจากตราสารอนพุนัธ์          (417) 
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ          15,313 
ก าไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้           183,052 
ก าไรส าหรับปี          122,092 

 
*ก าไร(ขาดทนุ)ขัน้ต้น ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายในต้นทนุขาย 
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42. ส่วนงำนด ำเนินงำน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  
 

 หน่วย : ล้านบาท 

 ปิโตรเลียมขัน้ต้นและก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขัน้ปลาย เทคโนโลยีและ
วิศวกรรม 

 

อื่น ๆ 
 
 

ปรับปรุงบญัชี
ระหว่างกนั 

 

รวม 
 
 

 ส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

ก๊าซธรรมชาติ 
 

ถ่านหิน 
 

น า้มนั 
 

การค้าระหว่าง
ประเทศ 

ปิโตรเคมีและ 
การกลัน่ 

สินทรัพย์ของส่วนงาน 610,369 406,650 25,659 135,286 75,971 775,737 253,762 80,737 - 2,364,171 
สินทรัพย์ระหว่างกนั 18,995 14,653 918 5,133 44,532 27,492 4,644 45,520 (161,887) - 
เงินลงทนุในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 7,061 5,254 42 5,616 - 45,681 11,529 - - 75,183 
รวมสินทรัพย์ตามส่วนงาน 636,425 426,557 26,619 146,035 120,503 848,910 269,935 126,257 (161,887) 2,439,354 
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน          47,611 

สินทรัพย์รวม           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 
หนีส้ินที่ไม่ได้ปันส่วน          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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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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42. ส่วนงำนด ำเนินงำน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  
 

 หน่วย : ล้านบาท 

 ปิโตรเลียมขัน้ต้นและก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขัน้ปลาย เทคโนโลยีและ
วิศวกรรม 

 

อื่น ๆ 
 
 

ปรับปรุงบญัชี
ระหว่างกนั 

 

รวม 
 
 

 ส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

ก๊าซธรรมชาติ 
 

ถ่านหิน 
 

น า้มนั 
 

การค้าระหว่าง
ประเทศ 

ปิโตรเคมีและ 
การกลัน่ 

สินทรัพย์ของส่วนงาน 610,369 406,650 25,659 135,286 75,971 775,737 253,762 80,737 - 2,364,171 
สินทรัพย์ระหว่างกนั 18,995 14,653 918 5,133 44,532 27,492 4,644 45,520 (161,887) - 
เงินลงทนุในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 7,061 5,254 42 5,616 - 45,681 11,529 - - 75,183 
รวมสินทรัพย์ตามส่วนงาน 636,425 426,557 26,619 146,035 120,503 848,910 269,935 126,257 (161,887) 2,439,354 
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน          47,611 

สินทรัพย์รวม           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 
หนีส้ินที่ไม่ได้ปันส่วน          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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(แบบ 56-1 One Report) รายงานทางการเงิน 
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42. ส่วนงำนด ำเนินงำน (ต่อ) 
 

ข้อมลูเก่ียวกบัส่วนงานภมูิศาสตร์ 
 

รายได้จากการขายและบริการแยกแสดงตามสถานท่ีตัง้ทางภูมิศาสตร์ของลกูค้าส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 
2562 มีรายละเอียด ดงันี ้
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
ประเทศไทย 1,060,596 1,369,540 
ทวีปเอเชีย 476,622 745,411 
ทวีปยโุรป 48,861 53,150 
ทวีปอเมริกา 20,586 31,871 
อื่น ๆ  9,000 19,767 
รวม 1,615,665 2,219,739 
 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน แยกแสดงตามสถานที่ตัง้ทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย์  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มี
รายละเอียด ดงันี ้
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
ประเทศไทย 1,361,665 1,306,624 
ทวีปเอเชีย 218,663 229,860 
ทวีปยโุรป 7,266 6,855 
ทวีปอเมริกา 19,127 19,187 
อื่น ๆ  117,685 112,208 
รวม 1,724,406 1,674,734 
 

ข้อมลูเก่ียวกบัลกูค้ารายใหญ่   
 

ในปี 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลกูค้ารายใดที่มีมลูค่าเท่ากบัหรือมากกว่า ร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ 
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42. 
ส่วนงำนด ำเนินงำน (ต่อ) 
 ข้อมลูเก่ียวกบัส่วนงานภมูิศาสตร์ 
 รายได้จากการขายและบริการแยกแสดงตามสถานท่ีตัง้ทางภูมิศาสตร์ของลกูค้าส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 
2562 มีรายละเอียด ดงันี ้
  

หน่วย : ล้านบาท 
 

งบการเงินรวม 
 

2563 
2562 

ประเทศไทย 
1,060,596 

1,369,540 
ทวีปเอเชีย 

476,622 
745,411 

ทวีปยโุรป 
48,861 

53,150 
ทวีปอเมริกา 

20,586 
31,871 

อื่น ๆ  
9,000 

19,767 
รวม 

1,615,665 
2,219,739 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน แยกแสดงตามสถานที่ตัง้ทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มี
รายละเอียด ดงันี ้
  

หน่วย : ล้านบาท 
 

งบการเงินรวม 
 

2563 
2562 

ประเทศไทย 
1,361,665 

1,306,624 
ทวีปเอเชีย 

218,663 
229,860 

ทวีปยโุรป 
7,266 

6,855 
ทวีปอเมริกา 

19,127 
19,187 

อื่น ๆ  
117,685 

112,208 
รวม 

1,724,406 
1,674,734 

 ข้อมลูเก่ียวกบัลกูค้ารายใหญ่   
 ในปี 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลกูค้ารายใดที่มีมลูค่าเท่ากบัหรือมากกว่า ร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ 
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43. เครื่องมือทำงกำรเงนิ 
 

43.1 การจดัประเภทสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงิน 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2563 

 

วดัมลูค่าด้วยมลูค่า
ยตุิธรรม 

- ใช้การบญัชีป้องกนั
ความเสี่ยง 

วดัมลูค่าด้วยมลูค่า
ยตุิธรรมผ่านก าไร

ขาดทนุ 
 

วดัมลูค่าด้วยมลูค่า
ยตุิธรรมผ่านก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 

- ตราสารหนี ้

วดัมลูค่าด้วยมลูค่า
ยตุิธรรมผ่านก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น  

- ตราสารทนุ 

วดัมลูค่าด้วยราคาทุน
ตดัจ าหน่าย 

 
 

รวม 
 
 
 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 1 - 332,031 332,032 
เงินลงทนุในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสัน้ - 146 71 - 80,414 80,631 
ลกูหนีก้ารค้า - - - - 110,528 110,528 
ลกูหนีอ้ื่น - - - - 16,688 16,688 
เงินลงทนุในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาว  
(รวมส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี) - 1,215 35 18,487 7,576 27,313 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาว (รวมส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี) - - - - 11,350 11,350 
ตราสารอนพุนัธ์       
สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 162 306 - - - 468 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ - 773 - - - 773 
สญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ 1,473 760 - - - 2,233 
สญัญาสิทธิเลือกซือ้เงินตราต่างประเทศ - 526 - - - 526 
สญัญาอนพุนัธ์ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ - 692 - - - 692 
สญัญาซือ้ขายสินค้าโภคภัณฑ์ - 452 - - - 452 

สินทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอื่น - - - - 1,216 1,216 
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมนุเวียนอื่น - 1,648 - - 6,302 7,950 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 1,635 6,518 107 18,487 566,105 592,852 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 O

ne Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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43. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.1 การจดัประเภทสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงิน (ต่อ) 
 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2563 

 

วดัมลูค่าด้วยมลูค่า
ยตุิธรรม  

- ใช้การบญัชปี้องกนั
ความเสี่ยง 

วดัมลูค่าด้วยมลูค่า
ยตุิธรรมผ่านก าไร

ขาดทนุ 
 

วดัมลูค่าด้วยราคาทนุ
ตดัจ าหน่าย 

 
 

รวม 
 
 
 

หนีส้ินทำงกำรเงิน     
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - - 4,223 4,223 
เจ้าหนีก้ารค้า - - 107,209 107,209 
เจ้าหนีอ้ื่น - - 57,790 57,790 
เงินกู้ ยืมระยะยาว (รวมส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี) - - 738,510 738,510 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า (รวมส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี) - - 52,770 52,770 
เงินมดัจ าถงัก๊าซ - - 11,874 11,874 
ตราสารอนพุนัธ์     
สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 218 1,344 - 1,562 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ 2,013 1,342 - 3,355 
สญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ 1,622 66 - 1,688 
สญัญาอนพุนัธ์ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ - 2,281 - 2,281 
สญัญาซือ้ขายสินค้าโภคภัณฑ์ - 167 - 167 
สญัญาสิทธิในการขายหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ 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. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.1 การจดัประเภทสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงิน (ต่อ) 
 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2563 

 

วดัมลูค่าด้วยมลูค่า
ยตุิธรรมผ่านก าไร

ขาดทนุ 
 

วดัมลูค่าด้วยมลูค่า
ยตุิธรรมผ่านก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 

- ตราสารทนุ 

วดัมลูค่าด้วยราคาทุน
ตดัจ าหน่าย 

 
 

รวม 
 
 
 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 56,342 56,342 
เงินลงทนุในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสัน้ - - 40,147 40,147 
ลกูหนีก้ารค้า - - 72,220 72,220 
ลกูหนีอ้ื่น - - 3,178 3,178 
เงินให้กู้ยมืระยะสัน้ - - 324 324 
เงินลงทนุในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาว (รวมส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี) 360 3,328 7,576 11,264 
เงินให้กู้ยมืระยะยาว (รวมส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี) - - 49,476 49,476 
ตราสารอนพุนัธ์     
สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 277 - - 277 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ 773 - - 773 
สญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ 618 - - 618 
สญัญาสิทธิเลือกซือ้เงินตราต่างประเทศ 526 - - 526 
สญัญาอนพุนัธ์ราคาสินค้าโภคภณัฑ์ 70 - - 70 
สญัญาซือ้ขายสินค้าโภคภณัฑ์ 87 - - 87 
สินทรัพย์ทางการเงินหมนุเวยีนอื่น - - 315 315 
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมนุเวียนอื่น - - 204 204 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 2,711 3,328 229,782 235,821 
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9
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 O

ne Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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43. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.1 การจดัประเภทสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงิน (ต่อ) 
 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2563 

 

วดัมลูค่าด้วยมลูค่า
ยตุิธรรมผ่านก าไร

ขาดทนุ 
 

วดัมลูค่าด้วยมลูค่า
ยตุิธรรมผ่านก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 

- ตราสารทนุ 

วดัมลูค่าด้วยราคาทุน
ตดัจ าหน่าย 

 
 

รวม 
 
 
 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 56,342 56,342 
เงินลงทนุในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสัน้ - - 40,147 40,147 
ลกูหนีก้ารค้า - - 72,220 72,220 
ลกูหนีอ้ื่น - - 3,178 3,178 
เงินให้กู้ยมืระยะสัน้ - - 324 324 
เงินลงทนุในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาว (รวมส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี) 360 3,328 7,576 11,264 
เงินให้กู้ยมืระยะยาว (รวมส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี) - - 49,476 49,476 
ตราสารอนพุนัธ์     
สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 277 - - 277 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ 773 - - 773 
สญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ 618 - - 618 
สญัญาสิทธิเลือกซือ้เงินตราต่างประเทศ 526 - - 526 
สญัญาอนพุนัธ์ราคาสินค้าโภคภณัฑ์ 70 - - 70 
สญัญาซือ้ขายสินค้าโภคภณัฑ์ 87 - - 87 
สินทรัพย์ทางการเงินหมนุเวยีนอื่น - - 315 315 
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมนุเวียนอื่น - - 204 204 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 2,711 3,328 229,782 235,821 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 O

ne Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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43. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.1 การจดัประเภทสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงิน (ต่อ) 
 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563 

 

วดัมลูค่าด้วยมลูค่า
ยตุิธรรมผ่านก าไร

ขาดทนุ 

วดัมลูค่าด้วยราคาทนุ
ตดัจ าหน่าย 

 

รวม 
 
 

หนีส้ินทำงกำรเงิน    
เจ้าหนีก้ารค้า - 67,872 67,872 
เจ้าหนีอ้ื่น - 14,719 14,719 
เงินกู้ยืมระยะสัน้ - 2,561 2,561 
เงินกู้ยืมระยะยาว (รวมส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี) - 146,433 146,433 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า (รวมสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี) - 7,739 7,739 
ตราสารอนพุนัธ์    
สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 67 - 67 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ 1,188 - 1,188 
สญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ 66 - 66 
สญัญาอนพุนัธ์ราคาสินค้าโภคภณัฑ์ 15 - 15 
สญัญาซือ้ขายสินค้าโภคภณัฑ์ 12 - 12 
หนีส้ินทางการเงินหมนุเวียนอื่น - 122 122 
หนิส้ินทางการเงินไม่หมนุเวียนอื่น - 17,203 17,203 

รวมหนีส้ินทางการเงิน 1,348 256,649 257,997 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 One Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.2 การเปิดเผยข้อมลูส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินและการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
 

เคร่ืองมือทางการเงินที่ส าคญัของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีก้ารค้า เงินให้กู้ ยืม 
เงินลงทุน เงินกู้ยืม และหุ้นกู้  กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงทางการเงินที่เก่ียวข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบาย
การบริหารความเส่ียงด้านต่าง ๆ ดงันี ้

- ความเส่ียงด้านเครดิต 
- ความเส่ียงด้านตลาด ได้แก่ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ และ
ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาน า้มนั 

- ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 

43.2.1 ความเส่ียงด้านเครดิต 
 

ความเสี่ยงด้านเครดิต เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ล ูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดในสัญญา  หรือเงื่อนไขในการ 
ให้สินเชื่อ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเสียหายทางการเงินแก่กลุ่มบริษัท ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงโดยปรับ
นโยบายการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยน าเคร่ืองมือทางการเงินต่าง ๆมาช่วย ในการ
บริหารจ ัดการความเสี่ยงทางด้านสินเชื ่อ อาทิ การให้ธนาคารออกหนังสือค า้ประกัน (Bank Guarantee, Letter of 
Guarantee หรือ Standby Letter of Credit) การช าระเงินโดย Letter of Credit (L/C) และการจัดท าประกันภัยลูกหนี ้
การค้า (Trade Credit Insurance) รวมถึงการบริหารจดัการความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อในรูปแบบอื่น เช่น การให้ลกูค้า
วางหลักประกัน และการให้ลูกค้าช าระเงินค่าสินค้าล่วงหน้าบางส่วนก่อนการท าธุรกรรมซือ้ขาย (Advanced payment) 
ทัง้นี  ้เพื่อลดความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อของบริษัทฯ พร้อมทัง้ก าหนดแนวทางการป้องกันและลดความเสี่ยง รวมถึง
ก าหนดให้มีการประเมินความน่าเชื่อถือส าหรับคู่ค้าทัง้หมดของกลุ่มบริษัท และก าหนดให้มีการทบทวนการประเมินความ
น่าเช่ือถือของคู่ค้าเป็นประจ าและ/หรือตามความจ าเป็น เพื่อให้เป็นมาตรฐานและในการพิจารณาการให้สินเชื่อกับคู่ค้า  

 

43.2.2 ความเส่ียงด้านตลาด 
 

กลุ่มบริษัทต้องเผชิญกับความเสี ่ยงด้านตลาดที ่ส าค ัญ 3 ประเภท ได้แก่ ความเสี ่ยงจากความผันผวนของอตัรา
แลกเปลี่ยน อัตราดอกเบีย้ และราคาน า้มันในตลาดโลก กลุ่มบริษัทมีรายการซือ้ขาย และกู้ยืมเงินบางส่วนที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ รวมทัง้การกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการด าเนินงานซึ่งต้องจ่ายอัตราดอกเบีย้ทัง้แบบคงที่และแบบลอยตัว ดังนั น้ 
ฝ่ายบริหารจึงท ารายการตราสารอนุพันธ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ เคร่ืองมือทางการเงินที่ใช้ในการป้องกัน
ความเสี่ยง เช่น การท าสัญญาซือ้และขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้ ส ัญญา
แลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบีย้ และสัญญาสิทธิเลือกซือ้เงินตราต่างประเทศ เป็นต้น  
 
ส าหรับความเสี่ยงจากราคาน า้มนัในตลาดโลกได้มีการป้องกันโดยการใช้ตราสารอนุพนัธ์ เช่น การท าสญัญาแลกเปล่ียนราคา
น า้มนั การท าสญัญาซือ้ขายราคาน า้มนัล่วงหน้า และสัญญาสิทธิเลือกซือ้สินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น และต้องมีการรายงาน
ต่อผู้บริหารเกี่ยวกับรายละเอียดของต้นทุน ราคาตลาดของเคร่ืองมือทางการเงินทุกประเภทรวมถึงสญัญาซือ้และขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และสัญญาซือ้ขายราคาน า้มันล่วงหน้าที่ยังคงค้างอยู่ด้วย  นอกจากนีก้ลุ่มบริษัทมีการจดัวาง   
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.2 การเปิดเผยข้อมลูส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินและการบริหารความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

43.2.2 ความเส่ียงด้านตลาด (ต่อ) 
 

โครงสร้างและกระบวนการในการก าก ับด ูแลการบริหารจ ัดการความเสี ่ยงและการตรวจสอบที ่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล รวมทัง้มีการก าหนดวงเงินมูลค่าความเสี่ยง (Value at Risk: VaR) ในการท าธุรกรรมการค้า และมีการ
จัดท ารายงานสรุปสถานะความเส่ียงเสนอต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างสม ่าเสมอ  

 

 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มบริษัทได้มีการท าสญัญาซือ้และขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดและอตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาซือ้
และขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า รวมถึงจ านวนเงินตามสญัญา ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดงันี ้
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
สญัญาซือ้เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า   
อตัรา 29.7700 - 32.5850 บาท = 1 ดอลลาร์สหรัฐ 51,511 - 
อตัรา 29.9625 - 34.0525 บาท = 1 ดอลลาร์สหรัฐ - 76,363 
อตัรา 3.2615 - 3.5733 บาท = 1 โครนาสวีเดน 1,554 - 
อตัรา 1.4640 ยโูร = 1 ดอลลาร์สหรัฐ 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 
   

สญัญาขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหน้า   
อตัรา 29.8830 - 31.5000 บาท = 1 ดอลลาร์สหรัฐ 17,002 - 
อตัรา 29.9950 - 31.1025 บาท = 1 ดอลลาร์สหรัฐ - 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 ดอลลาร์สหรัฐ - 1,820 
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.2 การเปิดเผยข้อมลูส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินและการบริหารความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

43.2.2 ความเส่ียงด้านตลาด (ต่อ) 
 

โครงสร้างและกระบวนการในการก าก ับด ูแลการบริหารจ ัดการความเสี ่ยงและการตรวจสอบที ่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล รวมทัง้มีการก าหนดวงเงินมูลค่าความเสี่ยง (Value at Risk: VaR) ในการท าธุรกรรมการค้า และมีการ
จัดท ารายงานสรุปสถานะความเส่ียงเสนอต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างสม ่าเสมอ  

 

 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มบริษัทได้มีการท าสญัญาซือ้และขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดและอตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาซือ้
และขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า รวมถึงจ านวนเงินตามสญัญา ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดงันี ้
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
สญัญาซือ้เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า   
อตัรา 29.7700 - 32.5850 บาท = 1 ดอลลาร์สหรัฐ 51,511 - 
อตัรา 29.9625 - 34.0525 บาท = 1 ดอลลาร์สหรัฐ - 76,363 
อตัรา 3.2615 - 3.5733 บาท = 1 โครนาสวีเดน 1,554 - 
อตัรา 1.4640 ยโูร = 1 ดอลลาร์สหรัฐ 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 
   

สญัญาขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหน้า   
อตัรา 29.8830 - 31.5000 บาท = 1 ดอลลาร์สหรัฐ 17,002 - 
อตัรา 29.9950 - 31.1025 บาท = 1 ดอลลาร์สหรัฐ - 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 ดอลลาร์สหรัฐ - 1,820 
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.2 การเปิดเผยข้อมลูส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินและการบริหารความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

43.2.2 ความเส่ียงด้านตลาด (ต่อ) 
 

 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (ต่อ) 
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 
สญัญาซือ้เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า   
อตัรา 29.7700 - 31.1693 บาท = 1 ดอลลาร์สหรัฐ 13,534 - 
อตัรา 30.1085 - 30.3866 บาท = 1 ดอลลาร์สหรัฐ - 21,778 
   

สญัญาขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหน้า   
อตัรา 29.8830 - 31.5000 บาท = 1 ดอลลาร์สหรัฐ 15,309 - 
อตัรา 29.9950 - 31.1025 บาท = 1 ดอลลาร์สหรัฐ - 9,537 
อตัรา 0.2906 - 0.2961 บาท = 1 เยน 8,826 - 
อตัรา 0.2790 - 0.2806 บาท = 1 เยน - 5,596 
 

นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทได้มีการท าสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินของเงินกู้ยืมระยะยาวในรูปแบบของสญัญาสิทธิเลือกซือ้เงินตรา
ต่างประเทศ (Participating SWAP) ซึ่งมีรายละเอียดตามเงื่อนไขในสัญญาสิทธิดังกล่าว และมูลค่าหนีสิ้นทางการเงินที่มี
ความเส่ียง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
23,000 ล้านเยน ต่อ 197 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 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 การเปิดเผยข้อมลูส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินและการบริหารความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

43.2.2 ความเส่ียงด้านตลาด (ต่อ) 
 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้ 
 

กลุ่มบริษัทได้มีการท าสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบีย้ของเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอ่ืน เงินกู้ยืม
ระยะยาวและหุ้นกู้  โดยมีรายละเอียดตามสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ รวมถึงมลูค่าสินทรัพย์ทางการเงนิและ
หนีสิ้นทางการเงินท่ีมีความเส่ียงดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดงัต่อไปนี ้
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 

33,262 ล้านบาท ต่อ 1,040 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 33,262 - - - 
4,000 ล้านบาท ต่อ 121 ล้านดอลลาร์สหรัฐ - - 4,000 4,000 
39,723 ล้านบาท ต่อ 1,230 ล้านดอลลาร์สหรัฐ - 39,723 - - 
772 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อ 24,883 ล้านบาท 24,628 - - - 
123 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อ 3,933 ล้านบาท - - 3,678 - 
340 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อ 11,395 ล้านบาท - 10,192 - 10,192 
รวม 57,890 49,915 7,678 14,192 
 

ซึง่สามารถวิเคราะห์อายขุองสญัญาได้ดงันี ้
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 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 การเปิดเผยข้อมลูส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินและการบริหารความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

43.2.2 ความเส่ียงด้านตลาด (ต่อ) 
 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้ 
 

กลุ่มบริษัทได้มีการท าสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบีย้ของเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอ่ืน เงินกู้ยืม
ระยะยาวและหุ้นกู้  โดยมีรายละเอียดตามสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ รวมถึงมลูค่าสินทรัพย์ทางการเงนิและ
หนีสิ้นทางการเงินท่ีมีความเส่ียงดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดงัต่อไปนี ้
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 

33,262 ล้านบาท ต่อ 1,040 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 33,262 - - - 
4,000 ล้านบาท ต่อ 121 ล้านดอลลาร์สหรัฐ - - 4,000 4,000 
39,723 ล้านบาท ต่อ 1,230 ล้านดอลลาร์สหรัฐ - 39,723 - - 
772 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อ 24,883 ล้านบาท 24,628 - - - 
123 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อ 3,933 ล้านบาท - - 3,678 - 
340 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อ 11,395 ล้านบาท - 10,192 - 10,192 
รวม 57,890 49,915 7,678 14,192 
 

ซึง่สามารถวิเคราะห์อายขุองสญัญาได้ดงันี ้
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 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 การเปิดเผยข้อมลูส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินและการบริหารความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

43.2.2 ความเส่ียงด้านตลาด (ต่อ) 
 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
 

กลุ่มบริษัทได้มีการท าสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบีย้ของเงินกู้ ยืมระยะยาวและหุ้ นกู้  โดยมี รายละเอียดตามสัญญา
แลกเปล่ียนอัตราดอกเบีย้ และมูลค่าหนีสิ้นทางการเงินที่มีความเส่ียงดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
ดงัต่อไปนี ้
  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้จากอตัราดอกเบีย้
ลอยตวัเป็นอตัราดอกเบีย้คงทีใ่นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ 10,465 501 - - 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้จากอตัราดอกเบีย้คงที่
เป็นอตัราดอกเบีย้ลอยตวัในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ 7,162 - 7,162 - 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้จากอตัราดอกเบีย้คงที่
เป็นอตัราดอกเบีย้คงที่ท่ีต ่ากวา่ในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ 3,021 3,033 3,021 3,033 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้จากอตัราดอกเบีย้
ลอยตวัเป็นอตัราดอกเบีย้คงทีใ่นสกลุเงินบาท 9,395 6,393 - - 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้จากอตัราดอกเบีย้คงที่
เป็นอตัราดอกเบีย้ลอยตวัในสกลุเงินบาท 15,500 16,000 15,500 16,000 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้จากอตัราดอกเบีย้คงที่
เป็นอตัราดอกเบีย้คงที่ท่ีต ่ากวา่ในสกลุเงินบาท 16,000 12,000 16,000 12,000 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้จากอตัราดอกเบีย้
ลอยตวัเป็นอตัราดอกเบีย้คงทีใ่นสกลุเงินเยน 293 - - - 
สญัญาสิทธิในอตัราดอกเบีย้อ้างอิงแบบไม่มีคา่สิทธิ 9,011 - - - 
รวม 70,847 37,927 41,683 31,033 
 

ซึง่สามารถวิเคราะห์อายขุองสญัญาได้ดงันี ้
  หน่วย : ล้านบาท 
 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 การเปิดเผยข้อมลูส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินและการบริหารความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

43.2.2 ความเส่ียงด้านตลาด (ต่อ) 
 

ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาน า้มนั 
 

กลุ่มบริษัทได้ท าอนุพนัธ์ประกันความเส่ียงราคาน า้มนั โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 มีปริมาณน า้มนัตามสญัญาดงักล่าว 
ซึ่งจะครบก าหนดภายในปี 2564 ในงบการเงินรวม มีจ านวน 37 ล้านบาร์เรล (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 : 41 ล้านบาร์เรล) 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ มีจ านวน 4 ล้านบาร์เรล (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 : 1 ล้านบาร์เรล) 

 

 การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงความเส่ียงด้านตลาด 
 

 การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของเคร่ืองมือทางการเงินของงบการเงนิรวม ณ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

• อตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 
  

 ตารางต่อไปนีแ้สดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีและส่วนของผู้ ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทจากการเปล่ียนแปลง  
ที่อาจเกิดขึน้อย่างสมเหตุสมผลของอัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  โดยก าหนดให้ตวัแปรอื่นทัง้หมดคงที่ ทัง้นี ้ 
กลุ่มบริษัทไม่มีความเส่ียงอย่างเป็นสาระส าคญัจากการเปล่ียนแปลงของสกลุเงินตราต่างประเทศสกลุเงินอื่น 

 

ผลกระทบจากเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
 
 

ก าไรก่อนภาษี 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

 
 

องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของผู้ ถือหุ้น 
- การแปลงค่างบ

การเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง) 
เมื่อสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐแขง็คา่ขึน้ร้อยละ 10 
เมื่อเทยีบกบัเงินบาท (13,026) 40,928 

เมื่อสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนคา่ขึน้ร้อยละ 10 
เมื่อเทยีบกบัเงินบาท 12,168 (40,932) 

 

• อตัราดอกเบีย้ 
 

ผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษัทจากการเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดขึน้อย่างสมเหตสุมผลของอตัราดอกเบีย้ของเงิน
ให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบีย้ที่ปรับขึน้ลงตามอัตราตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยก าหนดให้ตัวแปรอื่น
ทัง้หมดคงที่ แสดงได้ดงันี ้
 

ผลกระทบจากเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
 

ต้นทนุทางการเงิน
ส าหรับปี 2563 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

เมื่ออตัราดอกเบีย้เพิม่ขึน้ร้อยละ 1 808 
เมื่ออตัราดอกเบีย้ลดลงร้อยละ 1 (398) 
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.2 การเปิดเผยข้อมลูส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินและการบริหารความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

43.2.2 ความเส่ียงด้านตลาด (ต่อ) 
 

ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาน า้มนั 
 

กลุ่มบริษัทได้ท าอนุพนัธ์ประกันความเส่ียงราคาน า้มนั โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 มีปริมาณน า้มนัตามสญัญาดงักล่าว 
ซึ่งจะครบก าหนดภายในปี 2564 ในงบการเงินรวม มีจ านวน 37 ล้านบาร์เรล (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 : 41 ล้านบาร์เรล) 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ มีจ านวน 4 ล้านบาร์เรล (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 : 1 ล้านบาร์เรล) 

 

 การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงความเส่ียงด้านตลาด 
 

 การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของเคร่ืองมือทางการเงินของงบการเงนิรวม ณ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

• อตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 
  

 ตารางต่อไปนีแ้สดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีและส่วนของผู้ ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทจากการเปล่ียนแปลง  
ที่อาจเกิดขึน้อย่างสมเหตุสมผลของอัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  โดยก าหนดให้ตวัแปรอื่นทัง้หมดคงท่ี ทัง้นี ้ 
กลุ่มบริษัทไม่มีความเส่ียงอย่างเป็นสาระส าคญัจากการเปล่ียนแปลงของสกลุเงินตราต่างประเทศสกลุเงินอื่น 

 

ผลกระทบจากเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
 
 

ก าไรก่อนภาษี 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

 
 

องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของผู้ ถือหุ้น 
- การแปลงค่างบ

การเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง) 
เมื่อสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐแขง็คา่ขึน้ร้อยละ 10 
เมื่อเทยีบกบัเงินบาท (13,026) 40,928 

เมื่อสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนคา่ขึน้ร้อยละ 10 
เมื่อเทยีบกบัเงินบาท 12,168 (40,932) 

 

• อตัราดอกเบีย้ 
 

ผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษัทจากการเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดขึน้อย่างสมเหตสุมผลของอตัราดอกเบีย้ของเงิน
ให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบีย้ที่ปรับขึน้ลงตามอัตราตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยก าหนดให้ตัวแปรอื่น
ทัง้หมดคงที่ แสดงได้ดงันี ้
 

ผลกระทบจากเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
 

ต้นทนุทางการเงิน
ส าหรับปี 2563 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

เมื่ออตัราดอกเบีย้เพิม่ขึน้ร้อยละ 1 808 
เมื่ออตัราดอกเบีย้ลดลงร้อยละ 1 (398) 
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.2 การเปิดเผยข้อมลูส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินและการบริหารความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

43.2.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 

กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด รวมถึงมี
ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทนุที่หลากหลายให้มีอย่างเพียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 

รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหนีสิ้นทางการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสด
ตามสญัญาที่ยงัไม่คิดลดเป็นมลูค่าปัจจบุนั สามารถแสดงได้ดงันี ้  

 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้ 
จากสถาบนัการเงิน 4,223 - - 4,223 

เจ้าหนีก้ารค้า 107,209 - - 107,209 
เจ้าหนีอ้ื่น 52,729 - - 52,729 
หนีสิ้นหมนุเวียนทางการเงินอื่น 3,864 - - 3,864 
เงินกู้ยืม และหุ้นกู้  :     
เงินต้น 73,933 290,274 378,506 742,713 
ดอกเบีย้จ่าย 21,867 75,543 208,232 305,642 

หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ :     
เงินต้น 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 
กระแสเงินสดจ่ายจากสญัญาอนพุนัธ์ทางการเงิน 81,768 38,654 39,699 160,121 
กระแสเงินสดรับจากสญัญาอนพุนัธ์ทางการเงิน 80,482 37,615 38,323 156,420 
กระแสเงินสดจ่ายจากสญัญาอนพุนัธ์ 
  สินค้าโภคภณัฑ์ 1,866 - - 1,866 
กระแสเงินสดรับจากสญัญาอนพุนัธ์ 
  สินค้าโภคภณัฑ์ 314 - - 314 
กระแสเงินสดจ่ายจากสญัญาซือ้ขาย 
  สินค้าโภคภณัฑ์ 13,684 - - 13,684 
กระแสเงินสดรับจากสญัญาซือ้ขาย 
  สินค้าโภคภณัฑ์ 14,003 - - 14,003 
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.2 การเปิดเผยข้อมลูส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินและการบริหารความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

43.2.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (ต่อ) 
 

รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหนีสิ้นทางการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสด
ตามสญัญาที่ยงัไม่คิดลดเป็นมลูค่าปัจจบุนั สามารถแสดงได้ดงันี ้(ต่อ) 

 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
เจ้าหนีก้ารค้า 67,872 - - 67,872 
เจ้าหนีอ้ื่น 12,897 - - 12,897 
เงินกู้ยืมระยะสัน้ 2,561 - - 2,561 
หนีสิ้นหมนุเวียนทางการเงินอื่น 122 - - 122 
เงินกู้ยืม และหุ้นกู้  :     
เงินต้น 17,791 45,354 85,809 148,954 
ดอกเบีย้จ่าย 6,129 25,866 90,404 122,399 

หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ :     
เงินต้น 717 2,892 4,130 7,739 
ดอกเบีย้จ่าย 173 505 618 1,296 

หนีสิ้นทางการเงินไม่หมนุเวยีนอืน่ - 309 10,813 11,122 
กระแสเงินสดจ่ายจากสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน 39,585 10,842 4,902 55,329 
กระแสเงินสดรับจากสญัญาอนพุนัธ์ทางการเงิน 40,348 10,824 3,972 55,144 
กระแสเงินสดจ่ายจากสญัญาอนพุนัธ์ 
  สินค้าโภคภณัฑ์ 57 - - 57 
กระแสเงินสดรับจากสญัญาอนพุนัธ์ 
  สินค้าโภคภณัฑ์ 95 - - 95 
กระแสเงินสดจ่ายจากสญัญาซือ้ขาย 
  สินค้าโภคภณัฑ์ 38,686 - - 38,686 
กระแสเงินสดรับจากสญัญาซือ้ขาย 
  สินค้าโภคภณัฑ์ 38,795 - - 38,795 
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.2 การเปิดเผยข้อมลูส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินและการบริหารความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

43.2.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (ต่อ) 
 

รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหนีสิ้นทางการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสด
ตามสญัญาที่ยงัไม่คิดลดเป็นมลูค่าปัจจบุนั สามารถแสดงได้ดงันี ้(ต่อ) 

 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
เจ้าหนีก้ารค้า 67,872 - - 67,872 
เจ้าหนีอ้ื่น 12,897 - - 12,897 
เงินกู้ยืมระยะสัน้ 2,561 - - 2,561 
หนีสิ้นหมนุเวียนทางการเงินอื่น 122 - - 122 
เงินกู้ยืม และหุ้นกู้  :     
เงินต้น 17,791 45,354 85,809 148,954 
ดอกเบีย้จ่าย 6,129 25,866 90,404 122,399 

หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ :     
เงินต้น 717 2,892 4,130 7,739 
ดอกเบีย้จ่าย 173 505 618 1,296 

หนีสิ้นทางการเงินไม่หมนุเวยีนอืน่ - 309 10,813 11,122 
กระแสเงินสดจ่ายจากสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน 39,585 10,842 4,902 55,329 
กระแสเงินสดรับจากสญัญาอนพุนัธ์ทางการเงิน 40,348 10,824 3,972 55,144 
กระแสเงินสดจ่ายจากสญัญาอนพุนัธ์ 
  สินค้าโภคภณัฑ์ 57 - - 57 
กระแสเงินสดรับจากสญัญาอนพุนัธ์ 
  สินค้าโภคภณัฑ์ 95 - - 95 
กระแสเงินสดจ่ายจากสญัญาซือ้ขาย 
  สินค้าโภคภณัฑ์ 38,686 - - 38,686 
กระแสเงินสดรับจากสญัญาซือ้ขาย 
  สินค้าโภคภณัฑ์ 38,795 - - 38,795 
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.2 การเปิดเผยข้อมลูส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินและการบริหารความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

43.2.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (ต่อ) 
 

จ านวนเงินต้นและจ านวนเงินท่ียงัไม่ได้เบิกใช้คงค้าง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 วงเงินรวม วงเงินท่ียงัไม่ได้เบิกใช้ 
วงเงินสินเชื่อระยะสัน้แบบมีภาระผกูพนั 74,790 59,486 
วงเงินสินเชื่อระยะสัน้แบบไม่มีภาระผกูพนั 237,565 206,699 
 
 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 วงเงินรวม วงเงินท่ียงัไม่ได้เบิกใช้ 
วงเงินสินเชื่อระยะสัน้แบบมีภาระผกูพนั 4,395 4,395 
วงเงินสินเชื่อระยะสัน้แบบไม่มีภาระผกูพนั 46,874 32,367 
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.3 การวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรม ดงันี ้
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 1 - 1 
เงินลงทนุในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสัน้ - 217 - 217 
เงินลงทนุท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม 
ผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น     

ตราสารทนุ     
กองทนุรวม - - 1,004 1,004 
ตราสารทนุอื่น 3,282 - 14,201 17,483 

ตราสารหนี ้     
ตราสารหนีอ้ื่น - 35 - 35 

เงินลงทนุท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม 
ผ่านก าไรขาดทนุ     

ตราสารหนี ้     
กองทนุรวม 1,071 - 114 1,185 
ตราสารหนีอ้ื่น - - 30 30 

ตราสารอนพุนัธ์     
สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - 468 - 468 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ - 773 - 773 
สญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ - 2,233 - 2,233 
สญัญาสิทธิเลือกซือ้เงินตราตา่งประเทศ - 526 - 526 
สญัญาอนพุนัธ์ราคาสินค้าโภคภณัฑ์ - 692 - 692 
สญัญาซือ้ขายสินค้าโภคภณัฑ์ - 452 - 452 

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมนุเวียนอื่น     
เงินลงทนุท่ีถือไว้ส าหรับหนีสิ้นผลประโยชน์
พนกังานจากการด าเนินงานร่วมกนั 

 
1,648 

 
- 

 
- 

 
1,648 
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.3 การวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรม ดงันี ้
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 1 - 1 
เงินลงทนุในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสัน้ - 217 - 217 
เงินลงทนุท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม 
ผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น     

ตราสารทนุ     
กองทนุรวม - - 1,004 1,004 
ตราสารทนุอื่น 3,282 - 14,201 17,483 

ตราสารหนี ้     
ตราสารหนีอ้ื่น - 35 - 35 

เงินลงทนุท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม 
ผ่านก าไรขาดทนุ     

ตราสารหนี ้     
กองทนุรวม 1,071 - 114 1,185 
ตราสารหนีอ้ื่น - - 30 30 

ตราสารอนพุนัธ์     
สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - 468 - 468 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ - 773 - 773 
สญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ - 2,233 - 2,233 
สญัญาสิทธิเลือกซือ้เงินตราตา่งประเทศ - 526 - 526 
สญัญาอนพุนัธ์ราคาสินค้าโภคภณัฑ์ - 692 - 692 
สญัญาซือ้ขายสินค้าโภคภณัฑ์ - 452 - 452 

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมนุเวียนอื่น     
เงินลงทนุท่ีถือไว้ส าหรับหนีสิ้นผลประโยชน์
พนกังานจากการด าเนินงานร่วมกนั 

 
1,648 

 
- 

 
- 

 
1,648 
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.3 การวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรม ดงันี ้(ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ) 
 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
หนีส้นิที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
ตราสารอนพุนัธ์     
สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - 1,562 - 1,562 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ - 3,355 - 3,355 
สญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ - 1,688 - 1,688 
สญัญาอนพุนัธ์ราคาสินค้าโภคภณัฑ์ 1,561 720 - 2,281 
สญัญาซือ้ขายสินค้าโภคภณัฑ์ - 167 - 167 
สญัญาสิทธิในการขายหุ้นจากส่วนได้เสีย 
ที่ไม่มีอ านาจควบคมุ - - 95 95 

หนีสิ้นทางการเงินหมนุเวยีนอื่น     
    ส่ิงตอบแทนที่จะจ่ายในอนาคตจากการซือ้ธุรกิจ - - 60 60 
    ส่ิงตอบแทนที่ต้องจ่ายในการซือ้สดัส่วน 
    การถือหุ้นในการร่วมค้า - - 1,601 1,601 

หนีสิ้นทางการเงินไม่หมนุเวยีนอืน่     
    ส่ิงตอบแทนที่จะจ่ายในอนาคตจากการซือ้ธุรกิจ - - 109 109 
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.3 การวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรม ดงันี ้(ต่อ) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทนุเผื่อขาย     
ตราสารทนุ 3,360 - - 3,360 
ตราสารหนี ้ - 1,503 - 1,503 
กองทนุรวม 1,170 - 654 1,824 

ตราสารอนพุนัธ์     
สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - 357 - 357 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ - 265 - 265 
สญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ - 4,949 - 4,949 
สญัญาแลกเปลี่ยนราคาสินค้าโภคภณัฑ์ - 696 - 696 
สญัญาอนพุนัธ์อื่น ๆ - 1,230 - 1,230 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น     
เงินลงทนุท่ีถือไว้ส าหรับหนีสิ้นผลประโยชน์ 
พนกังานจากการด าเนินงานร่วมกนั 

 
1,354 

 
- 

 
- 

 
1,354 

 

หนีส้นิที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
ตราสารอนพุนัธ์     
สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - 727 - 727 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ - 2,492 - 2,492 
สญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ - 154 - 154 
สญัญาแลกเปลี่ยนราคาสินค้าโภคภณัฑ์ 1,365 412 - 1,777 
สญัญาอนพุนัธ์อื่น ๆ - 73 - 73 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอื่น     
    ส่ิงตอบแทนที่จะจ่ายในอนาคตจากการซือ้ธุรกิจ - - 214 214 
    ส่ิงตอบแทนที่ต้องจ่ายจากการซือ้สดัส่วน 
    การถือหุ้นในการร่วมค้า - - 1,564 1,564 
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.3 การวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรม ดงันี ้(ต่อ) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทนุเผื่อขาย     
ตราสารทนุ 3,360 - - 3,360 
ตราสารหนี ้ - 1,503 - 1,503 
กองทนุรวม 1,170 - 654 1,824 

ตราสารอนพุนัธ์     
สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - 357 - 357 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ - 265 - 265 
สญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ - 4,949 - 4,949 
สญัญาแลกเปลี่ยนราคาสินค้าโภคภณัฑ์ - 696 - 696 
สญัญาอนพุนัธ์อื่น ๆ - 1,230 - 1,230 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น     
เงินลงทนุท่ีถือไว้ส าหรับหนีสิ้นผลประโยชน์ 
พนกังานจากการด าเนินงานร่วมกนั 

 
1,354 

 
- 

 
- 

 
1,354 

 

หนีส้นิที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
ตราสารอนพุนัธ์     
สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - 727 - 727 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ - 2,492 - 2,492 
สญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ - 154 - 154 
สญัญาแลกเปลี่ยนราคาสินค้าโภคภณัฑ์ 1,365 412 - 1,777 
สญัญาอนพุนัธ์อื่น ๆ - 73 - 73 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอื่น     
    ส่ิงตอบแทนที่จะจ่ายในอนาคตจากการซือ้ธุรกิจ - - 214 214 
    ส่ิงตอบแทนที่ต้องจ่ายจากการซือ้สดัส่วน 
    การถือหุ้นในการร่วมค้า - - 1,564 1,564 
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.3 การวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน (ต่อ) 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรม ดงันี ้(ต่อ) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทนุท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม 
ผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น     

ตราสารทนุ     
กองทนุรวม - - 1,004 1,004 
ตราสารทนุอื่น 2,120 - 204 2,324 

เงินลงทนุท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม 
ผ่านก าไรขาดทนุ     

ตราสารหนี ้     
กองทนุรวม 360 - - 360 

ตราสารอนพุนัธ์     
สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - 277 - 277 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ - 773 - 773 
สญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ - 618 - 618 
สญัญาสิทธิเลือกซือ้เงินตราตา่งประเทศ - 526 - 526 
สญัญาอนพุนัธ์ราคาสินค้าโภคภณัฑ์ - 70 - 70 
สญัญาซือ้ขายสินค้าโภคภณัฑ์ - 87 - 87 

 

หนีส้นิที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
ตราสารอนพุนัธ์     
สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - 67 - 67 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ - 1,188 - 1,188 
สญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ - 66 - 66 
สญัญาอนพุนัธ์ราคาสินค้าโภคภณัฑ์ - 15 - 15 
สญัญาซือ้ขายสินค้าโภคภณัฑ์ - 12 - 12 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 One Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.3 การวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน (ต่อ) 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรม ดงันี ้(ต่อ) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทนุเผื่อขาย     

ตราสารทนุ 1,936 - - 1,936 
กองทนุรวม 397 - 654 1,051 

ตราสารอนพุนัธ์     
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ - 239 - 239 
สญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ - 1,763 - 1,763 

     หนีส้นิที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
ตราสารอนพุนัธ์     

สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ - 324 - 324 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 One Report) รายงานทางการเงิน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.3 การวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน (ต่อ) 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรม ดงันี ้(ต่อ) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทนุเผื่อขาย     

ตราสารทนุ 1,936 - - 1,936 
กองทนุรวม 397 - 654 1,051 

ตราสารอนพุนัธ์     
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ - 239 - 239 
สญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ - 1,763 - 1,763 

     หนีส้นิที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
ตราสารอนพุนัธ์     

สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ - 324 - 324 
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.3 การวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน (ต่อ) 
 

สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงินท่ีไม่ได้วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรมซึง่ส่วนใหญ่เป็นรายการท่ีมลูค่าบญัชีเป็นค่าประมาณการที่
สมเหตสุมผลของมลูค่ายตุิธรรม ยกเว้นรายการดงัต่อไปนี ้
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
สินทรัพย์ที่วดัมลูคา่ด้วยราคาทนุตดัจ าหน่าย     
ตราสารหนี ้ - 8,415 - 8,415 

 

หนีส้นิที่เปิดเผยด้วยมูลค่ำยุตธิรรม     
เงินกู้ยืมระยะยาว - 185,877 - 185,877 
หุ้นกู้ - 551,259 - 551,259 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
สินทรัพย์ที่วดัมลูคา่ด้วยราคาทนุตดัจ าหน่าย     
ตราสารหนี ้ - 15,014 - 15,014 

 

หนีส้นิที่เปิดเผยด้วยมูลค่ำยุตธิรรม     
หุ้นกู้ - 393,143 - 393,143 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 One Report) รายงานทางการเงิน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.3 การวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน (ต่อ) 
 

สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงินท่ีไม่ได้วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรมซึง่ส่วนใหญ่เป็นรายการท่ีมลูค่าบญัชีเป็นค่าประมาณการที่
สมเหตสุมผลของมลูค่ายตุิธรรม ยกเว้นรายการดงัต่อไปนี ้(ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
สินทรัพย์ที่วดัมลูคา่ด้วยราคาทนุตดัจ าหน่าย     
ตราสารหนี ้ - 8,415 - 8,415 

 

หนีส้นิที่เปิดเผยด้วยมูลค่ำยุตธิรรม     
เงินกู้ยืมระยะยาว - - 57,397 57,397 
หุ้นกู้ - 117,657 - 117,657 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
สินทรัพย์ที่วดัมลูคา่ด้วยราคาทนุตดัจ าหน่าย     
ตราสารหนี ้ - 15,014 - 15,014 

 

หนีส้นิที่เปิดเผยด้วยมูลค่ำยุตธิรรม     
หุ้นกู้ - 107,048 - 107,048 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 One Report) รายงานทางการเงิน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.3 การวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน (ต่อ) 
 

สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงินท่ีไม่ได้วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรมซึง่ส่วนใหญ่เป็นรายการท่ีมลูค่าบญัชีเป็นค่าประมาณการที่
สมเหตสุมผลของมลูค่ายตุิธรรม ยกเว้นรายการดงัต่อไปนี ้(ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
สินทรัพย์ที่วดัมลูคา่ด้วยราคาทนุตดัจ าหน่าย     
ตราสารหนี ้ - 8,415 - 8,415 

 

หนีส้นิที่เปิดเผยด้วยมูลค่ำยุตธิรรม     
เงินกู้ยืมระยะยาว - - 57,397 57,397 
หุ้นกู้ - 117,657 - 117,657 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
สินทรัพย์ที่วดัมลูคา่ด้วยราคาทนุตดัจ าหน่าย     
ตราสารหนี ้ - 15,014 - 15,014 

 

หนีส้นิที่เปิดเผยด้วยมูลค่ำยุตธิรรม     
หุ้นกู้ - 107,048 - 107,048 
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.3 การวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน (ต่อ) 
 

เทคนิคการประเมินมลูค่ายตุิธรรมและข้อมลูที่ใช้ส าหรับการวดัมลูค่ายตุิธรรมระดบั 2  
 

มลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุในตราสารหนี ้และตราสารหนีท้ี่เป็นหลกัทรัพย์เผ่ือขาย ค านวณจากราคาเสนอซือ้ล่าสดุหรืออตัรา
ผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยหรือตลาดอื่นที่เก่ียวข้อง และอาจค านวณโดยใช้กระแสเงินสดตาม
สญัญา คิดลดด้วยอตัราอ้างอิงจากราคาตลาดของตราสารหนีอ้ื่นท่ีมีราคาที่สามารถสงัเกตได้ของคู่สญัญา  
 

มลูค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ มีข้อมลูที่น ามาใช้ในการประเมินมลูค่ายุติธรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อมลูที่สามารถสงัเกตได้
ในตลาดและปรับด้วยความเส่ียงที่เก่ียวข้องอย่างเพียงพอ เช่น  ราคาซือ้ขายในตลาด ความผนัผวนของราคา อตัราแลกเปล่ียน
ทนัที อตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ และเส้นราคาล่วงหน้าของสินค้าโภคภณัฑ์ เป็นต้น  ทัง้นี ้จะมีการคิด
ลดราคาหากมีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อมลูค่ายตุิธรรมของตราสารอนพุนัธ์นัน้ ๆ 
 

มลูค่ายตุิธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาว ค านวณจากมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดด้วยอตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืม
ของตลาด และมลูค่ายุติธรรมของหุ้นกู้  ประเมินโดยใช้ราคาปิดครัง้ล่าสดุหรืออตัราดอกเบีย้ท่ีอ้างอิงล่าสดุจากสมาคมตลาด
ตราสารหนี ้หรือพิจารณาถึงราคาเสนอซือ้ขายในปัจจบุนัหรือราคาเสนอซือ้ขายล่าสดุส าหรับตราสารท่ีคล้ายคลึงกันในตลาด 
และอาจค านวณโดยอ้างอิงจากราคาซือ้ขายที่สงัเกตในตลาดรองของสมาคมตราสารหนี ้ซึง่มีการเสนอซือ้ขายกนัในตลาดที่มี
สภาพคล่อง 
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.3 การวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน (ต่อ) 
 

เทคนิคการประเมินมลูค่ายตุิธรรมและข้อมลูที่ใช้ส าหรับการวดัมลูค่ายตุิธรรมระดบั 3  
 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินและเงินลงทุนเผ่ือขายประเภทเงินลงทุนในกองทุนรวม ประเมินโดยใช้
ข้อมูลมูลค่าที่เก่ียวข้อง เช่น สินทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value) หรือ สินทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value) ตามรายงานยืนยัน
สถานะการลงทุน (Capital Call Statement) และแปลงค่าโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน หรือ Valuation ของบริษัทในการระดมทนุ
ครัง้ล่าสดุ หรือใช้แผนธุรกิจร่วมกับการประเมินสภาพปัจจุบันของตลาด หรือราคาทุน แล้วแต่มลูค่าใดจะเหมาะสม ส าหรับ
รายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นบางรายการของกลุ่มบริษัท มีข้อมลูที่
ไม่สามารถสงัเกตได้ที่ส าคญัคืออตัราคิดลดที่ปรับปรุงความเส่ียงอ้างอิงจากต้นทนุทางการเงินถวัเฉล่ียของเงินทุน (Weighted 
average cost of capital) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และต้นทุนของทุน (Cost of equity) ซึ่งกลุ่มบริษัท
พิจารณาว่ามีสถานะทางการเงินที่เทียบเคียงได้กับคู่สญัญาที่เป็นผู้ออกตราสารนัน้ และจะมีการหารือเก่ียวกับกระบวนการ
ประเมินมลูค่าและผลลพัธ์อย่างสม ่าเสมอ 
 

มลูค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวประเมินโดยใช้เทคนิคการคิดมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจ าลอง
ตามทฤษฎีในการประเมินมลูค่าโดยใช้อตัราคิดลดที่ปรับด้วยความเส่ียงที่เก่ียวข้อง ซึ่งข้อมลูที่น ามาใช้ในการประเมินมลูค่า
ยุติธรรมส่วนใหญ่เป็นข้อมลูที่สามารถสงัเกตได้ในตลาดที่เก่ียวข้อง เช่น อตัราแลกเปล่ียนทนัที อตัราดอกเบีย้ และเส้นอตัรา
ผลตอบแทนของตราสารหนี ้เป็นต้น 

 

มลูค่ายตุิธรรมของหนีสิ้นตราสารอนพุนัธ์ของสิทธิในการขายหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ ประเมินโดยการค านวณ
มลูค่าปัจจบุนัของจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายช าระในอนาคต ซึ่งอ้างอิงจากประมาณการก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่า
เส่ือมราคา ต้นทนุทางการเงิน และภาษีเงินได้ในอนาคตและคิดลดด้วยอตัราคิดลด 
 

มูลค่ายุติธรรมของหนีสิ้นทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นประเภทส่ิงตอบแทนที่จะจ่ายในอนาคตจากการซือ้ธุรกิจ และส่ิงตอบ
แทนที่ต้องจ่ายจากการซือ้สัดส่วนการถือหุ้นในการร่วมค้า ประเมินโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด ทัง้นี ้มีข้อมูลที่ไม่สามารถ
สงัเกตได้ที่มีสาระส าคญัของล าดบัชัน้ของมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 คืออตัราคิดลดท่ีปรับด้วยความเส่ียง ประมาณโดยอ้างอิง
จากต้นทนุเงินกู้ของกลุ่มบริษัท 
 

ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรม 
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43. 
เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.3 การวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน (ต่อ) 
 เทคนิคการประเมินมลูค่ายตุิธรรมและข้อมลูที่ใช้ส าหรับการวดัมลูค่ายตุิธรรมระดบั 3  
 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินและเงินลงทุนเผ่ือขายประเภทเงินลงทุนในกองทุนรวม ประเมินโดยใช้
ข้อมูลมูลค่าที่เก่ียวข้อง เช่น สินทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value) หรือ สินทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value) ตามรายงานยืนยัน
สถานะการลงทุน (Capital Call Statement) และแปลงค่าโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน หรือ Valuation ของบริษัทในการระดมทนุ
ครัง้ล่าสดุ หรือใช้แผนธุรกิจร่วมกับการประเมินสภาพปัจจุบันของตลาด หรือราคาทุน แล้วแต่มลูค่าใดจะเหมาะสม ส าหรับ
รายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นบางรายการของกลุ่มบริษัท มีข้อมลูที่
ไม่สามารถสงัเกตได้ที่ส าคญัคืออตัราคิดลดที่ปรับปรุงความเส่ียงอ้างอิงจากต้นทนุทางการเงินถวัเฉล่ียของเงินทุน (Weighted 
average cost of capital) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และต้นทุนของทุน (Cost of equity) ซึ่งกลุ่มบริษัท
พิจารณาว่ามีสถานะทางการเงินที่เทียบเคียงได้กับคู่สญัญาที่เป็นผู้ออกตราสารนัน้ และจะมีการหารือเก่ียวกับกระบวนการ
ประเมินมลูค่าและผลลพัธ์อย่างสม ่าเสมอ 
 มลูค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวประเมินโดยใช้เทคนิคการคิดมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจ าลอง
ตามทฤษฎีในการประเมินมลูค่าโดยใช้อตัราคิดลดที่ปรับด้วยความเส่ียงที่เก่ียวข้อง ซึ่งข้อมลูที่น ามาใช้ในการประเมินมลูค่า
ยุติธรรมส่วนใหญ่เป็นข้อมลูที่สามารถสงัเกตได้ในตลาดที่เก่ียวข้อง เช่น อตัราแลกเปล่ียนทนัที อตัราดอกเบีย้ และเส้นอตัรา
ผลตอบแทนของตราสารหนี ้เป็นต้น

 

 มลูค่ายตุิธรรมของหนีสิ้นตราสารอนพุนัธ์ของสิทธิในการขายหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ ประเมินโดยการค านวณ
มลูค่าปัจจบุนัของจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายช าระในอนาคต ซึ่งอ้างอิงจากประมาณการก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่า
เส่ือมราคา ต้นทนุทางการเงิน และภาษีเงินได้ในอนาคตและคิดลดด้วยอตัราคิดลด 
 มูลค่ายุติธรรมของหนีสิ้นทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นประเภทส่ิงตอบแทนที่จะจ่ายในอนาคตจากการซือ้ธุรกิจ และส่ิงตอบ
แทนที่ต้องจ่ายจากการซือ้สัดส่วนการถือหุ้นในการร่วมค้า ประเมินโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด ทัง้นี ้มีข้อมูลที่ไม่สามารถ
สงัเกตได้ที่มีสาระส าคญัของล าดบัชัน้ของมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 คืออตัราคิดลดที่ปรับด้วยความเส่ียง ประมาณโดยอ้างอิง
จากต้นทนุเงินกู้ของกลุ่มบริษัท 
 ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรม 

 
 

 

225 

43. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.3 การวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงิน (ต่อ) 
 

การกระทบยอดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูค่ายตุิธรรมเป็นประจ าและมีล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรมเป็นระดบั 3 แสดงได้ดงันี ้ 
 

 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

 

เงินลงทนุที่วดัด้วย 
มลูค่ายตุิธรรมผ่าน
ก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอื่น 
- ตราสารทนุ
(กองทนุรวม) 

เงินลงทนุที่วดัด้วย
มลูค่ายตุิธรรมผ่าน
ก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอื่น 

- ตราสารทนุอื่น 
 

เงินลงทนุที่วดั
มลูค่าด้วยมลูค่า
ยตุิธรรมผ่านก าไร

ขาดทนุ  
- ตราสารหนี ้
(กองทนุรวม) 

เงินลงทนุที่วดั
มลูค่าด้วยมลูค่า
ยตุิธรรมผ่านก าไร

ขาดทนุ  
- ตราสารหนีอ้ื่น 

 

สญัญาสิทธิในการ
ขายหุ้นจากส่วนได้
เสียที่ไม่มีอ านาจ

ควบคมุ 
 
 

สิ่งตอบแทนที่จะ
จ่ายในอนาคตจาก
การซือ้ธุรกิจ 

 
 
 

สิ่งตอบแทนที่ต้อง
จ่ายในการซือ้

สดัส่วนการถือหุ้น
ในการร่วมค้า 

 
 

รวม 
 
 
 
 
 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม ่ 653 16,047 - 30 573 214 1,564 19,081 
- เพิม่ขึน้ 235 1,768 54 - - - - 2,057 
- จ าหน่าย - - - - - (54) - (54) 
- โอนเปลี่ยนประเภท - (828) 39 - - - - (789) 
- ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ - - 26 - (514) 8 45 (435) 
- ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิที่รับรู้ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 116 (2,898) - - - - - (2,781) 
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 112 (5) - 36 1 (8) 135 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 1,004 14,201 114 30 95 169 1,601 17,214 
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43. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.3 การวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงิน (ต่อ) 
 

การกระทบยอดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูค่ายตุิธรรมเป็นประจ าและมีล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรมเป็นระดบั 3 แสดงได้ดงันี ้(ต่อ) 
 
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

เงินลงทนุที่วดัด้วย
มลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอื่น 
- ตราสารทนุ 
(กองทนุรวม) 

เงินลงทนุที่วดัด้วย
มลูค่ายตุิธรรมผ่าน
ก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอื่น 

- ตราสารทนุอื่น 
 

รวม 
 
 
 
 
 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 – ปรับปรุงใหม ่ 653 55 708 
- เพิ่มขึน้ 235 151 386 
- ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิที่รับรู้ในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น 116 (2) 114 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 1,004 204 1,208 
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.4 การป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด  
 

กลุ่มบริษัทมีการใช้ตราสารอนพุนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดงันี ้
 

 งบการเงินรวม 
 ครบก าหนด 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (ส าหรับ
รายการซือ้ที่คาดการณ์ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ใน
ระดบัสงูมาก)   

    

จ านวนเงินตามสญัญา (หน่วย : ล้านบาท) 1,510 424 - 1,934 
อตัราแลกเปลี่ยนล่วงหนา้เฉลี่ย (บาท : ดอลลาร์สหรัฐ) 29.89 - 31.45 29.89 - 31.45 - 29.89 - 31.45 
     

จ านวนเงินตามสญัญา (หน่วย : ล้านบาท) 836 718 - 1,554 
อตัราแลกเปลี่ยนลว่งหนา้เฉลี่ย (บาท : โครนาสวีเดน) 3.33 - 3.43 3.33 - 3.43 - 3.33 - 3.43 
     

จ านวนเงินตามสญัญา (หน่วย : ล้านบาท) 472 - - 472 
อตัราแลกเปลี่ยนลว่งหนา้เฉลี่ย (บาท : ยูโร) 35.54 - - 35.54 
     

จ านวนเงินตามสญัญา (หน่วย : ล้านบาท) 18 - - 18 
อตัราแลกเปลี่ยนลว่งหนา้เฉลี่ย (บาท : เยน) 0.2906 - 0.2911 - - 0.2906 - 0.2911 
     

สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (ส าหรับหุ้นกู้)     
จ านวนเงินตามสญัญา (หน่วย : ล้านบาท) - 20,276 11,400 31,676 
อตัราแลกเปลี่ยนล่วงหนา้เฉลี่ย (บาท : ดอลลาร์สหรัฐ) - 31.40 - 32.00 30.62 30.62 - 32.00 
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.4 การป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด (ต่อ) 
 

กลุ่มบริษัทมีการใช้ตราสารอนพุนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดงันี ้(ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม 
 ครบก าหนด 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ (ส าหรับเงินกู้ยืม)     
จ านวนเงินตามสญัญา (หน่วย : ล้านบาท) 385 991 218 1,594 
อตัราดอกเบี้ยคงทีเ่ฉลี่ย (ร้อยละ) 1.96 - 4.49 1.96 - 4.49 3.54 - 4.49 1.96 - 4.49 
     

สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ (ส าหรับหุ้นกู้)     
จ านวนเงินตามสญัญา (หน่วย : ล้านบาท) 255 897 943 2,095 
อตัราดอกเบี้ยคงทีเ่ฉลี่ย (ร้อยละ) 4.34 4.34 4.34 4.34 
     

สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศและอตัราดอกเบีย้ 
(ส าหรับเงินกู้ยืม)     

จ านวนเงินตามสญัญา (หน่วย : ล้านบาท) 42 23 - 65 
อตัราแลกเปลี่ยนล่วงหนา้เฉลี่ย (บาท : ดอลลาร์สหรัฐ) 35.02 35.02 - 35.02 
อตัราดอกเบี้ยคงทีเ่ฉลี่ย (ร้อยละ) 2.79 2.79 - 2.79 
     

สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศและอตัราดอกเบีย้ 
(ส าหรับหุ้นกู้)     

จ านวนเงินตามสญัญา (หน่วย : ล้านบาท) - - 17,950 17,950 
อตัราแลกเปลี่ยนล่วงหนา้เฉลี่ย (บาท : ดอลลาร์สหรัฐ) - - 31.90 31.90 
อตัราดอกเบี้ยคงทีเ่ฉลี่ย (ร้อยละ) - - 3.35 3.35 
     

สญัญาสิทธิในอตัราดอกเบีย้อ้างอิงแบบไม่มีค่าสิทธิ 
(ส าหรับเงินกู้ยืม) 

      

จ านวนเงินตามสญัญา (หน่วย : ล้านบาท) - 9,011 - 9,011 
อตัราดอกเบี้ยอ้างอิง - 6M LIBOR - 6M LIBOR 
เพดานดอกเบี้ยอ้างอิง (ร้อยละ) - 2.42 - 2.42 
อตัราดอกเบี้ยอ้างอิงขัน้ต ่า (ร้อยละ) - 0.20 - 0.20 
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43. 
เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 

 43.4 
การป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด (ต่อ) 

 

กลุ่มบริษัทมีการใช้ตราสารอนพุนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดงันี ้(ต่อ) 
 

 
งบการเงินรวม 

 
ครบก าหนด 

 
ไม่เกิน 1 ปี 

1 - 5 ปี 
เกิน 5 ปี 

รวม 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ (ส าหรับเงินกู้ยืม) 

 
 

 
 

จ านวนเงินตามสญัญา (หน่วย : ล้านบาท) 
385 

991 
218 

1,594 
อตัราดอกเบี้ยคงทีเ่ฉลี่ย (ร้อยละ) 

1.96 - 4.49 
1.96 - 4.49 

3.54 - 4.49 
1.96 - 4.49 

 
 

 
 

 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ (ส าหรับหุ้นกู้) 

 
 

 
 

จ านวนเงินตามสญัญา (หน่วย : ล้านบาท) 
255 

897 
943 

2,095 
อตัราดอกเบี้ยคงทีเ่ฉลี่ย (ร้อยละ) 

4.34 
4.34 

4.34 
4.34 

 
 

 
 

 
สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศและอตัราดอกเบีย้ 

(ส าหรับเงินกู้ยืม) 
 

 
 

 

จ านวนเงินตามสญัญา (หน่วย : ล้านบาท) 
42 

23 
- 

65 
อตัราแลกเปลี่ยนล่วงหนา้เฉลี่ย (บาท : ดอลลาร์สหรัฐ) 

35.02 
35.02 

- 
35.02 

อตัราดอกเบี้ยคงทีเ่ฉลี่ย (ร้อยละ) 
2.79 

2.79 
- 

2.79 
 

 
 

 
 

สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศและอตัราดอกเบีย้ 
(ส าหรับหุ้นกู้) 

 
 

 
 

จ านวนเงินตามสญัญา (หน่วย : ล้านบาท) 
- 

- 
17,950 

17,950 
อตัราแลกเปลี่ยนล่วงหนา้เฉลี่ย (บาท : ดอลลาร์สหรัฐ) 

- 
- 

31.90 
31.90 

อตัราดอกเบี้ยคงทีเ่ฉลี่ย (ร้อยละ) 
- 

- 
3.35 

3.35 
 

 
 

 
 

สญัญาสิทธิในอตัราดอกเบีย้อ้างอิงแบบไม่มีค่าสิทธิ 
(ส าหรับเงินกู้ยืม) 

  
 

  
 

จ านวนเงินตามสญัญา (หน่วย : ล้านบาท) 
- 

9,011 
- 

9,011 
อตัราดอกเบี้ยอ้างอิง 

- 
6M LIBOR 

- 
6M LIBOR 

เพดานดอกเบี้ยอ้างอิง (ร้อยละ) 
- 

2.42 
- 

2.42 
อตัราดอกเบี้ยอ้างอิงขัน้ต ่า (ร้อยละ) 

- 
0.20 

- 
0.20 
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43. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.4 การป้องกนัความเสี่ยงกระแสเงินสด (ต่อ) 
 

ผลกระทบของตราสารป้องกนัความเสี่ยงแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงได้ดงันี ้ 
 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ส ารองส าหรับการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสด ส ารองส าหรับต้นทนุ 

ในการป้องกนัความเสี่ยง 
 
 

 
ส่วนที่ยงัคงป้องกนั 
ความเสี่ยงต่อไป 

ส่วนที่ได้ยตุิการป้องกนั 
ความเสี่ยง 

ยอดซือ้ที่คาดการณ์ที่มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแนใ่นระดบัสงูมาก 111 - - 
เงินกู้ยืม (1,297) - 705 
หุ้นกู้  (1,230) - - 
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230 

43. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.4 การป้องกนัความเสี่ยงกระแสเงินสด (ต่อ) 
 

ผลกระทบของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลกระทบของการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดต่องบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงได้ดงันี ้

 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 

จ านวนเงินตาม
สญัญา 

 
 
 
 

มลูค่าตาม
บญัชี 

 
 
 
 

ส่วนที่มี
ประสิทธิผลที่
รับรู้ในส่วน
ของผู้ ถือหุ้น 

 
 

ต้นทุนในการ
ป้องกนัความ
เสี่ยงที่รับรู้ใน
ส่วนของผู้ ถือหุ้น 

 
 

ส ารองส าหรับ
การป้องกนั
ความเสี่ยงใน
กระแสเงินสดที่
โอนไปยงัก าไร
หรือขาดทนุ 

บรรทดัที่แสดงรายการ 
ในก าไรหรือขาดทุน  
หรือสินทรัพย์ที่ใม่ใช่ 
สินทรัพย์ทางการเงิน 

 
 

สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  
- ส าหรับป้องกันความเสี่ยงจากยอดซือ้ที่คาดการณ์ที่มี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดบัสงูมาก 

 
 

4,528 

 
 

118 

 
 

395 

 
 

- 

 
 

(17) 

 
 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 
สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
- ส าหรับป้องกนัความเสี่ยงจากหุ้นกู้  

 
31,676 

 
1,301 

 
(529) 

 
(369) 

 
(109) 

 
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้  
- ส าหรับป้องกนัความเสี่ยงจากเงินกู้ยืม 

 
1,881 

 
(1,435) 

 
(433) 

 
- 

 
331 

 
ต้นทุนทางการเงิน 

สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้  
- ส าหรับป้องกนัความเสี่ยงจากหุ้นกู้  

 
5,779 

 
(535) 

 
(428) 

 
- 

 
- 

 
- 
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43. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.4 การป้องกนัความเสี่ยงกระแสเงินสด (ต่อ) 
 

ผลกระทบของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลกระทบของการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดต่องบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงได้ดงันี ้(ต่อ) 

 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 

จ านวนเงินตาม
สญัญา 

 
 
 
 

มลูค่าตาม
บญัชี 

 
 
 
 

ส่วนที่มี
ประสิทธิผลที่
รับรู้ในส่วน
ของผู้ ถือหุ้น 

 
 

ต้นทุนในการ
ป้องกนัความ
เสี่ยงที่รับรู้ใน
ส่วนของผู้ ถือหุ้น 

 
 

ส ารองส าหรับ
การป้องกนั
ความเสี่ยงใน
กระแสเงินสดที่
โอนไปยงัก าไร
หรือขาดทนุ 

บรรทดัที่แสดงรายการ 
ในก าไรหรือขาดทุน  
หรือสินทรัพย์ที่ใม่ใช่ 
สินทรัพย์ทางการเงิน 

 
 

สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอตัรา
ดอกเบีย้ - ส าหรับป้องกนัความเสี่ยงจากเงินกู้ยืม 

 
17,950 

 
(1,125) 

 
(540) 

 
358 

 
- 

 
- 

สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอตัรา
ดอกเบีย้ - ส าหรับป้องกนัความเสี่ยงจากหุ้นกู้  

 
65 

 
(477) 

 
(16) 

 
(8) 

 
34 

 
ต้นทุนทางการเงิน 

สญัญาสิทธิในอตัราดอกเบีย้อ้างอิงแบบไม่มีค่าสิทธิ  
- ส าหรับป้องกนัความเสี่ยงจากเงินกู้ยืม 

 
9,011 

 
(20) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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43. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.4 การป้องกนัความเสี่ยงกระแสเงินสด (ต่อ) 
 

ผลกระทบของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลกระทบของการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดต่องบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงได้ดงันี ้(ต่อ) 

 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 

จ านวนเงินตาม
สญัญา 

 
 
 
 

มลูค่าตาม
บญัชี 

 
 
 
 

ส่วนที่มี
ประสิทธิผลที่
รับรู้ในส่วน
ของผู้ ถือหุ้น 

 
 

ต้นทุนในการ
ป้องกนัความ
เสี่ยงที่รับรู้ใน
ส่วนของผู้ ถือหุ้น 

 
 

ส ารองส าหรับ
การป้องกนั
ความเสี่ยงใน
กระแสเงินสดที่
โอนไปยงัก าไร
หรือขาดทนุ 

บรรทดัที่แสดงรายการ 
ในก าไรหรือขาดทุน  
หรือสินทรัพย์ที่ใม่ใช่ 
สินทรัพย์ทางการเงิน 

 
 

สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอตัรา
ดอกเบีย้ - ส าหรับป้องกนัความเสี่ยงจากเงินกู้ยืม 

 
17,950 

 
(1,125) 

 
(540) 

 
358 

 
- 

 
- 

สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอตัรา
ดอกเบีย้ - ส าหรับป้องกนัความเสี่ยงจากหุ้นกู้  

 
65 

 
(477) 

 
(16) 

 
(8) 

 
34 

 
ต้นทุนทางการเงิน 

สญัญาสิทธิในอตัราดอกเบีย้อ้างอิงแบบไม่มีค่าสิทธิ  
- ส าหรับป้องกนัความเสี่ยงจากเงินกู้ยืม 

 
9,011 

 
(20) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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43. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

43.4 การป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด (ต่อ) 
 

การเปล่ียนแปลงของแต่ละองค์ประกอบในส่วนของผู้ ถือหุ้น และการวิเคราะห์ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น มีรายละเอียดดงันี  ้
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 

ส ารองส าหรับการ
ป้องกนัความเส่ียง 
ในกระแสเงินสด 

ส ารองส าหรับต้นทนุ
ในการป้องกนั 
ความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (1,379) 724 
- การเปล่ียนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของตราสารอนพุนัธ์ที่ก าหนดให้
เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการป้องกนัความเส่ียง (1,522) (24) 

- จ านวนท่ีโอนไปยงัก าไรหรือขาดทนุ 348 - 
- การแปลงค่าเงินกู้ยืมทีเ่ป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ (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 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
ส าหรับผลประกอบการปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 2 บาท คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 57,124 ล้านบาท โดยเมื่อวนัที่ 25 ตุลาคม 2562 
บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท จ านวน 
28,562,203,593 หุ้น คิดเป็นเงินจ านวน 25,706 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายเพิ่มเติมดงันี ้
 

เงินปันผล ส าหรับงวดผลการด าเนินงาน อตัราการจ่าย จ านวนหุ้น จ านวนเงินรวม วนัท่ีจ่าย 
  เงินปันผล (หุ้น) (ล้านบาท)  
  (บาท/หุ้น)    

ระหว่างกาล 1 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 1.10 28,562,204,838 31,418 24 เม.ย. 2563 
 

ทัง้นี  ้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี  2563 เมื่อวันที่ 
3 กรกฎาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว  
 

เมื่อวนัที่ 17 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลประกอบการ 
งวด 6 เดือนแรกของปี 2563 ดงันี ้
 

เงินปันผล ส าหรับงวดผลการด าเนินงาน อตัราการจ่าย จ านวนหุ้น จ านวนเงินรวม วนัท่ีจ่าย 
  เงินปันผล (หุ้น) (ล้านบาท)  
  (บาท/หุ้น)    

ระหว่างกาล 1 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.18 28,562,204,838 5,142 16 ต.ค. 2563 
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45. กำรซือ้ธุรกิจ 
 

45.1 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) (GPSC) ได้ลงนามในสัญญาซือ้ขายหุ้นกับ 
Terraform Global Operating LLC เพื่อให้บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของ GPSC เข้าถือหุ้น
ในบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ โอปอเรติง้ จ ากัด (เดิมชื่อ บริษัท เทอร์ร่าฟอร์ม โกลบอล โอปอเรติง้ (ประเทศไทย) 
จ ากดั) บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์เชนจ์ เอเชีย จ ากดั บริษัท พี.พี.โซล่า จ ากดั และบริษัท เอ็น.พี.เอส. สตาร์กรุ๊ป จ ากดั ซึง่ประกอบธุรกจิ
ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์และธุรกิจบริหารจัดการและที่ปรึกษาโครงการไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ โดยมี
มลูค่าเงินลงทนุจ านวนเงินทัง้สิน้ 1,957 ล้านบาท 
 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 บริษัทย่อยดงักล่าวจ่ายช าระค่าหุ้นให้กับ Terraform Global Operating LLC เต็มจ านวนและได้
ด าเนินการเปล่ียนชื่อผู้ ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วในวนัเดียวกนั 
 

ในระหว่างไตรมาสที่สามของปี 2563 กลุ่มบริษัท GPSC เสร็จสิน้การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่มา  
ณ วนัท่ีซือ้ ซึง่เป็นไปตามระยะเวลาในการวดัมลูค่าของการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ืองการ
รวมธุรกิจ  
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45. กำรซือ้ธุรกิจ (ต่อ) 
 

45.1 รายละเอียดของสินทรัพย์สทุธิที่ได้มาและก าไรจากการซือ้ในราคาต ่ากว่ามลูค่ายตุิธรรมที่เกิดขึน้ ณ วนัท่ีซือ้ มีดงันี  ้
 

 หน่วย : ล้านบาท 
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิที่ได้รับ 2,082 
ส่ิงตอบแทนที่ใช้ในการซือ้ (1,957) 
ก าไรจากการซือ้ในราคาต า่กวา่มลูค่ายตุิธรรม 125 
 

สินทรัพย์และหนีสิ้นท่ีเกิดจากการซือ้ธุรกิจ ณ วนัท่ีซือ้ มีดงันี ้
 

 หน่วย : ล้านบาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 480 
ลกูหนีก้ารค้า 71 
ลกูหนีอ้ื่น 2 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 2 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (หมายเหตฯุ 19) 1,773 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอื่น (หมายเหตฯุ 22) 1,031 
เจ้าหนีก้ารค้า (2) 
เจ้าหนีอ้ื่น (10) 
เงินกู้ยืมระยะสัน้ (หมายเหตฯุ 30) (1,125) 
หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น (5) 
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (หมายเหตฯุ 25.3) (94) 
ประมาณการหนีสิ้นส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (หมายเหตฯุ 31) (1) 
ประมาณการหนีสิ้นค่ารือ้ถอนระยะยาว (หมายเหตฯุ 32) (40) 
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิที่ได้รับ 2,082 
หกั ก าไรจากการซือ้ในราคาต า่กว่ามลูคา่ยตุิธรรม (125) 
รวมส่ิงตอบแทนทีใ่ช้ในการซือ้ทัง้สิน้ 1,957 
หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย (480) 
เงินสดที่ใช้ไปในการซือ้ธุรกิจ 1,477 
 

กลุ่มบริษัท GPSC ตัดจ าหน่ายสิทธิในสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าซึ่งรวมแสดงอยู่ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นด้วยวิธีเส้นตรงตาม
ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ จ านวน 21 ปี   
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45. กำรซือ้ธุรกิจ (ต่อ) 
 

45.2 เมื่อวนัที่ 21 มีนาคม 2562 PTTEP HK Offshore Limited (PTTEP HKO) ซึง่เป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
จ ากัด (มหาชน) (PTTEP) ได้ลงนามในสัญญาซือ้ขายหุ้น (Share Sale and Purchase Agreement ) เพื่อเข้าซือ้ธุรกิจ
ทัง้หมดของ Murphy Oil Corporation (Murphy) ในประเทศมาเลเซีย ผ่านการเข้าซือ้หุ้นในบริษัทย่อยซึ่งได้แก่ Murphy 
Sabah Oil Co., Ltd. (Murphy Sabah) และ Murphy Sarawak Oil Co., Ltd. (Murphy Sarawak) ในสดัส่วนร้อยละ 100 
ด้วยมูลค่าการซือ้ประมาณ 2,131 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (65,724 ล้านบาท) ซึ่งตามเงื่อนไขของสัญญาซือ้ขายหุ้นอาจมีส่ิง
ตอบแทนที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมในจ านวนไม่เกิน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หากผลการเจาะส ารวจของโครงการเอสเค 405 บี พบ
ปริมาณปิโตรเลียมอย่างมีนยัส าคญั ทัง้นีก้ารซือ้ธุรกิจดงักล่าวได้เสร็จสิน้ในวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2562 
 

ในระหว่างไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 กลุ่มบริษัท PTTEP ได้ประเมินมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิที่ระบไุด้ โดยได้สะท้อนผล
ของข้อมลูเพิ่มเติมที่ได้รับเก่ียวกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วนัที่ซือ้ ซึ่งไม่เกินกว่าหนึ่งปีนบัจากวนัที่ซื อ้ 
โดยข้อมลูดงักล่าวส่งผลต่อมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิที่ระบไุด้ ณ วนัท่ีซือ้ และค่าความนิยม ดงันี ้
 

 หน่วย : ล้านบาท  
มลูค่ายตุิธรรมเดิม เพิ่มขึน้ (ลดลง) มลูค่ายตุิธรรมใหม ่

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,817 - 1,817 
ลกูหนีก้ารค้า 4,258 - 4,258 
ลกูหนีอ้ื่น 2,331 - 2,331 
สินค้าคงเหลือ 240 - 240 
พสัดคุงเหลือ 605 - 605 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น  347 - 347 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์  50,195 - 50,195 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน  77 - 77 
สินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและประเมินคา่ 12,660 7,428 20,088 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 3,027 - 3,027 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น  1,635 - 1,635 
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45. กำรซือ้ธุรกิจ (ต่อ) 
 

45.2 เมื่อวนัที่ 21 มีนาคม 2562 PTTEP HK Offshore Limited (PTTEP HKO) ซึง่เป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
จ ากัด (มหาชน) (PTTEP) ได้ลงนามในสัญญาซือ้ขายหุ้น (Share Sale and Purchase Agreement ) เพื่อเข้าซือ้ธุรกิจ
ทัง้หมดของ Murphy Oil Corporation (Murphy) ในประเทศมาเลเซีย ผ่านการเข้าซือ้หุ้นในบริษัทย่อยซึ่งได้แก่ Murphy 
Sabah Oil Co., Ltd. (Murphy Sabah) และ Murphy Sarawak Oil Co., Ltd. (Murphy Sarawak) ในสดัส่วนร้อยละ 100 
ด้วยมูลค่าการซือ้ประมาณ 2,131 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (65,724 ล้านบาท) ซึ่งตามเงื่อนไขของสัญญาซือ้ขายหุ้นอาจมีส่ิง
ตอบแทนที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมในจ านวนไม่เกิน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หากผลการเจาะส ารวจของโครงการเอสเค 405 บี พบ
ปริมาณปิโตรเลียมอย่างมีนยัส าคญั ทัง้นีก้ารซือ้ธุรกิจดงักล่าวได้เสร็จสิน้ในวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2562 
 

ในระหว่างไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 กลุ่มบริษัท PTTEP ได้ประเมินมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิที่ระบไุด้ โดยได้สะท้อนผล
ของข้อมลูเพิ่มเติมที่ได้รับเก่ียวกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วนัที่ซือ้ ซึ่งไม่เกินกว่าหนึ่งปีนบัจากวนัที่ซื อ้ 
โดยข้อมลูดงักล่าวส่งผลต่อมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิที่ระบไุด้ ณ วนัท่ีซือ้ และค่าความนิยม ดงันี ้
 

 หน่วย : ล้านบาท  
มลูค่ายตุิธรรมเดิม เพิ่มขึน้ (ลดลง) มลูค่ายตุิธรรมใหม ่

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,817 - 1,817 
ลกูหนีก้ารค้า 4,258 - 4,258 
ลกูหนีอ้ื่น 2,331 - 2,331 
สินค้าคงเหลือ 240 - 240 
พสัดคุงเหลือ 605 - 605 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น  347 - 347 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์  50,195 - 50,195 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน  77 - 77 
สินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและประเมินคา่ 12,660 7,428 20,088 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 3,027 - 3,027 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น  1,635 - 1,635 
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45. กำรซือ้ธุรกิจ (ต่อ) 
 

 หน่วย : ล้านบาท  
มลูค่ายตุิธรรมเดิม เพิ่มขึน้ (ลดลง) มลูค่ายตุิธรรมใหม ่

เจ้าหนีก้ารค้า (194) - (194) 
เจ้าหนีอ้ื่น (4,918) - (4,918) 
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (529) - (529) 
หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น (1,104) - (1,104) 
เงินกู้ยืมระยะยาว (4,102) - (4,102) 
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (11,185) (2,584) (13,769) 
ประมาณการหนีสิ้นค่ารือ้ถอน (8,286) - (8,286) 
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิที่ได้รับ 46,874 4,844 51,718 
บวก ค่าความนิยม 18,850 (4,844) 14,006 
รวมส่ิงตอบแทนทีใ่ช้ในการซือ้ทัง้สิน้ 65,724 - 65,724 
หกั เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดของบริษัทย่อย (1,817) - (1,817) 
เงินสดที่ใช้ไปในการซือ้ธุรกิจ 63,907 - 63,907 
 

ค่าความนิยมที่เกิดขึน้จ านวน 454 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (14,006 ล้านบาท) ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการรับรู้หนีสิ้นภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี ซึ่งเกิดจากผลต่างของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากการซือ้ธุรกิจกับมูลค่าตามบัญชีซึ่งเป็น
ฐานภาษีของสินทรัพย์สทุธิ 
 

มลูค่ายตุิธรรมของสิ่งตอบแทนทัง้หมดที่โอนให้ ณ วนัท่ีซือ้จ านวน 2,131 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (65,724 ล้านบาท) ประกอบด้วย
เงินสดจ่าย ณ วันที่ซือ้ จ านวน 2,124 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (65,505 ล้านบาท) และสิ่งตอบแทนที่จะจ่ายในอนาคตจ านวน 
7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (219 ล้านบาท) ซึ ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมที่คิดลดมาจากสิ่งตอบแทนที่จะจ่ายในอนาคตจ านวน   
7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (231 ล้านบาท) โดยได้บนัทึกเป็นส่วนหนึ่งของหนีสิ้นไม่หมนุเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
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45. กำรซือ้ธุรกิจ (ต่อ) 
 

45.3 วันที่ 17 พฤศจิกายน  2563 บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จ ากัด (MODULUS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่ม บริษัท ปตท. 
น า้ม ันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) (OR) ได้ลงนามในสัญญาจองซือ้หุ้นเพิ ่มทุนในบริษัท พีเบอร์ ร่ีไทย จ ากัด  
(PEABERRYTHAI) จ านวน 17,199,000 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 65  
 

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 PEABERRYTHAI ได้ลงนามในสัญญาซือ้ขายทรัพย์สินจากบริษัท พีเบอร์ร่ี จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นของ 
PEABERRYTHAI เพื่อด าเนินธุรกิจจ าหน่ายเคร่ืองชงกาแฟ เมล็ดกาแฟ และประกอบธุรกิจร้านจ าหน่ายเคร่ืองดื่ม 
 

 รายละเอียดของสินทรัพย์สทุธิที่ได้มาและค่าความนิยมที่เกิดขึน้ ณ วนัที่ซือ้ มีดงันี ้
 

 หน่วย : ล้านบาท 
ส่ิงตอบแทนที่ใช้ในการซือ้ 138 
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิที่ได้รับ (124) 
ค่าความนิยม (หมายเหตฯุ 21) 14 
 

สินทรัพย์และหนีสิ้นท่ีเกิดจากการซือ้ธุรกิจ ณ วนัท่ีซือ้ มีดงันี ้
 

 หน่วย : ล้านบาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 9 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (หมายเหตฯุ 19) 57 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอื่น (หมายเหตฯุ 22) 67 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 2 
เจ้าหนีอ้ื่น  (1) 
หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น (7) 
ประมาณการหนีสิ้นส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (หมายเหตฯุ 31) (4) 
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิที่ได้รับ 124 
บวก ค่าความนิยม (หมายเหตฯุ 21) 14 
รวมส่ิงตอบแทนท่ีใช้ในการซือ้ทัง้สิน้ 138 
หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย (1) 
เงินสดที่ใช้ไปในการซือ้ธุรกิจ 137 
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45.3 วันที่ 17 พฤศจิกายน  2563 บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จ ากัด (MODULUS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่ม บริษัท ปตท. 
น า้ม ันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) (OR) ได้ลงนามในสัญญาจองซือ้หุ้นเพิ ่มทุนในบริษัท พีเบอร์ ร่ีไทย จ ากัด  
(PEABERRYTHAI) จ านวน 17,199,000 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 65  
 

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 PEABERRYTHAI ได้ลงนามในสัญญาซือ้ขายทรัพย์สินจากบริษัท พีเบอร์ร่ี จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นของ 
PEABERRYTHAI เพื่อด าเนินธุรกิจจ าหน่ายเคร่ืองชงกาแฟ เมล็ดกาแฟ และประกอบธุรกิจร้านจ าหน่ายเคร่ืองดื่ม 
 

 รายละเอียดของสินทรัพย์สทุธิที่ได้มาและค่าความนิยมที่เกิดขึน้ ณ วนัที่ซือ้ มีดงันี ้
 

 หน่วย : ล้านบาท 
ส่ิงตอบแทนที่ใช้ในการซือ้ 138 
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิที่ได้รับ (124) 
ค่าความนิยม (หมายเหตฯุ 21) 14 
 

สินทรัพย์และหนีสิ้นท่ีเกิดจากการซือ้ธุรกิจ ณ วนัท่ีซือ้ มีดงันี ้
 

 หน่วย : ล้านบาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 9 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (หมายเหตฯุ 19) 57 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอื่น (หมายเหตฯุ 22) 67 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 2 
เจ้าหนีอ้ื่น  (1) 
หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น (7) 
ประมาณการหนีสิ้นส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (หมายเหตฯุ 31) (4) 
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิที่ได้รับ 124 
บวก ค่าความนิยม (หมายเหตฯุ 21) 14 
รวมส่ิงตอบแทนที่ใช้ในการซือ้ทัง้สิน้ 138 
หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย (1) 
เงินสดที่ใช้ไปในการซือ้ธุรกิจ 137 
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46. สิทธิประโยชน์ตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุน 
 

บริษัทย่อยบางบริษัท ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญัติส่งเสริมการลงทนุ 
พ.ศ. 2520 โดยสงัเขป ดงัต่อไปนี ้
 

กลุ่มบริษัท TOP ได้รับบตัรส่งเสริมการลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับกิจการผลิตกระแสไฟฟ้า
และไอน า้ การผลิตผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมี การผลิตผลิตภัณฑ์เคมี การผลิตเอทานอล การให้บริการขนส่งทางเรือ  
การให้บริการทุ่นรับน า้มันดิบกลางทะเล และเขตอุตสาหกรรม โดยได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีส าหรับเคร่ืองจักรและ
อุปกรณ์ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมตัิ รวมทัง้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสทุธิ  
มีก าหนดเวลา 7 ปี ถึง 8 ปีนับแต่วันที่เ ร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการ หรือระยะเวลา 8 ปี นับจากวันที่มีรายได้ 
ภายหลังจากการได้รับการส่งเสริม และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอตัรา 
ร้อยละ 50 ของอตัราปกติ มีก าหนดเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีพ้นก าหนดระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 

กลุ่มบริษัท PTTGC ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการการผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีขัน้ต้น ขัน้กลาง และขัน้ปลาย กิจการ
ผลิตสาธารณูปการ กิจการให้บริการท่าเทียบเรือส าหรับขนถ่ายสินค้าเหลวและคลงัเก็บสินค้าเหลว กิจการบริการขนส่งสินค้า
ส าหรับเดินทะเล กิจการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีจากปิโตรเลียม กิจการวิจัยและพัฒนาเคมีภัณฑ์โพลีเมอร์และสูตรเคมี กิจการ
บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ และกิจการโรงกลั่นน า้มัน โดยได้รับยกเ ว้นอากรขาเข้าและภาษีส าหรับเคร่ืองจักรตามที่
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนมุตัิ รวมทัง้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน
ไม่รวมค่าที่ดินและทนุหมนุเวียนมีก าหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ และได้รับลดหย่อนภาษี
เงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ มีก าหนดเวลา 5 ปี นับจากวันที่ 
พ้นก าหนดระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 

กลุ่มบริษัท GPSC ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้า ไอน า้ น า้ น า้เย็น เชือ้เพลิงจากขยะ และแบตเตอร่ีลิเทียม
ไอออน ได้รับยกเว้นภาษีอากรต่าง ๆ หลายประการ รวมทัง้การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับก าไรสทุธิที่ได้จากการ
ประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมมีก าหนดเวลา 4 ปี หรือ 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการ  
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46. สิทธิประโยชน์ตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุน (ต่อ) 
 

บริษัทย่อยบางบริษัท ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญัติส่งเสริมการลงทนุ 
พ.ศ. 2520 โดยสงัเขป ดงัต่อไปนี ้(ต่อ) 
 

กลุ่มบริษัท IRPC ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการการผลิต 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 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการประหยดั
พลงังานของโรงกลัน่น า้มนั (UHV) และโครงการ Floating Solar โดยได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีส าหรับวตัถดุิบและวสัดุ
จ าเป็นรวมถึงเคร่ืองจกัรตามที่ได้รับอนุมตัิโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รวมทัง้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมมีก าหนดเวลา 5 ปี ถึง 8 ปี นับแต่วันที่เร่ิมมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการนัน้ ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 ส าหรับก าไรสทุธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริม มีก าหนดเวลา 5 ปี นบัจากวนัที่พ้นก าหนดระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และได้รับอนุญาตให้หกั
ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาเป็นสองเท่าของค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นบัแต่วนัท่ีมีรายได้จากการประกอบ
กิจการนัน้ 
 

กลุ่มบริษัท PTT TANK ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการขนถ่ายสินค้าส าหรับเรือเดินทะเล ประเภท 7.1 กิจการ
สาธารณูปโภคและบริการพืน้ฐาน โดยได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจักรตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
พิจารณาอนุมัติ  รวมทัง้การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ มีก าหนดเวลา 8 ปี นับแต่วันที่ เ ร่ิม 
มีรายได้จากการประกอบกิจการ และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับก าไรสทุธิที่ได้รับจากการลงทนุในอตัราร้อยละ 
50 ของอตัราปกติ มีก าหนดเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีพ้นก าหนดระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล นอกจากนี ้กลุ่ม
บริษัท PTT TANK ได้รับการส่งเสริมการลงทนุในกิจการขนถ่ายสินค้าส าหรับเรือเดินทะเล ประเภท 7.1.4 กิจการขนถ่ายสินค้า
ส าหรับเรือบรรทุกสินค้า โดยได้รับยกเว้นภาษีอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัรตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณา
อนุมัติรวมทัง้การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ มีก าหนดเวลา 6 ปี นับแต่วันที่เร่ิมมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการ  
 

PTTLNG ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ประเภท 7.1 กิจการสาธารณูปโภคและบริการ
พืน้ฐาน โดยได้รับยกเว้นภาษีอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัรตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุพิจารณาอนมุตั ิรวมทัง้ได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับก าไรสทุธิ มีก าหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการ และได้รับ
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ มีก าหนดเวลา 5 ปี  
นบัจากวนัท่ีพ้นก าหนดระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 

ในฐานะท่ีกลุ่มบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน กลุ่มบริษัทจะต้องปฏิบตัิตามเงื่อนไขและข้อก าหนดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ใน
บตัรส่งเสริมการลงทนุ 
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46. สิทธิประโยชน์ตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุน (ต่อ) 
 

บริษัทย่อยบางบริษัท ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญัติส่งเสริมการลงทนุ 
พ.ศ. 2520 โดยสงัเขป ดงัต่อไปนี ้(ต่อ) 
 

กลุ่มบริษัท IRPC ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการการผลิต 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 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการประหยดั
พลงังานของโรงกลัน่น า้มนั (UHV) และโครงการ Floating Solar โดยได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีส าหรับวตัถดุิบและวสัดุ
จ าเป็นรวมถึงเคร่ืองจกัรตามท่ีได้รับอนุมตัิโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รวมทัง้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมมีก าหนดเวลา 5 ปี ถึง 8 ปี นับแต่วันที่เร่ิมมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการนัน้ ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 ส าหรับก าไรสทุธิที่ได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการ
ส่งเสริม มีก าหนดเวลา 5 ปี นบัจากวนัที่พ้นก าหนดระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และได้รับอนุญาตให้หกั
ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาเป็นสองเท่าของค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นบัแต่วนัท่ีมีรายได้จากการประกอบ
กิจการนัน้ 
 

กลุ่มบริษัท PTT TANK ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการขนถ่ายสินค้าส าหรับเรือเดินทะเล ประเภท 7.1 กิจการ
สาธารณูปโภคและบริการพืน้ฐาน โดยได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจักรตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
พิจารณาอนุมัติ  รวมทัง้การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ มีก าหนดเวลา 8 ปี นับแต่วันที่ เ ร่ิม 
มีรายได้จากการประกอบกิจการ และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับก าไรสทุธิที่ได้รับจากการลงทนุในอตัราร้อยละ 
50 ของอตัราปกติ มีก าหนดเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีพ้นก าหนดระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล นอกจากนี ้กลุ่ม
บริษัท PTT TANK ได้รับการส่งเสริมการลงทนุในกิจการขนถ่ายสินค้าส าหรับเรือเดินทะเล ประเภท 7.1.4 กิจการขนถ่ายสินค้า
ส าหรับเรือบรรทุกสินค้า โดยได้รับยกเว้นภาษีอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัรตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณา
อนุมัติรวมทัง้การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ มีก าหนดเวลา 6 ปี นับแต่วันที่เร่ิมมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการ  
 

PTTLNG ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ประเภท 7.1 กิจการสาธารณูปโภคและบริการ
พืน้ฐาน โดยได้รับยกเว้นภาษีอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัรตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุพิจารณาอนมุตั ิรวมทัง้ได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับก าไรสทุธิ มีก าหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการ และได้รับ
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ มีก าหนดเวลา 5 ปี  
นบัจากวนัท่ีพ้นก าหนดระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 

ในฐานะที่กลุ่มบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน กลุ่มบริษัทจะต้องปฏิบตัิตามเงื่อนไขและข้อก าหนดต่าง ๆ ตามท่ีระบุไว้ใน
บตัรส่งเสริมการลงทนุ 
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47. กำรด ำเนินกำรกรณีศำลปกครองกลำงมีค ำสั่งคุ้มครองชั่วครำวโครงกำรในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด 
 

วันที่  19 มิถุนายน 2552 สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนกับพวกรวม 43 ราย (ผู้ ฟ้องคดี ) ได้ยื่นฟ้องหน่วยงานรัฐ  
8 หน่วยงานต่อศาลปกครองกลาง (ศาลฯ) เป็นคดีหมายเลขด าที่ 908/2552 พร้อมกับยื่นค าร้องขอให้ศาลฯ มีค าสั่งก าหนด
มาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทกุข์ชัว่คราวก่อนการพิพากษา โดยขอให้ระงบัโครงการลงทนุ 76 โครงการในพืน้ท่ีมาบตาพุด 
จงัหวดัระยอง 
 

วนัท่ี 29 กนัยายน 2552 ศาลฯ มีค าสัง่เพื่อบรรเทาทกุข์ชัว่คราวก่อนการพิพากษา โดยให้ผู้ถกูฟ้องคดีทัง้แปดสัง่ระงบัโครงการ 
76 โครงการท้ายค าฟ้องไว้เป็นการชัว่คราวจนกว่าศาลฯ จะมีค าพิพากษาหรือค าสัง่เปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่น ยกเว้นโครงการ
ท่ีได้รับใบอนุญาตก่อนวนัประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2550 (รัฐธรรมนญูฯ พ.ศ. 2550) หรือ
โครงการท่ีไม่ได้ก าหนดให้เป็นประเภทโครงการที่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (รายงาน EIA)  
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ลงวันที่  16 มิถุนายน 2552 โดยโครงการที่อยู่ภายใต้ค าสั่งระงบั
ดงักล่าวข้างต้น เป็นโครงการของกลุ่มบริษัทจ านวน 25 โครงการ ซึง่ในจ านวนนีเ้ป็นโครงการของบริษัทฯ จ านวน 3 โครงการ  
 

วนัท่ี 16 ตลุาคม 2552 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้มีส่วนได้เสียได้ยื่นค าร้องอทุธรณ์ค าสัง่ศาลฯ ต่อศาลปกครองสงูสดุ 
 

วันที่ 2 ธันวาคม 2552 ศาลปกครองสูงสุดได้มีค าสั่งค าร้องที่ 592/2552 แก้ค าสั่งศาลฯ โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีทัง้แปดสั่งระงบั
โครงการหรือกิจกรรมท้ายค าฟ้องไว้เป็นการชัว่คราว ยกเว้น 11 โครงการท่ีศาลปกครองสงูสดุเห็นว่าเป็นโครงการหรือกิจกรรม
ท่ีไม่น่าจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงอย่างชดัเจน แต่เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่มุ่งควบคมุหรือบ าบดัมลพิษหรือติดตัง้
อุปกรณ์เพิ่มเติม ซึ่งในจ านวนนีเ้ป็นโครงการของกลุ่มบริษัท 7 โครงการ โดยแบ่งเป็นโครงการของบริษัทฯ 1 โครงการและ
โครงการของบริษัทอื่นในกลุ่ม 6 โครงการ คงเหลือโครงการของบริษัทฯ ที่ยังอยู่ภายใต้ค าสั่งระงับโครงการของศาลฯ 2 
โครงการ 
 

วนัท่ี 18 ธันวาคม 2552 พนกังานอยัการยื่นค าให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาตามค าฟ้องทัง้หมด 
 

วันที่ 2 กันยายน 2553 ศาลฯ มีค าพิพากษาคดี สรุปได้ว่า ให้เพิกถอนใบอนุญาตของโครงการตามเอกสารท้ายค าฟ้อง  
ที่ถกูก าหนดให้เป็นโครงการประเภทท่ีอาจส่งผลกระทบต่อชมุชนอย่างรุนแรง ซึง่ยงัด าเนินการไม่ครบถ้วนตามมาตรา 67 วรรคสอง 
ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 โดยให้มีผลนับแต่วันที่มีค าพิพากษานี ้ซึ่งกลุ่มบริษัทมีโครงการที่เข้าข่ายลักษณะดังกล่าว  
1 โครงการ 
 

วันที่  1 ตุลาคม 2553 ผู้ ฟ้องคดีทัง้  43 ราย ยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลฯ ต่อศาลปกครองสูงสุด และต่อมา  
ผู้ ถูกฟ้องคดีทัง้แปดโดยพนักงานอัยการเจ้าของส านวนได้ยื่นค าแก้อุทธรณ์แล้วเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553 ปัจจุบัน 
คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสงูสดุ 
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48. ภำระผูกพันและหนีส้ินที่อำจเกิดขึน้ 
 

การเปล่ียนแปลงภาระผกูพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ท่ีมีสาระส าคญั มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
 

48.1 ภาระผกูพนัต่อบริษัทย่อยและการร่วมค้า มีรายละเอียดดงันี ้
 

48.1.1 บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนเงินกู้แก่บริษัทย่อยหลายแห่งในวงเงิน 107,658 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
บริษัทฯ ได้จ่ายเงินกู้ให้แก่บริษัทย่อยดงักล่าวไปแล้ว รวมทัง้สิน้ 53,850 ล้านบาท คงเหลือวงเงินจ านวน 53,808 ล้านบาท 

 

48.1.2 บริษัทฯ ได้ท าสัญญาให้ความสนับสนุนทางการเงิน (Sponsor Support Agreement) กับบริษัทย่อย และ 
การร่วมค้าหลายแห่ง เป็นจ านวนเงินเท่ากบัภาระเงินกู้ที่บริษัทย่อย และการร่วมค้าดงักล่าวมีกบัเจ้าหนีเ้งินกู้สถาบนั
การเงิน ทัง้นี  ้ภายใต้สัญญาดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเป็นจ านวนเงิน 17  
ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 511 ล้านบาท 

 

48.1.3 บริษัทฯ มีภาระผกูพนัตามสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้น (Shareholder Agreement) ที่จะต้องจ่ายช าระค่าหุ้นตามสดัส่วน
การถือหุ้นจ านวนหลายฉบบัโดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีภาระผกูพนัตามสญัญาดงักล่าว คงเหลือเป็น
จ านวนเงิน 39,078 ล้านบาท 

 

48.2 ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่า - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ เช่า จ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าที่ไม่สามารถ
ยกเลิกได้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 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 ล้านบาท และใน
งบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 9,089 ล้านบาท 
 

48.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัซึ่งเป็นเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ธนาคารออกให้ในงบการเงินรวม จ านวน 
26,555 ล้านบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 980 ล้านบาท  
 

48.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีภาระหนีส้ินที่อาจเกิดขึน้ซึ่งเป็นหนังสือค า้ประกัน (Letter of Guarantee) ใน
งบการเงินรวมจ านวน 40,668 ล้านบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 66 ล้านบาท 
 

48.6 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) (PTTEP) มีภาระผกูพนัจากการค า้ประกนั
สัญญาเงินกู้ รูปแบบ Project Finance ของบริษัทย่อยของ Moz LNG1 Holding Company Ltd โดยมีวงเงินจ านวน 14,900 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ง PTTEP ค า้ประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท PTTEP ใน Moz LNG1 Holding Company 
Ltd ที่อตัราร้อยละ 8.5 ทัง้นี ้ยงัไม่มีการเบิกใช้วงเงินดงักล่าว 
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48. ภำระผูกพันและหนีส้ินที่อำจเกิดขึน้ 
 

การเปล่ียนแปลงภาระผกูพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ท่ีมีสาระส าคญั มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
 

48.1 ภาระผกูพนัต่อบริษัทย่อยและการร่วมค้า มีรายละเอียดดงันี ้
 

48.1.1 บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนเงินกู้แก่บริษัทย่อยหลายแห่งในวงเงิน 107,658 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
บริษัทฯ ได้จ่ายเงินกู้ให้แก่บริษัทย่อยดงักล่าวไปแล้ว รวมทัง้สิน้ 53,850 ล้านบาท คงเหลือวงเงินจ านวน 53,808 ล้านบาท 

 

48.1.2 บริษัทฯ ได้ท าสัญญาให้ความสนับสนุนทางการเงิน (Sponsor Support Agreement) กับบริษัทย่อย และ 
การร่วมค้าหลายแห่ง เป็นจ านวนเงินเท่ากบัภาระเงินกู้ที่บริษัทย่อย และการร่วมค้าดงักล่าวมีกบัเจ้าหนีเ้งินกู้สถาบนั
การเงิน ทัง้นี  ้ภายใต้สัญญาดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเป็นจ านวนเงิน 17  
ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 511 ล้านบาท 

 

48.1.3 บริษัทฯ มีภาระผกูพนัตามสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้น (Shareholder Agreement) ที่จะต้องจ่ายช าระค่าหุ้นตามสดัส่วน
การถือหุ้นจ านวนหลายฉบบัโดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีภาระผกูพนัตามสญัญาดงักล่าว คงเหลือเป็น
จ านวนเงิน 39,078 ล้านบาท 

 

48.2 ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่า - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ เช่า จ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าท่ีไม่สามารถ
ยกเลิกได้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 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 ล้านบาท และใน
งบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 9,089 ล้านบาท 
 

48.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัซึ่งเป็นเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ธนาคารออกให้ในงบการเงินรวม จ านวน 
26,555 ล้านบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 980 ล้านบาท  
 

48.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีภาระหนีส้ินที่อาจเกิดขึน้ซึ่งเป็นหนังสือค า้ประกัน (Letter of Guarantee) ใน
งบการเงินรวมจ านวน 40,668 ล้านบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 66 ล้านบาท 
 

48.6 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) (PTTEP) มีภาระผกูพนัจากการค า้ประกนั
สัญญาเงินกู้ รูปแบบ Project Finance ของบริษัทย่อยของ Moz LNG1 Holding Company Ltd โดยมีวงเงินจ านวน 14,900 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ง PTTEP ค า้ประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท PTTEP ใน Moz LNG1 Holding Company 
Ltd ที่อตัราร้อยละ 8.5 ทัง้นี ้ยงัไม่มีการเบิกใช้วงเงินดงักล่าว 

 

243 

48. ภำระผูกพันและหนีส้นิที่อำจเกิดขึน้ (ต่อ) 
 

การเปล่ียนแปลงภาระผกูพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ท่ีมีสาระส าคญั มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้(ต่อ) 
 

48.7 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ งมีสัญญาขายผลิตภัณฑ์ให้แก่บ ริษัทฯ เพื่ อน า ไปขายต่อให้แก่บ ริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่ ง  
โดยสญัญามีก าหนดระยะเวลา 15 ปี ซึง่ครบก าหนดสญัญาในวนัท่ี 31 มกราคม 2555 โดยที่สญัญามีลกัษณะแบบ Back-to-
Back ก่อนครบก าหนดสญัญาบริษัทย่อยดงักล่าวได้แจ้งไม่ต่ออายสุญัญากบับริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้แจ้งไม่ต่ออายสุญัญากบั
บริษัทจดทะเบียนดงักล่าวซึง่เป็นการแจ้งล่วงหน้าตามเงื่อนไขและข้อก าหนดในสญัญา โดยเมื่อวนัท่ี 3 ธันวาคม 2552 บริษัท
จดทะเบียนดงักล่าวได้ยื่นค าเสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนญุาโตตลุาการเรียกร้องให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยในฐานะผู้ขายและ
ผู้ผลิตให้ปฏิบตัิตามสญัญาโดยขายผลิตภณัฑ์ให้แก่บริษัทจดทะเบียนดงักล่าว หรือให้ร่วมกนัชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 

เมื่อวนัที่ 10 กุมภาพนัธ์ 2553 บริษัทย่อยได้ยื่นค าร้องต่อสถาบนัอนุญาโตตลุาการ ขอให้จ าหน่ายข้อพิพาทในส่วนของบริษัท
ย่อยออก ซึง่สถาบนัอนญุาโตตลุาการได้มีค าสัง่ให้จ าหน่ายข้อพิพาทในส่วนของบริษัทย่อยออก 
 

บริษัทฯ ได้มอบคดีให้ส านักงานอัยการสูงสุดยื่นค าคัดค้านแก้คดี ซึ่งพนักงานอัยการได้ยื่นค าคัดค้านต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการให้แก่บริษัทฯ แล้วเมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2553 โดยคณะอนุญาโตตุลาการได้ด าเนินการสืบพยานคู่พิพาท
เสร็จสิน้ และปรากฏต่อมาว่า เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีค าชีข้าดให้บริษัทฯ ช าระค่าเสียหาย
บางส่วนให้แก่บริษัทจดทะเบียนดงักล่าว แต่เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตลุาการดงักล่าวอาจมีความ
คลาดเคลื่อนในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิที่จะคดัค้านค าชีข้าดต่อศาลที่มีเขตอ านาจเพื่อขอให้ศาลมีค าสัง่
เพิกถอนค าชีข้าดดงักล่าวได้ และเมื่อวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ โดยพนกังานอยัการ ได้ยื่นค าร้องต่อศาลแพ่งขอให้เพิกถอน
ค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการแล้ว ต่อมาเมื่อวนัที่  16 ธันวาคม 2559 บริษัทจดทะเบียนได้ยื่นค าร้องต่อศาลแพ่งขอให้
บงัคบัตามค าชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการ และบริษัทฯ โดยพนกังานอยัการ ได้ยื่นค าร้องคดัค้านต่อศาลแพ่งแล้ว และเมื่อ
วนัที่ 19 กันยายน 2562 ศาลแพ่งมีค าพิพากษาให้บงัคบัตามค าชีข้าดของอนุญาโตตุลาการ โดยให้บริษัทฯ จ่ายค่าเสียหาย
ตามค าชีข้าดดังกล่าว ในอัตรา 390 ล้านบาทต่อปี นับตัง้แต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2559 พร้อม
ดอกเบีย้อตัราร้อยละ 7.50 ต่อปีนบัตัง้แต่วนัที่อนุญาโตตลุาการมีค าชีข้าดจนถึงวนัที่บริษัทฯ ช าระเงินครบถ้วน แต่อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ ยงัไม่อาจเห็นพ้องด้วยกบัค าพิพากษาของศาลแพ่ง ดงันัน้ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2563 ปตท. ได้ยื่นอทุธรณ์ค าพิพากษา
ของศาลแพ่งต่อศาลฎีกา คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา 
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48. ภำระผูกพันและหนีส้ินที่อำจเกิดขึน้ (ต่อ) 
 

การเปล่ียนแปลงภาระผกูพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ท่ีมีสาระส าคญั มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้(ต่อ) 
 

48.8 เมื่อวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2553 บริษัทผู้ รับเหมาก่อสร้างโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกรายหนึ่ง ได้ยื่นค าเสนอข้อพิพาทต่อ
สถาบันอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องค่าจ้างค้างช าระและค่าเสียหายจากการด าเนินงานในโครงการดังกล่าวจากบริษัทฯ  
ซึง่บริษัทฯ เห็นว่า การใช้สิทธิเรียกร้องดงักล่าวไม่เป็นไปตามกระบวนการและขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว้ในสญัญาอนญุาโตตลุาการ 
บริษัทฯ จึงได้คดัค้านการยื่นค าเสนอข้อพิพาทของบริษัทผู้ รับเหมา รวมทัง้ได้ตัง้ข้อสงวนสิทธิในการคดัค้านประเด็นที่บริษัท
ผู้ รับเหมาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาอนุญาโตตุลาการไว้แล้ว ต่อมาหลังจากยื่นค าเสนอข้อพิพาทนี ้บริษัท
ผู้ รับเหมาได้ถกูศาลล้มละลายกลางมีค าสัง่พิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด เป็นผลให้เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์แต่ผู้ เดียวมีอ านาจในการ
ด าเนินคดีเก่ียวกับทรัพย์สินของบริษัทผู้ รับเหมา โดยเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพย์ได้เข้าด าเนินการข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการ
แทนบริษัทผู้ รับเหมาแล้ว ซึง่ในคดีล้มละลายดงักล่าว บริษัทฯ ได้ยื่นค าขอรับช าระหนีเ้ป็นเจ้าหนีร้ายหน่ึงด้วย ส่วนในข้อพิพาท
อนุญาโตตุลาการนัน้บริษัทฯ ได้ยื่นค าคัดค้านปฏิเสธข้อเรียกร้องของบริษัทผู้ รับเหมาทัง้สิน้ พร้อมทัง้ยื่นข้อเรียกร้องแย้ง 
เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทผู้ รับเหมาด้วย ต่อมาปรากฏว่า คณะอนญุาโตตลุาการได้มีค าชีข้าดให้บริษัทฯ ช าระหนีบ้างส่วน
แก่บริษัทผู้ รับเหมา แต่เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่า ค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการมีการวินิจฉัยคลาดเคล่ือนในสาระส าคญั
ทัง้ในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย บริษัทฯ จึงได้ยื่นค าร้องขอเพิกถอนค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการ ส่วนบริษัทผู้ รับเหมา
ได้ยื่นค าร้องขอบงัคบัตามค าชีข้าดดงักล่าวต่อศาลแพ่ง และเมื่อวนัท่ี 17 ตลุาคม 2560 ศาลแพ่งได้มีค าพิพากษาให้บงัคบัตาม
ค าชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการ โดยปรับลดจ านวนเงินลงบางส่วน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ยื่นอทุธรณ์ค าพิพากษาของศาล
แพ่งต่อศาลฎีกา พร้อมทัง้น าสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารวางต่อศาลเป็นหลกัประกันการงดการบงัคบัคดีแล้ว และต่อมาบริษัท
ผู้ รับเหมาก่อสร้างก็ได้ยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลแพ่งต่อศาลฎีกาเช่นกัน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ศาลฎีกา 
มีค าพิพากษาไม่รับอุทธรณ์ของบริษัทฯ ไว้พิจารณา คดีถึงที่สดุ เป็นผลให้บริษัทฯ ต้องจ่ายเงินตามค าพิพากษาของศาลแพ่ง 
และเมื่อวนัที่ 8 มกราคม 2563 บริษัทฯ ได้วางเงินช าระหนีต้ามค าพิพากษา เป็นเงินประมาณ 4,544 ล้านบาท ต่อศาลแพ่งแล้ว 
 

เมื่อวนัท่ี 8 กนัยายน 2553 บริษัทผู้ รับเหมาโดยเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ ได้ยื่นค าเสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ
เป็นอีกข้อพิพาทหนึ่ง เรียกร้องค่าว่าจ้าง และค่าเสียหายจากการด าเนินงานก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติอีกโครงการหนึ่ง 
ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่า การใช้สิทธิเ รียกร้องดังกล่าวไม่ เป็นไปตามกระบวนการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกัน ไว้ในสัญญา
อนญุาโตตลุาการ จึงได้คดัค้านและตัง้ข้อสงวนสิทธิในการคดัค้านไว้อีกเช่นกนั โดยบริษัทฯ ได้ยื่นค าคดัค้านปฏิเสธข้อเรียกร้อง
ของบริษัทผู้ รับเหมา พร้อมทัง้ยื่นข้อเรียกร้องแย้ง เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทผู้ รับเหมาด้วย และได้มีการแต่งตัง้  
คณะอนุญาโตตุลาการเพื่อชีข้าดข้อพิพาทแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 คณะอนุญาโตตุลาการมีค าชีข้าดให้
ยกค าเสนอข้อพิพาทของบริษัทผู้ รับเหมาและให้ยกข้อเรียกร้องแย้งของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ยื่นค าขอรับช าระหนี ้
ตามข้อเรียกร้องแย้งไว้แล้วในคดีล้มละลาย ต่อมา บริษัทผู้ รับเหมาได้ยื่นค าร้องขอเพิกถอนค าชีข้าดของอนุญาโตตลุาการต่อ
ศาลแพ่ง และบริษัทฯ โดยพนักงานอัยการได้ยื่นค าร้องคัดค้านต่อศาลแพ่งแล้ว เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ศาลแพ่ง 
มีค าพิพากษายกค าร้องขอเพิกถอนค าชีข้าดของบริษัทผู้ รับเหมา อย่างไรก็ตาม คู่ความมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของ
ศาลแพ่งต่อศาลฎีกาได้ ปัจจบุนั คดีอยู่ภายในระยะเวลายื่นอทุธรณ์ 
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48. ภำระผูกพันและหนีส้ินที่อำจเกิดขึน้ (ต่อ) 
 

การเปล่ียนแปลงภาระผกูพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ท่ีมีสาระส าคญั มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้(ต่อ) 
 

48.8 เมื่อวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2553 บริษัทผู้ รับเหมาก่อสร้างโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกรายหนึ่ง ได้ยื่นค าเสนอข้อพิพาทต่อ
สถาบันอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องค่าจ้างค้างช าระและค่าเสียหายจากการด าเนินงานในโครงการดังกล่าวจากบริษัทฯ  
ซึง่บริษัทฯ เห็นว่า การใช้สิทธิเรียกร้องดงักล่าวไม่เป็นไปตามกระบวนการและขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว้ในสญัญาอนญุาโตตลุาการ 
บริษัทฯ จึงได้คดัค้านการยื่นค าเสนอข้อพิพาทของบริษัทผู้ รับเหมา รวมทัง้ได้ตัง้ข้อสงวนสิทธิในการคดัค้านประเด็นท่ีบริษัท
ผู้ รับเหมาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาอนุญาโตตุลาการไว้แล้ว ต่อมาหลังจากยื่นค าเสนอข้อพิพาทนี ้บริษัท
ผู้ รับเหมาได้ถกูศาลล้มละลายกลางมีค าสัง่พิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด เป็นผลให้เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์แต่ผู้ เดียวมีอ านาจในการ
ด าเนินคดีเก่ียวกับทรัพย์สินของบริษัทผู้ รับเหมา โดยเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพย์ได้เข้าด าเนินการข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการ
แทนบริษัทผู้ รับเหมาแล้ว ซึง่ในคดีล้มละลายดงักล่าว บริษัทฯ ได้ยื่นค าขอรับช าระหนีเ้ป็นเจ้าหนีร้ายหน่ึงด้วย ส่วนในข้อพิพาท
อนุญาโตตุลาการนัน้บริษัทฯ ได้ยื่นค าคัดค้านปฏิเสธข้อเรียกร้องของบริษัทผู้ รับเหมาทัง้สิน้ พร้อมทัง้ยื่นข้อเรียกร้องแย้ง 
เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทผู้ รับเหมาด้วย ต่อมาปรากฏว่า คณะอนญุาโตตลุาการได้มีค าชีข้าดให้บริษัทฯ ช าระหนีบ้างส่วน
แก่บริษัทผู้ รับเหมา แต่เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่า ค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการมีการวินิจฉัยคลาดเคล่ือนในสาระส าคญั
ทัง้ในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย บริษัทฯ จึงได้ยื่นค าร้องขอเพิกถอนค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการ ส่วนบริษัทผู้ รับเหมา
ได้ยื่นค าร้องขอบงัคบัตามค าชีข้าดดงักล่าวต่อศาลแพ่ง และเมื่อวนัท่ี 17 ตลุาคม 2560 ศาลแพ่งได้มีค าพิพากษาให้บงัคบัตาม
ค าชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการ โดยปรับลดจ านวนเงินลงบางส่วน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ยื่นอทุธรณ์ค าพิพากษาของศาล
แพ่งต่อศาลฎีกา พร้อมทัง้น าสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารวางต่อศาลเป็นหลกัประกันการงดการบงัคบัคดีแล้ว และต่อมาบริษัท
ผู้ รับเหมาก่อสร้างก็ได้ยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลแพ่งต่อศาลฎีกาเช่นกัน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ศาลฎีกา 
มีค าพิพากษาไม่รับอุทธรณ์ของบริษัทฯ ไว้พิจารณา คดีถึงที่สดุ เป็นผลให้บริษัทฯ ต้องจ่ายเงินตามค าพิพากษาของศาลแพ่ง 
และเมื่อวนัที่ 8 มกราคม 2563 บริษัทฯ ได้วางเงินช าระหนีต้ามค าพิพากษา เป็นเงินประมาณ 4,544 ล้านบาท ต่อศาลแพ่งแล้ว 
 

เมื่อวนัท่ี 8 กนัยายน 2553 บริษัทผู้ รับเหมาโดยเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ ได้ยื่นค าเสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ
เป็นอีกข้อพิพาทหนึ่ง เรียกร้องค่าว่าจ้าง และค่าเสียหายจากการด าเนินงานก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติอีกโครงการหนึ่ง 
ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่า การใช้สิทธิเ รียกร้องดังกล่าวไม่ เป็นไปตามกระบวนการ และขัน้ตอนที่ตกลงกัน ไว้ในสัญญา
อนญุาโตตลุาการ จึงได้คดัค้านและตัง้ข้อสงวนสิทธิในการคดัค้านไว้อีกเช่นกนั โดยบริษัทฯ ได้ยื่นค าคดัค้านปฏิเสธข้อเรียกร้อง
ของบริษัทผู้ รับเหมา พร้อมทัง้ยื่นข้อเรียกร้องแย้ง เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทผู้ รับเหมาด้วย และได้มีการแต่งตัง้  
คณะอนุญาโตตุลาการเพื่อชีข้าดข้อพิพาทแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 คณะอนุญาโตตุลาการมีค าชีข้าดให้
ยกค าเสนอข้อพิพาทของบริษัทผู้ รับเหมาและให้ยกข้อเรียกร้องแย้งของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ยื่นค าขอรับช าระหนี ้
ตามข้อเรียกร้องแย้งไว้แล้วในคดีล้มละลาย ต่อมา บริษัทผู้ รับเหมาได้ยื่นค าร้องขอเพิกถอนค าชีข้าดของอนุญาโตตลุาการต่อ
ศาลแพ่ง และบริษัทฯ โดยพนักงานอัยการได้ยื่นค าร้องคัดค้านต่อศาลแพ่งแล้ว เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ศาลแพ่ง 
มีค าพิพากษายกค าร้องขอเพิกถอนค าชีข้าดของบริษัทผู้ รับเหมา อย่างไรก็ตาม คู่ความมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของ
ศาลแพ่งต่อศาลฎีกาได้ ปัจจบุนั คดีอยู่ภายในระยะเวลายื่นอทุธรณ์ 
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48.9 เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2557 บริษัทผู้ รับเหมาก่อสร้างโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกรายหนึ่ง เป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษัทฯ 
เป็นจ าเลยต่อศาลแพ่ง กล่าวหาว่า บริษัทฯ บอกเลิกสัญญาโดยไม่มีสิทธิและปฏิบัติผิดสัญญา และเรียกร้องให้บริษัทฯ  
จ่ายค่าจ้างค้างช าระและค่าเสียหาย ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่า การด าเนินการของบริษัทฯ เป็นไปโดยชอบด้วยสญัญาทัง้สิน้ จึงได้ส่ง
เร่ืองให้ส านกังานอยัการสูงสุดพิจารณาแก้ต่างคดีให้แก่บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ โดยพนักงานอยัการได้ยื่นค าให้การต่อศาลแล้ว 
ต่อมาศาลแพ่งได้มีค าสัง่ให้โอนคดีไปพิจารณาพิพากษาที่ศาลปกครองกลาง เนื่องจากศาลแพ่ง และศาลปกครองกลางเห็น
พ้องต้องกันว่า คดีนีเ้ป็นคดีปกครอง ซึ่งศาลแพ่งได้ด าเนินการโอนคดีไปยงัศาลปกครองกลางแล้ว ปัจจุบนัคดีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครองกลาง 
 

หลงัจากบริษัทฯ ได้บอกเลิกสญัญาต่อบริษัทผู้ รับเหมาก่อสร้างดงักล่าวแล้ว บริษัทฯ จึงได้ด าเนินการก่อสร้างโครงการท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติต่อไปจนแล้วเสร็จ และต่อมาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ จึงได้ยื่นค าฟ้องต่อศาลปกครองกลาง 
เรียกร้องให้บริษัทผู้ รับเหมาก่อสร้างชดใช้ค่าเสียหายจากการปฏิบัติผิดสัญญาและทิง้งาน เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 
ศาลปกครองกลางมีค าสัง่ให้รวมการพิจารณาคดีนีเ้ข้ากับคดีที่บริษัทผู้ รับเหมาก่อสร้างยื่นฟ้องบริษัทฯ ปัจจบุนั คดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลปกครองกลาง 
 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 บริษัทผู้ รับเหมาก่อสร้างได้แถลงข้อเท็จจริงต่อศาลปกครองกลางว่า เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 
ศาลคดีกฎหมายบริษัทแห่งชาติ  (The National Company Law Tribunal) แห่งประเทศอินเดีย ได้มีค าสั่งให้บริษัท
ผู้ รับเหมาก่อสร้างเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ และมีค าสั่งแต่งตัง้เจ้าหน้าที่ดูแลกิจการของบริษัทผู้ รับเหมาก่อสร้าง 
(Resolution Professional) ตามกฎหมายประเทศอินเดียแล้ว บริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดงักล่าว พบว่า เป็นความจริง 
ต่อมาเมื่อวนัที่ 26 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ จึงได้ยื่นค าขอรับช าระหนีต้่อเจ้าหน้าที่ดแูลกิจการของบริษัทผู้ รับเหมาก่อสร้าง 
ณ ประเทศอินเดีย ปัจจบุนัอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ดงักล่าวพิจารณาค าขอรับช าระหนีข้องบริษัทฯ  
 

48.10 เมื่อวนัที่ 11 มีนาคม 2559 กลุ่มของ PTTEP Australasia (PTTEP AA) ได้รับหนงัสือจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายในประเทศ
ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ เลีย้งสาหร่ายในติมอร์ตะวันตก แจ้งว่าจะเร่ิมด าเนินการตามกฎหมายเพื่อเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากเหตุการณ์น า้มันดิบร่ัวไหลจากแหล่งมอนทาราในทะเลติมอร์เมื่อปี 2552 ต่อมาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 
PTTEP AA ได้รับค าฟ้องอย่างเป็นทางการจากตวัแทนของกลุ่มผู้ เลีย้งสาหร่ายที่ได้ยื่นฟ้องร้องคดีแบบกลุ่ม (Class action) 
ต่อศาลออสเตรเลียกลางผ่านทางส านักทะเบียนของเมืองซิดนีย์  เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึน้ ซึ่งค าฟ้องดังกล่าว  
ไม่ปรากฏว่ามีพยานหลกัฐานที่จะสนับสนุนข้อเรียกร้องแต่อย่างใด ซึ่งกลุ่มของ PTTEP AA ได้มีการแต่งตัง้ทนายความเพื่อ
ด าเนินการต่อสู้คดีความในศาลแล้ว ขณะนีค้ดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ทัง้นี ้บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
จ ากัด (มหาชน) (PTTEP) เห็นว่าการฟ้องร้องจากตวัแทนของกลุ่มผู้ เลีย้งสาหร่ายเร่ืองความเสียหายจากเหตุการณ์น า้มนัดิบ
ร่ัวไหลในแหล่งมอนทารา ยงัไม่มีหลกัฐานเพียงพอท่ีจะพิสจูน์ได้หรือสนบัสนนุข้อเรียกร้องดงักล่าว 
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48.11 ในระหว่างไตรมาสที่ 3 ปี 2557 กลุ่มบุคคลจ านวนหนึ่งในจงัหวดัระยอง ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งและศาลจงัหวดัระยองจ านวน
หลายคดี เพื่อขอให้ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (PTTGC) ชดใช้ค่าเสียหายเพิ่มและขอให้ PTTGC เข้าไป
ด าเนินการฟืน้ฟสูภาพแวดล้อมทางทะเลและธรรมชาติ จากกรณีท่อรับน า้มนัดิบของ PTTGC ร่ัว ซึง่คดีฟ้องร้องบางส่วนได้ยุติแล้ว 
และคดีฟ้องร้องบางส่วนศาลแพ่งได้มีค าพิพากษาเมื่อวนัท่ี 25 สิงหาคม 2559 โดยให้ PTTGC ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบีย้
และค่าฟืน้ฟูสภาพแวดล้อมเป็นจ านวนเงินประมาณ 11 ล้านบาท ซึ่ง PTTGC ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลเมื่อวนัที่ 17 กุมภาพนัธ์ 
2560 ต่อมาเมื่อวนัที่ 11 พฤษภาคม 2561 PTTGC ได้ท าสญัญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์ส่วนใหญ่ที่ศาลแพ่ง โดย
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ศาลอุทธรณ์มีค าพิพากษาตามสญัญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว ซึ่ง PTTGC ได้ช าระ
ค่าเสียหายไปครบถ้วนแล้ว ส่วนโจทก์ที่เหลือ ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้  PTTGC ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบีย้ตาม 
ค าพิพากษาศาลชัน้ต้น แต่ให้ลดจ านวนดอกเบีย้ลง โดย  PTTGC ได้ช าระค่าเสียหายให้โจทก์ดังกล่าวแล้ว และไม่มีโจทก์ 
รายใดยื่นฎีกา จึงถือได้ว่าคดีเป็นอนัสิน้สดุ 

 

ส าหรับคดีฟ้องร้องที่ศาลจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ศาลจังหวัดระยองได้มีค าพิพากษาให้ PTTGC ชดใช้
ค่าเสียหายพร้อมดอกเบีย้เป็นจ านวนเงินสทุธิประมาณ 38 ล้านบาท โดยหกัเงินเยียวยาท่ี PTTGC ได้จ่ายชดใช้ให้โจทก์แล้ว
ก่อนหน้านีเ้ป็นจ านวน 24 ล้านบาท และส่วนท่ีเหลือ PTTGC ได้น าเงินไปวางที่ศาลจงัหวดัระยองในวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562 
โดยมีโจทก์บางรายยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลจงัหวดัระยอง และ PTTGC ได้ยื่นค าแก้อุทธรณ์ต่อศาลจงัหวดัระยองเมื่อ
วนัที่ 2 ตุลาคม 2562 ต่อมาเมื่อวนัที่ 22 มกราคม 2563 ศาลจงัหวดัระยองได้ส่งหมายนดัฟังค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 
ในวนัท่ี 19 มีนาคม 2563 และศาลอุทธรณ์ภาค 2 ได้เล่ือนวนันดัฟังค าพิพากษา และวนัท่ี 1 กันยายน 2563 ศาลอุทธรณ์ภาค 2 
ได้มีค าพิพากษาให้ PTTGC ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบีย้ให้แก่โจทก์ที่ยื่นอุทธรณ์เพิ่มเติม ซึ่ง PTTGC ได้น าเงินจ านวน 25 
ล้านบาทไปวางที่ศาลจงัหวดัระยองในวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ต่อมาเมื่อวนัท่ี 14 ตลุาคม 2563 ศาลจงัหวดัระยองได้นดัฟังค า
พิพากษาหรือค าสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 2 เพิ่มเติมในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ทัง้นี ้โจทก์ได้มีการขยายระยะเวลายื่นฎีกา
ออกไปจนถึงวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 
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48.11 ในระหว่างไตรมาสที่ 3 ปี 2557 กลุ่มบุคคลจ านวนหนึ่งในจงัหวดัระยอง ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งและศาลจงัหวดัระยองจ านวน
หลายคดี เพื่อขอให้ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (PTTGC) ชดใช้ค่าเสียหายเพิ่มและขอให้ PTTGC เข้าไป
ด าเนินการฟืน้ฟสูภาพแวดล้อมทางทะเลและธรรมชาติ จากกรณีท่อรับน า้มนัดิบของ PTTGC ร่ัว ซึง่คดีฟ้องร้องบางส่วนได้ยุติแล้ว 
และคดีฟ้องร้องบางส่วนศาลแพ่งได้มีค าพิพากษาเมื่อวนัท่ี 25 สิงหาคม 2559 โดยให้ PTTGC ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบีย้
และค่าฟืน้ฟูสภาพแวดล้อมเป็นจ านวนเงินประมาณ 11 ล้านบาท ซึ่ง PTTGC ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลเมื่อวนัที่ 17 กุมภาพนัธ์ 
2560 ต่อมาเมื่อวนัที่ 11 พฤษภาคม 2561 PTTGC ได้ท าสญัญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์ส่วนใหญ่ท่ีศาลแพ่ง โดย
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ศาลอุทธรณ์มีค าพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว ซึ่ง PTTGC ได้ช าระ
ค่าเสียหายไปครบถ้วนแล้ว ส่วนโจทก์ที่เหลือ ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้  PTTGC ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบีย้ตาม 
ค าพิพากษาศาลชัน้ต้น แต่ให้ลดจ านวนดอกเบีย้ลง โดย  PTTGC ได้ช าระค่าเสียหายให้โจทก์ดังกล่าวแล้ว และไม่มีโจทก์ 
รายใดยื่นฎีกา จึงถือได้ว่าคดีเป็นอนัสิน้สดุ 

 

ส าหรับคดีฟ้องร้องที่ศาลจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ศาลจังหวัดระยองได้มีค าพิพากษาให้ PTTGC ชดใช้
ค่าเสียหายพร้อมดอกเบีย้เป็นจ านวนเงินสทุธิประมาณ 38 ล้านบาท โดยหกัเงินเยียวยาที่ PTTGC ได้จ่ายชดใช้ให้โจทก์แล้ว
ก่อนหน้านีเ้ป็นจ านวน 24 ล้านบาท และส่วนท่ีเหลือ PTTGC ได้น าเงินไปวางที่ศาลจงัหวดัระยองในวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562 
โดยมีโจทก์บางรายยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลจงัหวดัระยอง และ PTTGC ได้ยื่นค าแก้อุทธรณ์ต่อศาลจงัหวดัระยองเมื่อ
วนัที่ 2 ตุลาคม 2562 ต่อมาเมื่อวนัที่ 22 มกราคม 2563 ศาลจงัหวดัระยองได้ส่งหมายนดัฟังค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 
ในวนัท่ี 19 มีนาคม 2563 และศาลอุทธรณ์ภาค 2 ได้เล่ือนวนันดัฟังค าพิพากษา และวนัท่ี 1 กันยายน 2563 ศาลอุทธรณ์ภาค 2 
ได้มีค าพิพากษาให้ PTTGC ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบีย้ให้แก่โจทก์ที่ยื่นอุทธรณ์เพิ่มเติม ซึ่ง PTTGC ได้น าเงินจ านวน 25 
ล้านบาทไปวางที่ศาลจงัหวดัระยองในวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ต่อมาเมื่อวนัท่ี 14 ตลุาคม 2563 ศาลจงัหวดัระยองได้นดัฟังค า
พิพากษาหรือค าสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 2 เพิ่มเติมในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ทัง้นี ้โจทก์ได้มีการขยายระยะเวลายื่นฎีกา
ออกไปจนถึงวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 
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49. เหตุกำรณ์อื่น 
 

49.1 เมื่อวันที่  4 เมษายน 2559 ผู้ ตรวจการแผ่นดินได้ฟ้องร้องกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน บริษัทฯ กับพวก  
ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขด าที่ 510/2559 โดยมีค าขอท้ายฟ้อง ดงันี ้ 
1) ให้เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี 18 ธันวาคม 2550 และมติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี 10 สิงหาคม 2553 
2) ให้กระทรวงการคลงั กระทรวงพลงังาน และบริษัทฯ ด าเนินการแบ่งแยกและโอนทรัพย์สินสทุธิตามที่ผู้ ฟ้องคดีกล่าวอ้าง 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2544 จ านวน 68,570 ล้านบาท รวมทัง้ค่าตอบแทน ผลประโยชน์อื่นใด 
3) เพิกถอนการแบ่งแยกทรัพย์ สินในส่วนที่ เ ป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  สิทธิการใ ช้ที่ดิน เพื่ อวางระบบ  

การขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ ตามที่ผู้ ฟ้องคดีกล่าวอ้าง  
 

อนึ่ง เมื่อวนัที่ 26 พฤษภาคม 2559 ศาลปกครองกลางมีค าสัง่เรียกบริษัทฯ ให้ท าค าให้การแก้ค าฟ้อง โดยให้ชีแ้จงเฉพาะใน
ประเด็นเก่ียวกับกรณีการแบ่งแยกทรัพย์สินของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 10) ในส่วนที่เป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินให้กับผู้ ถูกฟ้องคดีที่ 1 (กระทรวงการคลัง) ว่า ได้ด าเนินการครบถ้วนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
18 ธันวาคม 2550 แล้ว หรือไม่ เพียงใด ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้พนักงานอัยการจัดท าค าให้การและค าให้การเพิ่มเติมยื่นต่อศาล
ปกครองกลางแล้ว และเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ศาลปกครองกลางได้มีค าสัง่สิน้สุดแสวงหาข้อเท็จจริง ต่อมา วันที่ 
28 ธันวาคม 2563 ศาลปกครองกลางได้ก าหนดวันนัดฟังค าพิพากษา ในวันที่ 25 กมุภาพนัธ์ 2564 
 

อย่างไรก็ดี ศาลปกครองสงูสดุมีค าพิพากษาเมื่อวนัท่ี 14 ธันวาคม 2550 เป็นคดีหมายเลขแดงท่ี ฟ. 35/2550 ว่าให้ผู้ถูกฟ้อง
คดีร่วมกันกระท าการแบ่งแยกทรัพย์สินฯ ตามค าพิพากษาให้แก่กระทรวงการคลัง และเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบค าพิพากษาและมอบหมายให้กระทรวงการคลังและกระทรวงพลังงานร่วมกันกระท าการ
แบ่งแยกทรัพย์สินตามค าพิพากษา จนเมื่อวนัที่ 26 ธันวาคม 2551 ศาลปกครองสงูสดุได้มีค าสัง่ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ด าเนินการ
แบ่งแยกทรัพย์สินตามค าพิพากษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี ้ผู้ ฟ้องคดีกับพวกได้ยื่นฟ้องหรือยื่นค าร้องเก่ียวกับการ
แบ่งแยกทรัพย์สินฯ ต่อศาลฯ อีก 4 ครัง้ ซึ่งศาลฯ ได้มีค าสัง่ยกฟ้องหรือยกค าร้อง และยืนยนัตามค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุใน
คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 35/2550 เช่นเดิม ต่อมาเมื่อวนัที่ 10 สิงหาคม 2553 คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบเร่ืองการด าเนินการ
ตามค าวินิจฉยัค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุตามที่กระทรวงพลงังานและกระทรวงการคลงัเสนอแล้ว 
 

49.2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เกิดอุบัติเหตุก๊าซธรรมชาติร่ัวไหลและเกิดเพลิงไหม้ บริเวณอ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
ทัง้นี ้จากการประเมินความเสียหาย ไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯได้ท าประกันภัยที่มีความ
คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน ธุรกิจหยดุชะงกั และความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบคุคลภายนอกดงักล่าวแล้ว 
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49. เหตุกำรณ์อื่น (ต่อ) 
 

49.3 การปรับโครงสร้างหน่วยธุรกิจน า้มนั 
 

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ และบริษัท ปตท. น า้มันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) (OR) ได้ลงนามในสญัญา
โอนกิจการ (Business Transfer Agreement) เพ่ือโอนสินทรัพย์และหนีสิ้น ตลอดจนหุ้นของบริษัทที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 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) ให้แก่ 
OR โดยบริษัทฯ ได้เร่ิมด าเนินกระบวนการโอนสินทรัพย์และหนีส้ิน ตลอดจนหุ้นของบริษัทที่เก่ียวข้องดงักล่าว ตัง้แต่ วนัที่ 
1 กรกฎาคม 2561 โดยมีราคาซือ้ขายกิจการรวมทัง้สิน้ 117,203 ล้านบาท ซึง่ ณ วนัที่ 28 มิถนุายน 2561 OR ได้ช าระราคาซือ้ขาย
เบือ้งต้นจ านวน 85,367 ล้านบาท และ ณ วนัท่ี 28 กันยายน 2561 OR ได้ช าระราคาซือ้ขายกิจการส่วนท่ีเหลือจ านวน 31,836 
ล้านบาท ครบถ้วนแล้ว 
 

ทัง้นี ้การประเมินมลูค่าการโอนกิจการข้างต้น ได้ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้ประเมินมลูค่ากิจการตามหลกัสากล
เพื่อก าหนดราคาที่เหมาะสมในการซือ้ขายระหว่างกนั 
 

กรณีการโอนทรัพย์สินและหนีสิ้นที่ต้องมีการจดทะเบียนเพื่อโอนความเป็นเจ้าของ หากไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
ภายใน 6 เดือน นบัแต่วนัโอนกิจการได้ บริษัทฯ จะต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดในสญัญาโอนกิจการโดยจะต้องส่งมอบ และ
ตกลงให้ OR มีสิทธิครอบครองและใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน และมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ ดอกผล หรือผลก าไรที่เกิดขึน้จาก
ทรัพย์สินดงักล่าว นบัแต่วนัโอนกิจการ จนกว่าการด าเนินการทางทะเบียนจะเสร็จสิน้ 
 

เมื่อวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 บริษัทฯ และ OR ได้ลงนามบนัทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาโอนกิจการ เพื่อขยายระยะเวลา
การจดทะเบียนโอนทรัพย์สิน  สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดภายใต้สัญญาต่าง ๆ ตามสัญญาโอนกิจการ ในกรณีที่  
การด าเนินการโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาที่จะโอนไม่แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และ OR  
จะหาวิธีด าเนินการร่วมกนัเพื่อรักษาผลประโยชน์สงูสดุ  
 

โดยเมื่อวนัที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ และ OR ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาโอนกิจการ เพื่อขยาย
ระยะเวลาการจดทะเบียนโอนทรัพย์สินและสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดภายใต้สญัญาต่าง ๆ ตามสญัญาโอนกิจการ ให้แล้ว
เสร็จภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยบันทึกข้อตกลงดงักล่าวให้มีผลบังคบัใช้ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ทัง้นี ้ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2563 มีทรัพย์สินบางรายการและสญัญาบางฉบบัท่ียงัไม่สามารถด าเนินการโอนให้แล้วเสร็จตามสญัญา 
 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทฯ และ OR ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาโอนกิจการ เพื่อขยาย
ระยะเวลาการจดทะเบียนโอนทรัพย์สินและสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดภายใต้สญัญาต่าง ๆ ตามสญัญาโอนกิจการ ให้แล้ว
เสร็จภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 โดยบนัทึกข้อตกลงดงักล่าวให้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 
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49. เหตุกำรณ์อื่น (ต่อ) 
 

49.3 การปรับโครงสร้างหน่วยธุรกิจน า้มนั 
 

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ และบริษัท ปตท. น า้มันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) (OR) ได้ลงนามในสญัญา
โอนกิจการ (Business Transfer Agreement) เพื่อโอนสินทรัพย์และหนีสิ้น ตลอดจนหุ้นของบริษัทที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 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) ให้แก่ 
OR โดยบริษัทฯ ได้เร่ิมด าเนินกระบวนการโอนสินทรัพย์และหนีส้ิน ตลอดจนหุ้นของบริษัทที่เก่ียวข้องดงักล่าว ตัง้แต่ วนัที่ 
1 กรกฎาคม 2561 โดยมีราคาซือ้ขายกิจการรวมทัง้สิน้ 117,203 ล้านบาท ซึง่ ณ วนัที่ 28 มิถนุายน 2561 OR ได้ช าระราคาซือ้ขาย
เบือ้งต้นจ านวน 85,367 ล้านบาท และ ณ วนัท่ี 28 กันยายน 2561 OR ได้ช าระราคาซือ้ขายกิจการส่วนท่ีเหลือจ านวน 31,836 
ล้านบาท ครบถ้วนแล้ว 
 

ทัง้นี ้การประเมินมลูค่าการโอนกิจการข้างต้น ได้ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้ประเมินมลูค่ากิจการตามหลกัสากล
เพื่อก าหนดราคาที่เหมาะสมในการซือ้ขายระหว่างกนั 
 

กรณีการโอนทรัพย์สินและหนีสิ้นที่ต้องมีการจดทะเบียนเพ่ือโอนความเป็นเจ้าของ หากไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
ภายใน 6 เดือน นบัแต่วนัโอนกิจการได้ บริษัทฯ จะต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดในสญัญาโอนกิจการโดยจะต้องส่งมอบ และ
ตกลงให้ OR มีสิทธิครอบครองและใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน และมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ ดอกผล หรือผลก าไรที่เกิดขึน้จาก
ทรัพย์สินดงักล่าว นบัแต่วนัโอนกิจการ จนกว่าการด าเนินการทางทะเบียนจะเสร็จสิน้ 
 

เมื่อวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 บริษัทฯ และ OR ได้ลงนามบนัทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาโอนกิจการ เพื่อขยายระยะเวลา
การจดทะเบียนโอนทรัพย์สิน  สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดภายใต้สัญญาต่าง ๆ ตามสัญญาโอนกิจการ ในกรณีที่  
การด าเนินการโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาที่จะโอนไม่แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และ OR  
จะหาวิธีด าเนินการร่วมกนัเพื่อรักษาผลประโยชน์สงูสดุ  
 

โดยเมื่อวนัที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ และ OR ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาโอนกิจการ เพื่อขยาย
ระยะเวลาการจดทะเบียนโอนทรัพย์สินและสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดภายใต้สญัญาต่าง ๆ ตามสญัญาโอนกิจการ ให้แล้ว
เสร็จภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยบันทึกข้อตกลงดงักล่าวให้มีผลบังคบัใช้ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ทัง้นี ้ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2563 มีทรัพย์สินบางรายการและสญัญาบางฉบบัท่ียงัไม่สามารถด าเนินการโอนให้แล้วเสร็จตามสญัญา 
 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทฯ และ OR ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาโอนกิจการ เพื่อขยาย
ระยะเวลาการจดทะเบียนโอนทรัพย์สินและสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดภายใต้สญัญาต่าง ๆ ตามสญัญาโอนกิจการ ให้แล้ว
เสร็จภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 โดยบนัทึกข้อตกลงดงักล่าวให้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 
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49. เหตุกำรณ์อื่น (ต่อ) 
 

49.4 การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกของ OR  
 

ต่อมาเมื่อวนัท่ี 2 เมษายน 2563 OR ได้ยื่นค าขออนญุาตเพื่อเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) 
ซึ่งรวมไปถึงการยื่นแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และร่างหนงัสือชีช้วนต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และพร้อมกันนีไ้ด้ยื่นค าขอให้รับหุ้ นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ก.ล.ต. ได้อนุมัติค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก  
โดย OR จะเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่ เกิน 2,700 ล้านหุ้ น และจัดสรรหุ้ นสามัญส่วนเกิน 300 ล้านหุ้ น  
รวมทัง้สิน้ 3,000 ล้านหุ้น หรือเทียบเท่าร้อยละ 25 ของทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้วหลงั IPO 

 

เมื่อวนัท่ี 1 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของ OR ครัง้ที่ 2/2563 ได้มีมติอนุมตัิให้ปรับสดัส่วนการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทุนของ OR และอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของ  OR โดยให้มีการเพิ่มจ านวนหุ้นเพื่อการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Over-
Allotment) จากจ านวนไม่เกิน 300 ล้านหุ้น เป็นจ านวนไม่เกิน 390 ล้านหุ้น และลดสดัส่วนการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อ
เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป จากจ านวนไม่เกิน 2,700 ล้านหุ้น เป็นจ านวนไม่เกิน 2,610 ล้านหุ้น  
 

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 OR ได้รับเงินจากการขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ จ านวน 2,610 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 18 บาท 
รวมเป็นจ านวนเงิน 46,980 ล้านบาท ก่อนหกัค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง OR ได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุท่ีออกจ าหน่ายและช าระ
แล้วกบักระทรวงพาณิชย์ในวนัเดียวกนั 
 

หุ้นสามญัของ OR เร่ิมการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ในวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2564 เป็นต้นไป OR อาจจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้จดัหาหุ้นส่วนเกิน จ านวนไม่เกิน 390 ล้านหุ้น โดยผู้จดัหาหุ้นส่วนเกินได้มีการยืมหุ้นจากบริษัทฯ 
ส่งมอบให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นของ OR และจะด าเนินการจดัหาหุ้นเพื่อส่งมอบคืนให้แกบ่ริษัทฯ ภายใน 30 วนันบัแต่วนัแรกที่หุ้นเร่ิม
ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์  
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 One Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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50. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน  
 

50.1 บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จ ากดั (PTTGM) มีหนงัสือลงวนัที่ 21 ธันวาคม 2563 เพื่อเรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทนุในส่วนท่ี
ยงัช าระไม่เต็มมลูค่าเป็นจ านวนเงิน 1,897 ล้านบาท ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ช าระค่าหุ้นเพิ่มทนุดงักล่าวแล้ว เมื่อวนัที่ 4 มกราคม 2564 

 

50.2 เมื่อวนัที่ 23 ธันวาคม 2563 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) (GPSC) ได้ลงนามในสญัญาซือ้ขายหุ้นกบั
บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จ ากดั (PTTGM) ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อขายหุ้นในบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จ ากดั 
ซึ่งประกอบธุรกิจลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เป็นหลกั เป็นจ านวนหุ้นรวม 4,655,000 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 50 
ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว ในราคาซือ้ขายหุ้นละ 149 บาท คิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 693 ล้านบาท โดยธุรกรรมดงักล่าว
แล้วเสร็จในวนัท่ี 4 มกราคม 2564 

 

50.3 ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท สเุอซ เอ็นไวรอนเมนทลั เซอร์วิสเซส จ ากดั (SES) ครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัที่ 22 ธันวาคม 2563 มี
มติให้เรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทนุในส่วนที่ยงัช าระไม่เต็มมลูค่าจ านวน 24,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 250 บาท เป็นจ านวนเงนิ 6 ล้านบาท ทัง้นี ้
บริษัทฯ ได้ช าระค่าหุ้นเพิ่มทนุดงักล่าวแล้ว เมื่อวนัที่ 29 มกราคม 2564 

 

50.4 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 PTTEP MENA Limited (PTTEP MENA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท ปตท. ส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (PTTEP) ได้ลงนามในสญัญาซือ้ขายสดัส่วนการลงทุน (Sale and Purchase Agreement: SPA) 
เพื่อเข้าซือ้สดัส่วนร้อยละ 20 ในโครงการ Oman Block 61 ในประเทศโอมานจาก BP Exploration (Epsilon) Limited (BP) ด้วย
มลูค่ารวมประมาณ 2,450 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจะมีการปรับลดมลูค่าและเงินทุนหมนุเวียนตามเงื่อนไขใน SPA และอาจมี
การรับรู้มลูค่าการซือ้เพิ่มเติมในจ านวนไม่เกิน 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หากสามารถบรรลเุงื่อนไขที่ระบไุว้ใน SPA ทัง้นี ้คาดว่า
การซือ้ขายจะมีผลสมบรูณ์ (Completion date) ซึง่รวมถึงการได้รับอนมุตัิจากหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องภายในปี 2564 

 

50.5 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชมุสามญั                          
ผู้ ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว                    
ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 44 ดังนัน้ คงเหลือ                   
เงินปันผลที่จะจ่ายอีกในอัตราหุ้ นละ 0.82 บาท คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 23,422 ล้านบาท ทัง้นี ้การอนุมัติให้จ่าย                       
เงินปันผลดงักล่าวจะได้น าเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไป 

 

50.6 คณะกรรมการบริษัทฯ อนมุตัิให้ออกงบการเงินในวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2564 
 

________________________ 
 



 บรษิทัฯ และบรษัิทย่อยจ่ายคา่ธรรมเนยีมการปฏบิตังิานสอบบญัช ี(Audit Fee) ใหแ้กส่ำานกังานสอบบญัชทีี่ผูส้อบบญัชสัีงกัด
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำานวนเงินรวม 156,732,930 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบหกล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบบาท) 
นอกจากนี ้บรษัิทฯ และบรษิทัยอ่ยไดจ้า่ยคา่ตอบแทนของงานบรกิารอืน่ (Non-audit Fee) ทีม่สีาระสำาคญั เช่น คา่จดัทำา Comfort Letter  
เพื่อแผนการบรหิารจัดการหนีส้นิของกลุม่บรษิทัสำาหรบัหุน้กู ้คา่ตรวจสอบ The Updated Global Medium-Term Notes คา่ตรวจสอบ 
ธุรกิจที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน และค่าตรวจรับรองอื่น ๆ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา รวมจำานวน 68,363,920 บาท (หกสิบแปดล้าน 
สามแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบบาท) 

ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานสอบบัญชี  

 

250 

50. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน  
 

50.1 บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จ ากดั (PTTGM) มีหนงัสือลงวนัที ่21 ธันวาคม 2563 เพื่อเรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทนุในส่วนท่ี
ยงัช าระไม่เต็มมลูค่าเป็นจ านวนเงิน 1,897 ล้านบาท ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ช าระค่าหุ้นเพิ่มทนุดงักล่าวแล้ว เมื่อวนัที่ 4 มกราคม 2564 

 

50.2 เมื่อวนัที่ 23 ธันวาคม 2563 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) (GPSC) ได้ลงนามในสญัญาซือ้ขายหุ้นกบั
บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จ ากดั (PTTGM) ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อขายหุ้นในบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จ ากดั 
ซึ่งประกอบธุรกิจลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เป็นหลกั เป็นจ านวนหุ้นรวม 4,655,000 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 50 
ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว ในราคาซือ้ขายหุ้นละ 149 บาท คิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 693 ล้านบาท โดยธุรกรรมดงักล่าว
แล้วเสร็จในวนัท่ี 4 มกราคม 2564 

 

50.3 ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท สเุอซ เอ็นไวรอนเมนทลั เซอร์วิสเซส จ ากดั (SES) ครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัที่ 22 ธันวาคม 2563 มี
มติให้เรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทนุในส่วนที่ยงัช าระไม่เต็มมลูค่าจ านวน 24,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 250 บาท เป็นจ านวนเงนิ 6 ล้านบาท ทัง้นี ้
บริษัทฯ ได้ช าระค่าหุ้นเพิ่มทนุดงักล่าวแล้ว เมื่อวนัที่ 29 มกราคม 2564 

 

50.4 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 PTTEP MENA Limited (PTTEP MENA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท ปตท. ส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (PTTEP) ได้ลงนามในสญัญาซือ้ขายสดัส่วนการลงทุน (Sale and Purchase Agreement: SPA) 
เพ่ือเข้าซือ้สดัส่วนร้อยละ 20 ในโครงการ Oman Block 61 ในประเทศโอมานจาก BP Exploration (Epsilon) Limited (BP) ด้วย
มลูค่ารวมประมาณ 2,450 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจะมีการปรับลดมลูค่าและเงินทุนหมนุเวียนตามเงื่อนไขใน SPA และอาจมี
การรับรู้มลูค่าการซือ้เพิ่มเติมในจ านวนไม่เกิน 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หากสามารถบรรลเุงื่อนไขที่ระบไุว้ใน SPA ทัง้นี ้คาดว่า
การซือ้ขายจะมีผลสมบรูณ์ (Completion date) ซึง่รวมถึงการได้รับอนมุตัิจากหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องภายในปี 2564 

 

50.5 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชมุสามญั                          
ผู้ ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว                    
ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 44 ดังนัน้ คงเหลือ                   
เงินปันผลที่จะจ่ายอีกในอัตราหุ้ นละ 0.82 บาท คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 23,422 ล้านบาท ทัง้นี ้การอนุมัติให้จ่าย                       
เงินปันผลดงักล่าวจะได้น าเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไป 

 

50.6 คณะกรรมการบริษัทฯ อนมุตัิให้ออกงบการเงินในวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2564 
 

________________________ 
 

ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานสอบบัญชี		
255

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 
(แบบ 56-1 One Report) รายงานทางการเงิน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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