รายงานของผูส อบบัญชีและงบการเงิน
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายงานของผูสอบบัญชี
เสนอ ผูถือหุนบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ปตท. สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท ปตท. สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบกําไรขาดทุนรวม และงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวน
ของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงิ น สดเฉพาะบริ ษั ท สํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น เดี ย วกั น ที่ นํ า เสนอในสกุ ล เงิ น ดอลลาร
สหรัฐอเมริกาและสกุลเงินบาท รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
เหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ที่ปราศจาก
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัทดังกลาวจากผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สํานักงาน
การตรวจเงิน แผ น ดิน ไดปฏิ บัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกํา หนดใหสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ
เพื่ อ ให ไ ด ค วามเชื่ อ มั่ น อย า งสมเหตุ ส มผลว า งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะบริ ษั ท ปราศจาก
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

-2การตรวจสอบรวมถึ ง การใช วิ ธี ก ารตรวจสอบเพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี
เกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท วิธีการตรวจสอบ
ที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัด
ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ไมวาจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับ
การจัดทําและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยถูกตองตามที่ควรของบริษัท
เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร
รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยรวม
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ความเห็น
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทขางตนนี้
แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
และฐานะการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสด
รวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษั ท สํ าหรับปสิ้น สุดวั นเดียวกัน ในสกุลเงิน ดอลลารสหรัฐอเมริก า
และสกุลเงินบาท โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นางสิรินทร พันธเกษม)
รองผูวาการตรวจเงินแผนดิน

(นายอดิศร พัววรานุเคราะห)
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบการเงินที่ 8
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
วันที่ 17 กุมภาพันธ 2559

3
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2557
(ปรับปรุงใหม)

หนวย : บาท
1 มกราคม 2557
(ยอดยกมา)
(ปรับปรุงใหม)

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2557
(ปรับปรุงใหม)

108,099,811,788

129,556,646,471

1 มกราคม 2557
(ยอดยกมา)
(ปรับปรุงใหม)

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

8

2,995,402,554

เงินลงทุนระยะสั้น

9

264,159,760

เงินลงทุนเพื่อคา

10

118,347

ลูกหนี้บริษัทใหญ

11

475,827,168

ลูกหนี้การคา

12

84,251,313
101,056,895

116,510,282

ลูกหนี้อื่น

3,930,359,747
176,019

2,350,960,120
-

9,533,149,511

-

77,143,383,618
-

142,836

4,270,976

5,802,123

4,686,955

630,910,717

882,835,332

17,171,924,835

20,796,740,523

28,968,975,819

151,231,010

146,709,612

3,040,509,884

4,985,035,112

4,814,065,590

141,782,330

3,647,009,847

3,840,560,964

4,652,400,727

สินคาคงเหลือ-สุทธิ

13

47,213,620

31,113,645

45,386,536

1,703,872,302

1,025,600,601

1,489,294,031

พัสดุคงเหลือ-สุทธิ

14

404,268,645

365,073,239

327,807,047

14,589,479,644

12,033,926,868

10,756,518,181

ลูกหนี้จากการรวมทุน

34,289,749

52,675,040

23,991,912

1,237,468,226

1,736,329,893

787,260,178

ดอกเบี้ยคางรับ

15,157,481

15,703,763

14,065,694

547,011,677

517,644,333

461,545,311

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน

26

70,315,823

32,846,690

2,119,447

2,537,597,895

1,082,727,049

69,546,622

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ๆ

15

208,644,430

237,504,624

146,232,049

7,529,683,992

7,828,885,937

4,798,396,707

4,700,705,785

5,564,104,776

4,082,032,915

169,641,790,577

183,409,899,874

133,946,073,739

รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย

16

874,711

900,004

1,659,535

31,567,059

29,666,869

54,455,256

เงินลงทุนในบริษัทรวม

18.3

42,861,339

39,096,736

36,842,265

1,546,804,685

1,288,747,596

1,208,926,093

เงินลงทุนในการรวมคา

18.4

21,296,843

23,547,349

24,672,066

768,572,711

776,193,509

809,579,650

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

17.3

16,071,580

17,595,486

27,175,598

580,000,415

580,000,852

891,728,287

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ

19, 23

9,652,406,454

11,485,942,752

12,650,223,578

348,341,603,155

378,611,689,000

415,098,904,523

20

1,014,382,174

1,126,774,429

992,292,779

36,607,607,990

37,141,920,076

32,560,657,075

สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ

21, 23

3,691,164,601

4,525,095,918

3,279,089,530

133,208,862,761

149,161,011,222

107,598,602,519

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

24.1

180,092,556

280,581,332

354,942,781

6,499,285,296

9,248,818,438

11,646,940,919

คาความนิยม-สุทธิ

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
คาใชจายลวงหนา

25

คาตอบแทนตามสัญญารอตัดบัญชี

20,976,516

23,340,334

22,419,584

757,012,592

769,368,559

735,666,523

18,337,998

20,095,711

21,853,423

661,792,238

662,415,889

717,088,761

สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน

26

186,907,830

89,051,328

22,933,069

6,745,233,644

2,935,406,611

752,515,316

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ

27

96,247,360

74,561,132

45,245,692

3,473,430,150

2,457,762,330

1,484,672,790

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

14,941,619,962

17,706,582,511

17,479,349,900

539,221,772,696

583,663,000,951

573,559,737,712

19,642,325,747

23,270,687,287

21,561,382,815

708,863,563,273

767,072,900,825

707,505,811,451

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายสมพร วองวุฒิพรชัย)
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ

(นายยงยศ ครองพาณิชย)
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการเงิน

4
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : บาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2557
(ปรับปรุงใหม)

1 มกราคม 2557
(ยอดยกมา)
(ปรับปรุงใหม)

118,302,266

129,864,366

131,038,481

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2557
(ปรับปรุงใหม)

1 มกราคม 2557
(ยอดยกมา)
(ปรับปรุงใหม)

4,269,360,574

4,280,725,902

4,299,844,571

24,696,426,871

11,698,803,980

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคา
สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

28

เจาหนี้จากการรวมทุน
คาใชจายคางจาย
ดอกเบี้ยคางจาย
ภาษีเงินไดคางจาย

749,215,502

356,523,391

16,889,337

-

10,620,546

25,073,288

609,512,125

-

350,085,572

822,743,989

614,915,346

911,083,856

851,483,947

22,191,419,891

30,032,110,582

27,940,212,024

32,812,469

57,676,032

49,505,360

1,184,155,118

1,901,178,249

1,624,447,135

501,511,165

865,714,044

972,248,565

18,098,823,686

28,536,573,935

31,902,942,890

หนี้สินอนุพันธทางการเงิน

26

6,770,381

213,376

35,869,960

244,333,398

7,033,525

1,177,021,317

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น

29

53,195,795

54,913,549

48,197,436

1,919,760,459

1,810,117,977

1,581,529,761

63,373,630

81,220,220

135,367,348

2,287,065,279

2,677,265,685

4,441,883,495

1,407,770,389

2,860,521,491

2,605,307,776

50,804,430,530

94,291,518,298

85,489,429,162
85,602,802,509

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หุนกู

28

2,434,698,218

2,504,874,682

2,608,762,527

87,864,791,192

82,568,305,427

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

28

570,542,841

974,625,168

1,057,696,321

20,590,078,551

32,126,616,620

34,706,788,515

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

24.1

1,269,541,062

1,499,847,105

1,639,494,811

45,815,928,821

49,439,533,766

53,797,659,688

สวนแบงขาดทุนในการรวมคา

18.4

2,557,525

18,217,825

84,303,810

597,791,801

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

30

99,189,545

-

110,896,022

103,800,747

3,579,616,462

-

3,655,482,695

3,406,084,578

ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต

31

2,085,819,773

2,163,120,052

1,186,896,177

75,274,264,979

71,303,031,023

38,946,296,402

32

295,486,650

492,510,772

530,471,131

10,663,692,377

16,234,656,418

17,406,649,686

หนี้สินอนุพันธทางการเงิน

26

102,839,251

55,799,494

34,128,583

3,711,322,115

1,839,321,419

1,119,880,534

รายไดรอการรับรู

33

19,958,658

31,816,507

28,751,929

720,279,560

1,048,769,060

943,453,324

28,488,840

26,134,822

29,035,085

1,028,121,678

861,483,404

952,744,701

6,906,564,838

7,862,182,149

7,237,255,136

249,248,095,735

259,161,503,642

237,480,151,738

8,314,335,227

10,722,703,640

9,842,562,912

300,052,526,265

353,453,021,940

322,969,580,900

3,969,985,400

3,969,985,400

3,969,985,400

ประมาณการหนี้สินคาตอบแทนการตอระยะเวลา
การผลิตปโตรเลียม
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ๆ
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน

36

ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 3,969,985,400 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 3,969,985,400 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
สวนเกินมูลคาหุน
หุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน

37

150,683,762

150,683,762

150,683,762

3,969,985,400

3,969,985,400

3,969,985,400

3,439,036,612

3,439,036,612

3,439,036,612

105,417,619,764

105,417,619,764

105,417,619,764

1,152,102,940

1,152,102,940

156,570,483

37,188,504,448

37,188,504,448

4,981,947,515

กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย

15,048,319

15,048,319

15,048,319

396,998,540

396,998,540

396,998,540

431,231,212

431,231,212

431,231,212

16,900,000,000

16,900,000,000

16,900,000,000

6,288,213,775

7,462,227,174

7,547,030,327

204,746,949,193

247,056,626,655

249,784,387,847

(148,326,100)

(102,346,372)

(20,780,812)

40,190,979,663

2,690,144,078

3,085,291,485

รวมสวนของผูถือหุน

11,327,990,520

12,547,983,647

11,718,819,903

408,811,037,008

413,619,878,885

384,536,230,551

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

19,642,325,747
-

23,270,687,287
-

21,561,382,815
-

708,863,563,273
-

767,072,900,825
-

707,505,811,451
-

สํารองเพื่อการขยายงาน
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

38

5
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินเฉพาะบริษัท
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2558

หนวย : บาท

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2557

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

8

2,392,848,702

เงินลงทุนระยะสั้น

9

251,659,760

เงินลงทุนเพื่อคา

10

113,613

168,978

4,100,137

5,570,038

ลูกหนี้บริษัทใหญ

11

239,521,238

296,604,463

8,643,980,340

9,776,987,276

ลูกหนี้การคา

12

892,742

1,929,830

32,217,787

63,613,075

26,760,871

50,059,743

965,761,713

1,650,121,719

17.2

144,932,933

60,051,106

5,230,423,133

1,979,467,504

7,499,617

6,334,111

270,650,513

208,791,622

144,009,214

125,324,710

5,197,087,454

4,131,084,469

ลูกหนี้อื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ
พัสดุคงเหลือ-สุทธิ

14

2,877,077,661
-

86,354,501,779
9,082,042,314

94,837,250,254
-

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้จากการรวมทุน

12,690,524

9,794,987

457,982,935

322,872,625

ดอกเบี้ยคางรับ

23,394,821

22,311,941

844,285,758

735,469,603

สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน

26

7,571,738

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ๆ

15

39,794,441

51,584,569

1,436,124,708

1,700,384,649

3,291,690,214

3,501,242,099

118,792,411,802

115,411,612,834

รวมสินทรัพยหมุนเวียน

-

273,253,231

-

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทรวม

18.3

25,577,427

25,577,427

923,052,929

843,109,979

เงินลงทุนในบริษัทยอย

18.2

616,310,304

616,236,293

22,241,761,118

20,313,026,750

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

17.3

6,925,745,213

6,278,771,022

249,940,281,090

206,967,433,244

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ

19, 23

3,648,948,077

4,319,870,054

131,685,339,263

142,396,085,782

สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ

21, 23

216,950,090

188,982,801

7,829,419,785

6,229,449,228

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

24.1

24,247,300

8,088,641

875,050,514

266,626,258

18,337,998

20,095,711

661,792,239

662,415,889

4,323,425

8,779,365

156,026,258

289,394,648

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
คาตอบแทนตามสัญญารอตัดบัญชี
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน

26

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ

27

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

5,152,149

5,250,556

185,933,700

173,074,322

11,485,591,983

11,471,651,870

414,498,656,896

378,140,616,100

14,777,282,197

14,972,893,969

533,291,068,698

493,552,228,934

6
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินเฉพาะบริษัท
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2557

หนวย : บาท
31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2557

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคา

23,180,530

สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

28

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

17.4

-

17,124,015
50,000,000

836,552,301
-

564,459,743
1,648,152,421

740,223,320

151,811,337

26,713,605,414

5,004,164,456

1,756,176

1,411,327

63,377,911

46,521,621

คาใชจายคางจาย

301,675,862

479,753,688

10,887,052,209

15,814,144,045

ดอกเบี้ยคางจาย

12,477,361

12,900,096

450,290,179

425,226,495
18,799,784,950

เจาหนี้จากการรวมทุน

ภาษีเงินไดคางจาย

358,092,799

570,329,076

12,923,059,125

หนี้สินอนุพันธทางการเงิน

26

1,361,751

213,376

49,143,647

7,033,525

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น

29

53,195,795

54,913,549

1,919,760,459

1,810,117,977

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หุนกู

31,675,020

45,197,102

1,143,106,376

1,489,834,260

1,523,638,614

1,383,653,566

54,985,947,621

45,609,439,493

28

1,248,918,507

1,319,423,720

45,071,690,205

43,492,227,984

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

24.1

315,348,454

347,681,050

11,380,476,586

11,460,627,284

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

30

92,073,070

100,515,659

3,322,785,960

3,313,302,550

ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต

31

1,046,048,763

1,087,355,470

37,750,410,064

35,842,550,997

ประมาณการหนี้สินคาตอบแทนการตอระยะเวลาการผลิตปโตรเลียม

32

295,486,650

492,510,772

10,663,692,377

16,234,656,418

หนี้สินอนุพันธทางการเงิน

26

102,839,251

55,799,494

3,711,322,115

1,839,321,419

รายไดรอการรับรู

33

3,025,605

3,989,896

109,189,787

131,519,142

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ๆ

20,168,670

17,746,329

727,858,561

584,973,105

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

3,123,908,970

3,425,022,390

112,737,425,655

112,899,178,899

4,647,547,584

4,808,675,956

167,723,373,276

158,508,618,392

3,969,985,400

3,969,985,400

รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน

36

ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 3,969,985,400 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 3,969,985,400 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
สวนเกินมูลคาหุน
หุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน

37

150,683,762

150,683,762

3,969,985,400

3,969,985,400

3,439,036,612

3,439,036,612

105,417,619,764

105,417,619,764

1,152,102,940

1,152,102,940

37,188,504,448

37,188,504,448

กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
สํารองเพื่อการขยายงาน
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

38

15,048,319

15,048,319

396,998,540

396,998,540

431,231,212

431,231,212

16,900,000,000

16,900,000,000

4,946,911,042

4,998,233,771

165,782,127,048

167,363,550,031

(5,279,274)

(22,118,603)

35,912,460,222

3,806,952,359

รวมสวนของผูถือหุน

10,129,734,613

10,164,218,013

365,567,695,422

335,043,610,542

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

14,777,282,197
-

14,972,893,969
-

533,291,068,698
0.01013

493,552,228,934
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

7
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
หมายเหตุ

รายได
รายไดจากการขาย
รายไดจากการบริการทอขนสงกาซ
รายไดอื่น
ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากอนุพันธทางการเงิน
รายไดอื่น ๆ
รวมรายได
คาใชจาย
คาใชจายการดําเนินงาน
คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียม
คาใชจายในการบริหาร
คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม
คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย
คาใชจายอื่น
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
คาตอบแทนผูบริหาร
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
คาใชจายอื่น ๆ
ตนทุนทางการเงิน
รวมคาใชจาย
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป

7

39

17.1
22
7

24.2

2558

หนวย : บาท

2557
(ปรับปรุงใหม)

2558

2557
(ปรับปรุงใหม)

5,325,915,041
118,487,637

7,319,188,864
137,925,125

181,726,361,270
4,044,206,892

237,596,669,396
4,474,742,634

31,916,321
132,161,410
45,199,763
5,653,680,172

22,931,796
197,017,990
156,639,681
7,833,703,456

1,084,584,038
4,856,430,254
1,556,128,174
193,267,710,628

746,286,900
6,405,408,189
5,084,774,440
254,307,881,559

709,765,948
183,547,447
277,471,539
426,044,473
2,719,715,487

856,506,747
332,916,528
370,562,150
608,802,893
2,562,087,185

24,336,638,874
6,344,750,613
9,553,666,327
14,320,318,604
92,821,586,472

27,815,025,219
10,826,088,494
12,049,842,219
19,762,415,972
83,176,690,446

69,424,425
3,778,445
1,385,209,600
251,980,601
6,026,937,965

49,456,178
6,058,739
996,790,379
41,125,056
259,336,872
6,083,642,727

2,311,663,667
126,911,600
49,892,827,910
8,591,727,882
208,300,091,949

1,609,741,757
197,186,026
32,795,975,207
1,337,669,245
8,430,353,963
198,000,988,548

9,027,677
(364,230,116)
(489,360,323)
(853,590,439)

21,941,601
1,772,002,330
(1,094,543,637)
677,458,693

310,905,892
(14,721,475,429)
(16,869,012,881)
(31,590,488,310)

719,049,058
57,025,942,069
(35,535,490,811)
21,490,451,258

(0.22)

0.16

(8.24)

5.19

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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8
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
2558

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่ไมสามารถจัดประเภทใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ภาษีเงินไดจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
สวนแบงขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทรวมและการรวมคา
รายการที่สามารถจัดประเภทใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
ผลขาดทุนที่ยังไมรับรูจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลกําไร (ขาดทุน) จากเครื่องมือปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับเครื่องมือปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
สวนแบงขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทรวมและการรวมคา
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป-สุทธิจากภาษี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หนวย : บาท

2557
(ปรับปรุงใหม)

(853,590,439)

2557
(ปรับปรุงใหม)

(31,590,488,310)

21,490,451,258

-

43,183,799,141

1,625,798,573

15,996,915

-

576,084,107

-

(7,177,556)
(5,578)

-

(258,480,444)
(200,868)

-

-

(29,504,857)
(25,293)
22,817,437
(38,478,749)
(788,266)
(37,165,947)
(890,756,386)

677,458,693

2558

(53,083,183)
(706,535)
(3,682,231)
(24,088,072)
(5,539)
(81,565,560)
595,893,133
#REF!
(53,083,183.00)

(5,110,683,269)
(1,316,928)
777,428,098
(1,319,922,183)
(28,469,274)
37,818,238,380
6,227,750,070
#REF!
#REF!

(1,093,807,172)
(22,992,792)
(123,038,218)
(780,922,026)
(185,772)
(395,147,407)
21,095,303,851
#REF!
1,093,807,171.80

9
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินเฉพาะบริษัท
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
หมายเหตุ
รายได
รายไดจากการขาย
รายไดอื่น
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากอนุพันธทางการเงิน
รายไดอื่น ๆ
เงินปนผลรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
รวมรายได
คาใชจาย
คาใชจายการดําเนินงาน
คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียม
คาใชจายในการบริหาร
คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม
คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย
คาใชจายอื่น
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ขาดทุนจากอนุพันธทางการเงิน
คาตอบแทนผูบริหาร
ตนทุนทางการเงิน
รวมคาใชจาย
กําไรกอนภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได

39

17.1

24.2

กําไรสําหรับป

2558

หนวย : บาท

2557

2558

2557

2,530,456,031

3,478,555,681

86,490,274,461

112,965,735,461

181,109,662
4,936,638
16,956,172
37,187,204
2,770,645,707

1,003,541
169,459,503
18,374,105
48,526,640
3,715,919,470

6,187,067,523
162,378,652
586,792,918
1,330,051,507
94,756,565,061

31,547,485
5,505,540,473
595,673,867
1,567,971,907
120,666,469,193

246,515,490
4,347,137
187,295,893
316,307,004
1,178,364,136

285,830,223
19,454,921
225,021,130
434,819,461
1,046,505,320

8,430,156,264
149,176,854
6,459,239,002
10,811,283,723
40,221,805,904

9,280,732,668
630,020,267
7,325,752,497
14,120,723,251
33,990,717,590

56,823,467
3,778,445
121,517,444
2,114,949,016
655,696,691
(384,232,944)

852,941
6,058,739
101,292,103
2,119,834,838
1,596,084,632
(541,697,015)

1,925,786,325
126,911,600
4,149,643,980
72,274,003,652
22,482,561,409
(13,259,682,075)

27,885,247
197,186,026
3,298,834,686
68,871,852,232
51,794,616,961
(17,591,026,482)

271,463,747
-

1,054,387,617

9,222,879,334
-

34,203,590,479

0.06

0.26

2.04

8.40

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

41

10
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินเฉพาะบริษัท
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
2558
กําไรสําหรับป
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่ไมสามารถจัดประเภทใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ภาษีเงินไดจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
รายการที่สามารถจัดประเภทใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร (ขาดทุน) จากเครื่องมือปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับเครื่องมือปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป-สุทธิจากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หนวย : บาท

2557

271,463,747

2558
9,222,879,334

34,203,590,479

-

31,561,197,952

1,577,786,900

12,900,530

-

464,579,262

-

(6,450,265)

-

(232,289,632)

-

-

1,054,387,617

2557

21,049,161
(4,209,832)

(9,259,906)
(7,939,986)

689,598,949
(145,289,038)

(306,119,232)
(255,966,153)

23,289,594

(17,199,892)

32,337,797,493

1,015,701,515

294,753,341

1,037,187,725

41,560,676,827

35,219,291,994

271,463,747
6,450,265.00

1,054,387,617
-

9,222,879,334
232,289,630.00

34,203,590,479

11
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

กําไรสะสม

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 ที่ปรับปรุงแลว
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป
หุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
คาใชจายภาษีสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินปนผลจาย
กําไรสําหรับป
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

5

37

44

ทุนที่ออก
และชําระแลว

สวนเกิน
มูลคาหุน

หุนกูดอยสิทธิ
ที่มีลักษณะคลายทุน

สํารอง
ตามกฎหมาย

สํารองเพื่อ
การขยายงาน

ยังไมไดจัดสรร

การแปลงคา
งบการเงิน

เงินลงทุนเผื่อขาย

สวนแบงกําไร
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับ (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
การปองกัน
เครื่องมือปองกัน
จากบริษัทรวม
ความเสี่ยงกระแสเงินสด ความเสี่ยงกระแสเงินสด
และการรวมคา

รวมองคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน

รวม
สวนของผูถือหุน

150,683,762
150,683,762

3,439,036,612
3,439,036,612

156,570,483
156,570,483

15,048,319
15,048,319

431,231,212
431,231,212

7,547,030,327
7,547,030,327

(6,667,209)
21,128
(6,646,081)

325,205
325,205

(23,390,868)
(23,390,868)

8,952,260
8,952,260

(21,328)
(21,328)

(20,780,612)
(200)
(20,780,812)

11,718,820,103
(200)
11,718,819,903

150,683,762

3,439,036,612

995,532,457
1,152,102,940

15,048,319

431,231,212

(33,398,720)
6,709,546
(735,572,672)
677,458,693
7,462,227,174

(53,083,183)
(59,729,264)

(706,535)
(381,330)

(3,682,231)
(27,073,099)

(24,088,072)
(15,135,812)

(5,539)
(26,867)

(81,565,560)
(102,346,372)

995,532,457
(33,398,720)
6,709,546
(735,572,672)
677,458,693
(81,565,560)
12,547,983,647

หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
องคประกอบอื่นของสวนของผูถอื หุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

กําไรสะสม

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ที่ปรับปรุงแลว
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป
ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
คาใชจายภาษีสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินปนผลจาย
ขาดทุนสําหรับป
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

5

44

ทุนที่ออก
และชําระแลว

สวนเกิน
มูลคาหุน

หุนกูดอยสิทธิ
ที่มีลักษณะคลายทุน

สํารอง
ตามกฎหมาย

สํารองเพื่อ
การขยายงาน

ยังไมไดจัดสรร

การแปลงคา
งบการเงิน

เงินลงทุนเผื่อขาย

สวนแบงกําไร
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับ (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
การปองกัน
เครื่องมือปองกัน
จากบริษัทรวม
ความเสี่ยงกระแสเงินสด ความเสี่ยงกระแสเงินสด
และการรวมคา

รวมองคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน

รวม
สวนของผูถือหุน

150,683,762
150,683,762

3,439,036,612
3,439,036,612

1,152,102,940
1,152,102,940

15,048,319
15,048,319

431,231,212
431,231,212

7,462,227,174
7,462,227,174

(59,756,131)
26,867
(59,729,264)

(381,330)
(381,330)

(27,073,099)
(27,073,099)

(15,135,812)
(15,135,812)

(26,867)
(26,867)

(102,346,372)
(102,346,372)

12,547,983,647
12,547,983,647

150,683,762

3,439,036,612

1,152,102,940

15,048,319

431,231,212

(65,892,474)
34,358,077
(297,702,344)
(853,590,439)
8,813,781
6,288,213,775

(29,504,857)
(89,234,121)

(25,293)
(406,623)

22,817,437
(4,255,662)

(38,478,749)
(53,614,561)

(788,266)
(815,133)

(45,979,728)
(148,326,100)

(65,892,474)
34,358,077
(297,702,344)
(853,590,439)
(37,165,947)
11,327,990,520

150,683,762

3,439,036,612

156,570,483

15,048,319

431,231,212

7,557,247,336

12
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
หนวย : บาท
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

กําไรสะสม

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 ที่ปรับปรุงแลว
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป
หุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
คาใชจายภาษีสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินปนผลจาย
กําไรสําหรับป
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

5

37

44

ทุนที่ออก
และชําระแลว

สวนเกิน
มูลคาหุน

หุนกูดอยสิทธิ
ที่มีลักษณะคลายทุน

สํารอง
ตามกฎหมาย

สํารองเพื่อ
การขยายงาน

ยังไมไดจัดสรร

การแปลงคา
งบการเงิน

เงินลงทุนเผื่อขาย

สวนแบงกําไร
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับ (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
การปองกัน
เครื่องมือปองกัน
จากบริษัทรวม
ความเสี่ยงกระแสเงินสด ความเสี่ยงกระแสเงินสด
และการรวมคา

รวมองคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน

รวม
สวนของผูถือหุน

3,969,985,400
3,969,985,400

105,417,619,764
105,417,619,764

4,981,947,515
4,981,947,515

396,998,540
396,998,540

16,900,000,000
16,900,000,000

249,784,387,847
249,784,387,847

3,517,191,835
693,281
3,517,885,116

9,746,951
9,746,951

(726,780,356)
(726,780,356)

285,139,633
285,139,633

(699,859)
(699,859)

3,085,298,063
(6,578)
3,085,291,485

384,536,237,129
(6,578)
384,536,230,551

3,969,985,400

105,417,619,764

32,206,556,933
37,188,504,448

396,998,540

16,900,000,000

(1,095,191,579)
220,020,994
(23,343,041,865)
21,490,451,258
247,056,626,655

531,991,401
4,049,876,517

(22,992,792)
(13,245,841)

(123,038,218)
(849,818,574)

(780,922,026)
(495,782,393)

(185,772)
(885,631)

(395,147,407)
2,690,144,078

32,206,556,933
(1,095,191,579)
220,020,994
(23,343,041,865)
21,490,451,258
(395,147,407)
413,619,878,885
หนวย : บาท

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

กําไรสะสม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ที่ปรับปรุงแลว
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป
ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
คาใชจายภาษีสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินปนผลจาย
ขาดทุนสําหรับป
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ทุนที่ออก
และชําระแลว

สวนเกิน
มูลคาหุน

หุนกูดอยสิทธิ
ที่มีลักษณะคลายทุน

สํารอง
ตามกฎหมาย

สํารองเพื่อ
การขยายงาน

ยังไมไดจัดสรร

การแปลงคา
งบการเงิน

เงินลงทุนเผื่อขาย

สวนแบงกําไร
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับ (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
การปองกัน
เครื่องมือปองกัน
จากบริษัทรวม
ความเสี่ยงกระแสเงินสด ความเสี่ยงกระแสเงินสด
และการรวมคา

รวมองคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน

รวม
สวนของผูถือหุน

3,969,985,400
3,969,985,400

105,417,619,764
105,417,619,764

37,188,504,448
37,188,504,448

396,998,540
396,998,540

16,900,000,000
16,900,000,000

247,056,626,655
247,056,626,655

4,048,990,886
885,631
4,049,876,517

(13,245,841)
(13,245,841)

(849,818,574)
(849,818,574)

(495,782,393)
(495,782,393)

(885,631)
(885,631)

2,690,144,078
2,690,144,078

413,619,878,885
413,619,878,885

3,969,985,400

105,417,619,764

37,188,504,448

396,998,540

16,900,000,000

(2,304,740,927)
1,191,565,057
(9,923,416,077)
(31,590,488,310)
317,402,795
204,746,949,193

38,073,115,872
42,122,992,389

(1,316,928)
(14,562,769)

777,428,098
(72,390,476)

(1,319,922,183)
(1,815,704,576)

(28,469,274)
(29,354,905)

37,500,835,585
40,190,979,663

(2,304,740,927)
1,191,565,057
(9,923,416,077)
(31,590,488,310)
37,818,238,380
408,811,037,008

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

9,746,951

(726,780,356)

549,618,828

#REF!

#REF!
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินเฉพาะบริษัท
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับ
การปองกัน
เครื่องมือปองกัน
รวมองคประกอบอื่น
ความเสี่ยงกระแสเงินสด ความเสี่ยงกระแสเงินสด
ของสวนของผูถือหุน

กําไรสะสม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

ทุนที่ออก
และชําระแลว

สวนเกิน
มูลคาหุน

150,683,762

หุนกูดอยสิทธิ
ที่มีลักษณะคลายทุน

3,439,036,612

156,570,483

สํารอง
ตามกฎหมาย

สํารองเพื่อ
การขยายงาน

15,048,319

ยังไมไดจัดสรร

431,231,212

4,706,108,000

(18,388,347)

13,469,636

รวม
สวนของผูถือหุน

(4,918,711)

8,893,759,677

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป
หุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน

-

-

-

-

-

-

-

995,532,457

ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน

-

-

-

-

-

(33,398,720)

-

-

-

(33,398,720)

คาใชจายภาษีสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน

-

-

-

-

-

6,709,546

-

-

-

6,709,546

-

-

-

-

-

(735,572,672)

-

-

-

(735,572,672)

กําไรสําหรับป

-

-

-

-

-

1,054,387,617

-

1,054,387,617

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป

-

-

-

-

-

เงินปนผลจาย
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

150,683,762

3,439,036,612

995,532,457

1,152,102,940

15,048,319

431,231,212

-

4,998,233,771

-

-

(9,259,906)

(7,939,986)

(17,199,892)

(17,199,892)

(27,648,253)

5,529,650

(22,118,603)

10,164,218,013

หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา

กําไรสะสม

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

ทุนที่ออก
และชําระแลว

สวนเกิน
มูลคาหุน

150,683,762

หุนกูดอยสิทธิ
ที่มีลักษณะคลายทุน

3,439,036,612

1,152,102,940

สํารอง
ตามกฎหมาย

สํารองเพื่อ
การขยายงาน

15,048,319

ยังไมไดจัดสรร

431,231,212

4,998,233,771

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับ
การปองกัน
เครื่องมือปองกัน
รวมองคประกอบอื่น
ความเสี่ยงกระแสเงินสด ความเสี่ยงกระแสเงินสด
ของสวนของผูถือหุน

(27,648,253)

5,529,650

(22,118,603)

รวม
สวนของผูถือหุน

10,164,218,013

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป
ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน

-

-

-

-

-

(65,892,474)

-

-

-

คาใชจายภาษีสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน

-

-

-

-

-

34,358,077

-

-

-

34,358,077

-

-

-

-

-

(297,702,344)

-

-

-

(297,702,344)

-

271,463,747

เงินปนผลจาย
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(65,892,474)

กําไรสําหรับป

-

-

-

-

-

271,463,747

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป

-

-

-

-

-

6,450,265

21,049,161

(4,209,832)

16,839,329

23,289,594

4,946,911,042

(6,599,092)

1,319,818

(5,279,274)

10,129,734,613

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

150,683,762

3,439,036,612

1,152,102,940

15,048,319

431,231,212

-

-
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินเฉพาะบริษัท
หนวย : บาท
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับ
การปองกัน
เครื่องมือปองกัน
ความเสี่ยงกระแสเงินสด ความเสี่ยงกระแสเงินสด

กําไรสะสม

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

ทุนที่ออก
และชําระแลว

3,969,985,400

สวนเกิน
มูลคาหุน

หุนกูดอยสิทธิ
ที่มีลักษณะคลายทุน

105,417,619,764

4,981,947,515

สํารอง
ตามกฎหมาย

สํารองเพื่อ
การขยายงาน

396,998,540

การแปลงคา
งบการเงิน

ยังไมไดจัดสรร

16,900,000,000

157,378,172,002

2,930,960,593

(569,054,935)

429,345,186

รวมองคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน

2,791,250,844

รวม
สวนของผูถือหุน

291,835,974,065

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป
หุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน

-

-

-

-

-

-

-

-

32,206,556,933

ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน

-

-

-

-

-

(1,095,191,579)

-

-

-

-

(1,095,191,579)

คาใชจายภาษีสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน

-

-

-

-

-

220,020,994

-

-

-

-

220,020,994

-

-

-

-

-

(23,343,041,865)

-

-

-

-

(23,343,041,865)

กําไรสําหรับป

-

-

-

-

-

34,203,590,479

-

34,203,590,479

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป

-

-

-

-

-

เงินปนผลจาย
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

3,969,985,400

105,417,619,764

32,206,556,933

37,188,504,448

396,998,540

16,900,000,000

-

167,363,550,031

-

-

-

1,577,786,900

(306,119,232)

(255,966,153)

1,015,701,515

1,015,701,515

4,508,747,493

(875,174,167)

173,379,033

3,806,952,359

335,043,610,542

หนวย : บาท
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับ
การปองกัน
เครื่องมือปองกัน
ความเสี่ยงกระแสเงินสด ความเสี่ยงกระแสเงินสด

กําไรสะสม

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

ทุนที่ออก
และชําระแลว

3,969,985,400

สวนเกิน
มูลคาหุน

หุนกูดอยสิทธิ
ที่มีลักษณะคลายทุน

105,417,619,764

37,188,504,448

สํารอง
ตามกฎหมาย

สํารองเพื่อ
การขยายงาน

396,998,540

ยังไมไดจัดสรร

16,900,000,000

167,363,550,031

การแปลงคา
งบการเงิน

4,508,747,493

(875,174,167)

173,379,033

รวมองคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน

3,806,952,359

รวม
สวนของผูถือหุน

335,043,610,542

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป
ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน

-

-

-

-

-

(2,304,740,927)

-

-

-

-

คาใชจายภาษีสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน

-

-

-

-

-

1,191,565,057

-

-

-

-

1,191,565,057

-

-

-

-

-

(9,923,416,077)

-

-

-

-

(9,923,416,077)

กําไรสําหรับป

-

-

-

-

-

9,222,879,334

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป

-

-

-

-

-

232,289,630

31,561,197,952

689,598,949

(145,289,038)

32,105,507,863

32,337,797,493

165,782,127,048

36,069,945,445

(185,575,218)

28,089,995

35,912,460,222

365,567,695,422

เงินปนผลจาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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3,969,985,400

105,417,619,764

37,188,504,448

396,998,540

16,900,000,000

-

-

-

-

(2,304,740,927)

9,222,879,334

15
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม

หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
2558

หนวย : บาท

2557
(ปรับปรุงใหม)

2558

2557
(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได

(364,230,116)

1,772,002,330

(14,721,475,429)

57,025,942,069

รายการปรับปรุงกระทบยอดกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา

(9,027,677)

(21,941,601)

(310,905,892)

(719,049,058)

คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย

2,719,715,487

2,562,087,185

92,821,586,472

83,176,690,446

คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย

1,385,209,600

996,790,379

49,892,827,910

32,795,975,207

คาใชจายในการสํารวจตัดจาย

147,987,547

266,422,768

5,124,184,584

8,666,271,415

31,227,081

7,939,672

1,112,786,237

257,893,200
(57,668,271)

คาใชจายตัดจายอื่น

9,888,189

(1,723,355)

341,991,310

รายไดจากรายไดรอการรับรู

ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายสินทรัพย

(13,827,721)

(1,037,193)

(472,755,513)

(33,687,780)

กําไรจากอนุพันธทางการเงิน

(21,549,970)

(24,266,880)

(948,617,147)

(748,026,894)

กําไรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือสัดสวนในโครงการ KKD
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

17,896,296

(32,136,047)
11,892,836

623,409,882

(1,041,962,279)
386,217,423

รายไดอื่น ๆ

-

(11,383,969)

-

(369,748,639)

ขาดทุนจากการยกหนี้เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

-

15,301,248

-

503,434,866

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ดอกเบี้ยรับต่ํากวาดอกเบี้ยจาย

(649,459)

28,902,906

(22,204,337)

938,759,588

211,584,108

229,223,638

7,214,309,367

7,450,804,662

4,114,223,365

5,798,073,917

140,655,137,444

188,231,845,955

157,385,110

320,703,461

5,380,834,699

10,416,373,158

66,994,547

(4,100,536)

2,290,474,510

(133,184,540)

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้บริษัทใหญ
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น

6,378,385

22,134,353

218,070,415

718,918,597

สินคาคงเหลือ-สุทธิ

(5,555,129)

8,900,153

(189,924,149)

289,074,874

พัสดุคงเหลือ-สุทธิ

(51,555,152)

(33,535,230)

(1,762,617,523)

(1,089,216,380)

ลูกหนี้จากการรวมทุน

18,624,074

(20,206,039)

636,737,896

(656,287,411)

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ๆ

43,223,297

(81,333,453)

1,477,759,980

(2,641,691,438)

2,363,818

(920,750)

80,816,496

(29,905,729)

(21,433,665)

(29,387,855)

(732,794,928)

(954,510,631)

(275,668,088)

(153,780,103)

(9,424,807,783)

(4,994,741,629)

6,268,791

(14,452,255)

214,323,509

(469,405,844)

คาใชจายลวงหนา
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคา
เจาหนี้จากการรวมทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

16
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
2558

หนวย : บาท

2557
(ปรับปรุงใหม)

2558

2557
(ปรับปรุงใหม)

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) (ตอ)
คาใชจายคางจาย

(160,937,433)

(82,190,743)

(5,502,284,969)

(2,669,535,967)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(16,821,016)

(29,304,702)

(575,093,217)

(951,809,840)

1,969,872

111,875

67,347,895

3,633,670

(49,889,664)

(5,760,392)

(1,705,676,172)

(187,096,193)

(1,531,941)

(4,254,090)

(52,375,480)

(138,171,875)

รายไดรอการรับรู
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ๆ
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินสดจายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

26,553,091

22,550,000

907,822,796

732,418,709

(971,939,792)

(1,397,159,040)

(33,229,619,685)

(45,379,397,452)

(1,225,570,895)

(1,481,985,346)

(41,901,005,710)

(48,134,535,921)

2,888,652,470

4,316,088,571

98,754,131,734

140,097,310,034

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
(264,159,760)

-

(9,031,349,907)

-

เงินสดจายลงทุนในการรวมคา

(2,650,000)

-

(90,600,768)

-

เงินสดรับจากการลงทุนในการรวมคา

2,161,043

เงินสดจายลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น

เงินสดรับสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือสัดสวนในโครงการ KKD
เงินสดจายในการซื้อธุรกิจ

1,311,000

-

388,487,823

-

(812,832,638)

เงินปนผลรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

4,402,886

เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินลงทุนระยะสั้น

9,293,303

3,835,008
-

73,883,832

42,580,974

-

12,617,993,249

-

(26,400,613,166)

150,530,130
317,728,461

124,560,144
-

เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินใหกูยืม

580,570

659,349

19,849,086

21,415,486

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณเพิ่มขึ้น

(1,743,526,996)

(2,051,479,044)

(59,609,390,880)

(66,631,557,458)

สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

(142,135,176)

(532,002,766)

(4,859,455,157)

(17,279,324,864)

(2,136,034,130)

(3,002,021,268)

(73,028,805,203)

(97,504,945,635)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุนกู

-

เงินสดจายชําระคืนหุนกู

(700,000,000)

เงินสดจายชําระคืนเงินกูยมื ระยะยาว

(411,469,408)

เงินสดจายดอกเบี้ย

(186,915,420)

601,455,768
(360,086,421)
(182,547,611)

(23,932,278,489)
(14,067,714,960)
(6,390,445,538)

19,535,142,082
(11,695,522,372)
(5,929,103,538)

เงินสดจายชําระคืนสุทธิสําหรับสัญญาอนุพันธทางการเงิน

-

(29,413,579)

-

เงินสดจายสําหรับตนทุนทางการเงิน

-

(735,207)

-

(23,879,373)

เงินสดรับจากการออกหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน

-

1,000,000,000

-

32,479,765,106

เงินสดจายดอกเบี้ยหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินสดจายสําหรับตนทุนทางการเงินในการออกหุนกูดอ ยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสิ้นป

(65,892,474)
(297,702,344)

(33,398,721)
(4,467,543)
(735,572,774)

(2,252,795,760)
(10,178,136,295)

(955,346,137)

(1,084,782,597)
(145,104,752)
(23,891,230,923)

(1,661,979,646)

255,233,912

(56,821,371,042)

8,289,937,496

(909,361,306)

1,569,301,215

(31,096,044,511)

50,882,301,895

3,930,359,747

2,350,960,120

129,556,646,471

77,143,383,618

3,020,998,441

3,920,261,335

98,460,601,960

128,025,685,513

(25,595,887)

10,098,412

9,639,209,828

1,530,960,958

2,995,402,554
-

3,930,359,747
-

108,099,811,788
-

129,556,646,471
-

793,782,987

673,248,380

27,138,622,151

21,866,949,233

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
การซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ยังมิไดมีการจายชําระเงินสด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

17
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินเฉพาะบริษัท
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
2558

หนวย : บาท

2557

2558

2557

655,696,691

1,596,084,632

22,482,561,409

51,794,616,961

1,178,364,136
755,638

1,046,505,320
2,067,805

40,221,805,904
26,929,741

33,990,717,590
67,289,499

คาใชจายตัดจายอื่น

2,478,117

2,494,225

85,511,664

81,005,354

ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย

6,931,577

1,148,492

240,869,988

37,727,083

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได
รายการปรับปรุงกระทบยอดกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย
คาใชจายในการสํารวจตัดจาย

รายไดจากรายไดรอการรับรู

(964,291)

-

(32,968,112)

-

(กําไร) ขาดทุนจากอนุพันธทางการเงิน

(5,038,970)

852,941

(166,063,058)

27,885,247

เงินปนผลรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

(37,187,204)
16,634,629

(48,526,640)
10,530,117

(1,330,051,507)
580,240,360

(1,567,971,907)
341,960,473

ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

12,175,731

(10,830,198)

416,275,688

(351,762,301)

ดอกเบี้ยรับสูงกวาดอกเบี้ยจาย

(61,271,460)

(69,898,392)

(2,095,358,172)

(2,262,915,835)

1,768,574,594

2,530,428,302

60,429,753,905

82,158,552,164

58,910,428

279,767,223

2,014,086,819

9,086,773,685

1,041,842

1,872,487

35,619,492

60,817,946

17,160,025

2,244,265

586,683,577

72,893,214

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้บริษัทใหญ
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ

438,415

(875,974)

14,988,977

(28,451,438)

(25,453,411)

(10,483,369)

(870,225,885)

(340,497,348)

ลูกหนี้จากการรวมทุน

(2,803,724)

(4,849,392)

(95,856,425)

(157,507,118)

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ๆ

7,793,230

2,709,509

266,442,502

88,004,204

355,174

(96,791)

12,143,030

(3,143,747)

(135,560,393)

(113,415,481)

(4,634,670,109)

(3,683,708,183)

344,850

(577,684)

11,790,071

(18,763,030)

พัสดุคงเหลือ-สุทธิ

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคา
เจาหนี้จากการรวมทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

18
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินเฉพาะบริษัท
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
2558
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) (ตอ)
คาใชจายคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ๆ
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินสดจายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น

หนวย : บาท

2557

(81,149,710)
(10,837,120)
(48,638,891)
10,336,937
(586,503,387)

2558

2557

26,213,554
(197,522)
905,897
16,674,824
(716,613,611)

(2,774,424,940)
(370,509,978)
(1,662,913,547)
353,409,207
(20,051,946,282)

851,410,078
(6,415,466)
29,423,332
541,594,373
(23,275,441,775)

(794,565,735)

(516,722,065)

(27,165,383,491)

(16,783,011,273)

974,008,859

2,013,706,237

33,264,370,414

65,375,540,891

(251,659,760)
(92,541,656)

(59,841,008)

(8,603,987,791)
(3,163,903,834)

(1,943,621,879)

เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

1,244,659,024

1,898,126,627

42,553,609,122

61,650,707,005

เงินสดจายสําหรับเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดจายลงทุนในบริษัทยอย
เงินปนผลรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินใหกูยืม
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณเพิ่มขึ้น
สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น

(1,945,224,767)

(2,528,689,821)

(66,505,229,787)

(82,131,251,403)

(74,011)
37,187,204
9,018,758
98,215,047
(701,134,658)
(40,370,835)

48,526,640
122,239,690
(859,312,758)
(28,732,501)

(2,530,372)
1,271,392,188
308,342,055
3,357,871,224
(23,971,071,294)
(1,380,237,240)

1,576,133,856
3,970,316,411
(27,910,276,534)
(933,224,876)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

(1,641,925,654)

(1,407,683,131)

(56,135,745,729)

(45,721,217,420)

155,493,606

22,562,004,075

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการออกหุนกู
เงินสดจายชําระคืนหุนกู
เงินสดจายดอกเบี้ย
เงินสดจายชําระคืนสุทธิสําหรับสัญญาอนุพันธทางการเงิน
เงินสดจายสําหรับตนทุนทางการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินสดจายดอกเบี้ยหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินสดจายสําหรับตนทุนทางการเงินในการออกหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสิ้นป

659,920,569
-

601,455,768

-

5,050,395,789
19,535,142,082

(50,000,000)
(63,258,692)
(65,892,474)
(297,702,344)
183,067,059

(360,086,421)
(59,065,725)
(29,413,579)
(735,207)
1,000,000,000
(33,398,721)
(4,467,543)
(735,572,774)
534,209,404

(1,709,448,464)
(2,162,749,486)
(2,252,795,760)
(10,178,136,295)
6,258,874,070

(11,695,522,372)
(1,918,440,879)
(955,346,137)
(23,879,373)
32,479,765,106
(1,084,782,597)
(145,104,752)
(23,891,230,923)
17,350,995,944

(484,849,736)

1,140,232,510

(16,612,501,245)

37,005,319,415

2,877,077,661

1,728,057,890

94,837,250,254

56,703,742,372

2,392,227,925

2,868,290,400

78,224,749,009

93,709,061,787

620,777

8,787,261

8,129,752,770

1,128,188,467

2,392,848,702
-

2,877,077,661
-

86,354,501,779
-

94,837,250,254
-

265,808,982

221,712,083

9,087,735,111

7,201,156,378

61,007,563

24,746,840

2,085,785,680

803,771,546

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
การซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ยังมิไดมีการจายชําระเงินสด
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันที่เกิดจากดอกเบี้ยทบตน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
1.

ขอมูลทั่วไป
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (บริษัท) เปนบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยและเปนบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีสํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 555/1 ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคาร เอ
ชั้ น ที่ 6, 19-36 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
บริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม การรวมคา และการดําเนินงานรวมกัน (กลุมบริษัท) ประกอบธุรกิจหลักในดานการสํารวจ
และผลิตปโตรเลียมทั้งภายในประเทศไทยและตางประเทศ ธุรกิจทอขนสงกาซในตางประเทศ และการลงทุนในธุรกิจ
ตอเนื่องที่มีความสําคัญเชิงกลยุทธ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุมบริษัทมีการดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมใน 11 ประเทศ โดยมีโครงการสํารวจ
และผลิตปโตรเลียมตามสัดสวนการรวมทุน ดังตอไปนี้
โครงการ

ประเทศ

บริษัทผูดําเนินการ

โครงการของบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บงกช
ไทย
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
อาทิตย
ไทย
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
ไทย
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด
คอนแทร็ค 4 (แปลง บี 12/27)
สินภูฮอม (แปลง อี 5 นอรท)
ไทย
PTTEP SP Limited
เอส 1
ไทย
บริษัท ปตท. สผ. สยาม จํากัด
คอนแทร็ค 3 (แปลง บี 10,
ไทย
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด
บี 11, บี 12 และ บี 13)
อี 5
ไทย
บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซโพลเรชั่น แอนด
โพรดักชั่น โคราช อิงค
สาธารณรัฐ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
แอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร ราเคซ
ประชาธิปไตย
ประชาชน
แอลจีเรีย

สัดสวนการรวมทุนรอยละ
2557
2558
44.4445
80
45
20
25
5

44.4445
80
45
20
25
5

20

20

24.5

24.5

20
โครงการ

ประเทศ

บริษัทผูดําเนินการ

โครงการของบริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (ปตท.สผ.อ.)
ยาดานา
สาธารณรัฐแหง Total E&P Myanmar
สหภาพเมียนมาร
เยตากุน
สาธารณรัฐแหง Petronas Carigali Myanmar (Hong Kong) Ltd.
สหภาพเมียนมาร
พีทีทีอีพี 1
ไทย
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
ไทย
บริษัท เชฟรอน ออฟชอร (ประเทศไทย) จํากัด
จี 4/43
จี 9/43
ไทยบริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
ราชอาณาจักร
กัมพูชา
ไทย
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
แอล 22/43
ไทย
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
แอล 53/43 และแอล 54/43
ไทย
บริษัท เชฟรอน ปตตานี จํากัด
จี 4/48
ไทย
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บงกช (จี 12/48)
1
ไทย
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
แอล 28/48
2
ไทย
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
เอ 4/48 และ เอ 5/48
ไทย
บริษัท เชฟรอน ปโตรเลียมประเทศไทย จํากัด
คอนแทร็ค 4 (จี 7/50)
ไทย
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
อาทิตย (จี 8/50)
สาธารณรัฐแหง บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
ซอติกา
สหภาพเมียนมาร
เมียนมาร เอ็ม 3
สาธารณรัฐแหง บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
สหภาพเมียนมาร
3
เมียนมาร เอ็ม 11
สาธารณรัฐแหง บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
สหภาพเมียนมาร
พื้นที่พัฒนารวมไทยไทย-มาเลเซีย Carigali-PTTEPI Operating Company Sendirian
มาเลเซีย-บี 17
Berhad

สัดสวนการรวมทุนรอยละ
2557
2558
25.50

25.50

19.31784

19.31784

100
21.375
100

100
21.375
100

100
100
5
44.4445
70
45
80
80

100
100
5
44.4445
70
100
45
80
80

80

80

100

52.9412

50

50

25.0010

25.0010

โครงการของ PTTEP Southwest Vietnam Company Limited (PTTEP SV)
เวียดนาม 52/97
เวียดนาม
Chevron Vietnam (Block 52), Ltd.

7

7

โครงการของ PTTEP Kim Long Vietnam Company Limited (PTTEP KV)
เวียดนาม
Chevron Vietnam (Block B), Ltd.
เวียดนาม บี และ 48/95

8.50

8.50

โครงการของ PTTEP Offshore Investment Company Limited (PTTEPO)
ไทย
บริษัท เชฟรอน ออฟชอร (ประเทศไทย) จํากัด
บี 8/32 และ 9 เอ 4
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โครงการ

ประเทศ

บริษัทผูดําเนินการ

โครงการของ PTTEP Hoang-Long Company Limited (PTTEP HL)
เวียดนาม 16-1
เวียดนาม
Hoang-Long Joint Operating Company

สัดสวนการรวมทุนรอยละ
2557
2558
28.50

28.50

โครงการของ PTTEP Hoan-Vu Company Limited (PTTEP HV)
เวียดนาม 9-2
เวียดนาม
Hoan-Vu Joint Operating Company

25

25

โครงการของ PTTEP Oman Company Limited (PTTEP OM)
โอมาน 44
รัฐสุลตานโอมาน PTTEP Oman Company Limited

100

100

35

35

โครงการของบริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด (ปตท.สผ.ส.)
สินภูฮอม (แปลง อียู-1)
ไทย
PTTEP SP Limited
5
ไทย
บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด
บี 6/27
เอส 1
ไทย
บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

20
60
75

20
60
75

โครงการของ PTTEP Semai II Limited (PTTEP SM)
อินโดนีเซีย
Murphy Semai Oil Co.,Ltd
อินโดนีเซีย เซไมทู 6

28.33

28.33

70

90

100

100

75

85

50.7463

50.7463

100

100

โครงการของ PTTEP Algeria Company Limited (PTTEP AG)
สาธารณรัฐ
แอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี
Groupement Bir Seba
ประชาธิปไตย
ประชาชน
แอลจีเรีย

โครงการของ PTTEP South Asia Limited (PTTEP SA)
เมียนมาร พีเอสซี จี และอีพี 2 7 สาธารณรัฐแหง PTTEP South Asia Limited
สหภาพเมียนมาร
เมียนมาร MD-7 และ MD-8
สาธารณรัฐแหง PTTEP South Asia Limited
สหภาพเมียนมาร
8
เมียนมาร เอ็มโอจีอี 3
สาธารณรัฐแหง PTTEP South Asia Limited
สหภาพเมียนมาร
โครงการของ PTTEP South Mandar Limited (PTTEP SMD)
อินโดนีเซีย
PTTEP South Mandar Limited
อินโดนีเซีย เซาท มานดาร 9
โครงการของ PTTEP Malunda Limited (PTTEP ML)
อินโดนีเซีย
PTTEP Malunda Limited
อินโดนีเซีย มาลุนดา 10
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โครงการ

ประเทศ

บริษัทผูดําเนินการ

สัดสวนการรวมทุนรอยละ
2557
2558

โครงการของ PTTEP Sadang Limited (PTTEP SD)
อินโดนีเซีย
Talisman Sadang B.V.
อินโดนีเซีย ซาดัง 11

-

30

โครงการของ PTTEP Canada Limited (PTTEP CA)
แคนาดา
PTTEP Canada Limited
มาเรียนา ออยล แซนด 12

100

100

โครงการของกลุมบริษัท PTTEP Australia Perth Pty Limited (PTTEP AP)
พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย *
เครือรัฐออสเตรเลีย
* รายละเอียดบริษัทผูดําเนินการและสัดสวนการรวมทุนของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย มีดังตอไปนี้
บริษัทผูดําเนินการ

แปลง
เอซี/แอล 7, เอซี/แอล 8, เอซี/อารแอล 7,
เอซี/อารแอล 1213 และเอซี/พี 54
เอซี/พี 34 14
เอซี/แอล 1, เอซี/แอล 2 และเอซี/แอล 3
เอซี/อารแอล 10
เอซี/อารแอล 4 (Tenacious)
เอซี/อารแอล 6 (Audacious), เอซี/อารแอล 6
(ไมรวม Audacious)
เอซี/อารแอล 4 (ไมรวม Tenacious),
เอซี/อารแอล 5 15
ดับเบิ้ลยู เอ 396 พี และ ดับเบิ้ลยู เอ 397 พี
โครงการ

PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Limited
PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Limited
PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Limited
PTTEP Australia Timor Sea Pty Limited
PTTEP Australia Timor Sea Pty Limited
PTTEP Australia Timor Sea Pty Limited

สัดสวนการรวมทุนรอยละ
2557
2558
100
100
89.6875
90
100
50

100
89.6875
90
100
50

PTTEP Australia Timor Sea Pty Limited

100

50

Woodside Energy Limited

20

20

ประเทศ

โครงการของกลุม Cove Energy Limited (Cove)
โมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร แอเรีย วัน สาธารณรัฐ
โมซัมบิก
16
สาธารณรัฐ
โมซัมบิก โรวูมา ออนชอร
โมซัมบิก
17
เคนยา แอล 10 เอ
สาธารณรัฐ
เคนยา
เคนยา แอล 5, แอล 7,
สาธารณรัฐ
แอล 11 เอ, แอล 11 บี
เคนยา
และแอล 12

บริษัทผูดําเนินการ

สัดสวนการรวมทุนรอยละ
2557
2558

Anadarko Mozambique Area 1 Limitada

8.5

8.5

Anadarko Mozambique Area 1 Limitada

10

10

BG Kenya Limited

-

31.25

Anadarko Kenya Company

10

10

23
โครงการ

ประเทศ

โครงการของ Natuna 2 B.V. (Natuna 2)
นาทูนา ซี เอ
อินโดนีเซีย

บริษัทผูดําเนินการ

Premier Oil Natuna Sea BV

สัดสวนการรวมทุนรอยละ
2557
2558
11.5

โครงการของ PTTEP Brazil Investments in Oil and Gas Exploration and Production Limitada (PTTEP BL)
บารารินเนียส เอพี 1
สหพันธ
BG E&P Brasil Limitada
25
สาธารณรัฐ
บราซิล
บราซิล บีเอ็ม อีเอส 23
สหพันธ
Petrobras
20
สาธารณรัฐ
บราซิล
โครงการของ PTTEP SP Limited (PTTEP SP)
ไทย
คอนแทร็ค 4 (แปลง บี 12/27)
ไทย
สินภูฮอม (แปลง อี 5 นอรท และ
อียู-1)

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด
PTTEP SP Limited

โครงการของบริษัท ปตท. สผ. จี 7 จํากัด (PTTEP G7)
ไทย
บริษัท เชฟรอน ปโตรเลียมประเทศไทย จํากัด
คอนแทร็ค 4 (แปลง จี 7/50)

11.5

25

20

15
35

15
35

15

15

1

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (ปตท.สผ.อ.) ซึ่งเปนผูดําเนินการแปลงสํารวจ
หมายเลข แอล 28/48 ไดยื่นหนังสือแจงความประสงคขอคืนพื้นที่ทั้งหมดของแปลงสํารวจหมายเลขแอล 28/48 หลังจาก
ดําเนินการตามขอผูกพันสําหรับการสํารวจปโตรเลียมครบถวนแลว ซึ่งจะมีผลสมบูรณเมื่อไดรับการอนุมัติจากกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ

2

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (ปตท.สผ.อ.) ซึ่งเปนผูดําเนินการแปลงสํารวจหมายเลข
เอ 4/48 และเอ 5/48 ไดรับหนังสืออนุมัติการคืนพื้นที่แปลงสัมปทานดังกลาวอยางเปนทางการจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ภายหลังไดดําเนินการตามขอผูกพันครบถวนแลว

3

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 บริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (ปตท.สผ.อ.) ไดรับอนุมัติจากรัฐบาลสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมารในการรับโอนสัดสวนการรวมทุนในโครงการเมียนมาร เอ็ม 11 จากผูรวมทุนอื่น ทําใหสัดสวนการรวมลงทุน
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 52.9412 เปนรอยละ 100 โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 23 ตุลาคม 2557

4

PTTEP Offshore Investment Company Limited (PTTEPO) ถือหุนในบริษัท ออเรนจ เอ็นเนอรยี่ จํากัด และ บริษัท บี 8/32
พารทเนอร จํากัด ซึ่งเปนผูถือสัมปทานในโครงการ

5

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ผูรวมทุนอื่นในโครงการบี 6/27 ซึ่งมีบริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด (ปตท.สผ.ส.) เปนผูดําเนินการ
ไดขอยุติการลงทุนในสัดสวนรอยละ 40 ซึ่งจะมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 ตามสัญญารวมทุน ทั้งนี้อยูในระหวางการอนุมัติ
จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
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6

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 PTTEP Semai II Limited (PTTEP SM) และผูรวมทุนยื่นขอยุติการสํารวจและคืนพื้นที่
แปลงสํารวจในโครงการอินโดนีเซีย เซไม ทู หลังจากดําเนินการตามขอผูกพันตามสัญญาแบงปนผลผลิตครบถวนแลว ซึ่งจะมี
ผลสมบูรณเมื่อไดรับการอนุมัติจากรัฐบาลอินโดนีเซีย

7

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 PTTEP South Asia Limited (PTTEP SA) ไดรับอนุมัติจากรัฐบาลสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
ในการโอนสัดสวนการรวมทุนในโครงการเมียนมาร พีเอสซี จี และอีพี 2 ใหผูรวมทุนอื่น ทําใหสัดสวนการรวมลงทุนลดลงจาก
รอยละ 90 เปน รอยละ 70 โดย PTTEP SA ยังคงเปนผูดําเนินการ

8

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 PTTEP South Asia Limited (PTTEP SA) ไดรับอนุมัติจากรัฐบาลสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
ในการโอนสัดสวนการรวมทุนในโครงการเมียนมาร เอ็มโอจีอี 3 ใหผูรวมทุนอื่น ทําใหสัดสวนการรวมลงทุนลดลงจากรอยละ 85
เปน รอยละ 75 โดย PTTEP SA ยังคงเปนผูดําเนินการ

9

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 PTTEP South Mandar Limited (PTTEP SMD) ไดรับอนุมัติจากรัฐบาลอินโดนีเซียในการรับโอน
สัดสวนการรวมทุนในโครงการ อินโดนีเซีย เซาท มานดาร จากผูรวมทุนอื่นทําใหสัดสวนการรวมลงทุนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 34
เปนรอยละ 50.7463 โดย PTTEP SMD ยังคงเปนผูดําเนินการของโครงการ ทั้งนี้ ในระหวางป 2558 PTTEP SMD ไดยื่นขอยุติ
การสํารวจและคืนพื้นที่แปลงสํารวจในโครงการอินโดนีเซีย เซาท มานดาร หลังจากดําเนินการตามขอผูกพันตามสัญญา
แบงปนผลผลิตครบถวนแลว ซึ่งจะมีผลสมบูรณเมื่อไดรับการอนุมัติจากรัฐบาลอินโดนีเซีย

10

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 PTTEP Malunda Limited (PTTEP ML) ยื่นขอยุติการสํารวจและคืนพื้นที่แปลงสํารวจในโครงการ
อินโดนีเซีย มาลุนดา หลั ง จากดํา เนิน การตามขอ ผูก พัน ตามสัญ ญาแบง ป น ผลผลิต ครบถว นแลว ซึ่งจะมีผลสมบูรณ
เมื่อไดรับการอนุมัติจากรัฐบาลอินโดนีเซีย

11

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2558 PTTEP Sadang Limited (PTTEP SD) และผูรวมทุนไดรับอนุมัติจากรัฐบาลอินโดนีเซียในการยุติ
การสํารวจและคืนพื้นที่แปลงสํารวจในโครงการอินโดนีเซีย ซาดัง

12

รายละเอียดเพิ่มเติมอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 7 เรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือสัดสวนในโครงการ
Canada Oil Sands KKD (KKD)

13

เปลี่ยนชื่อจากแปลงสัมปทาน เอซี/พี 33 เปน เอซี/อารแอล 12

14

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Limited ไดขอยุติการลงทุนสัดสวนรอยละ 100 ใน
แปลงสัมปทาน เอซี/พี 34 โดยไดรับการอนุมัติจากรัฐบาลออสเตรเลียแลวเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558

15

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 PTTEP Australia Timor Sea Pty Limited ไดรับอนุมัติจากรัฐบาลออสเตรเลียในการรับโอน
สัดสวนการรวมลงทุนในแปลงสัมปทาน เอซี/อารแอล 4 และ เอซี/อารแอล 5 จากผูรวมทุนอื่น ทําใหสัดสวนการรวมลงทุน
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 50 เปนรอยละ 100

16

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 Cove Energy Mozambique Rovuma Onshore Limited (CEMROL) ไดขอยุติการรวมลงทุน
ในสัดสวน รอยละ 10 ในโครงการโมซัมบิก โรวูมา ออนชอร โดยจะมีผลสมบูรณเมื่อไดรับการอนุมัติจากรัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิก

17

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 Cove Energy Kenya Limited (CEKL) ไดรับอนุมัติจากรัฐบาลเคนยาในการขอยุติการรวมลงทุน
ในสัดสวน รอยละ 31.25 ในโครงการเคนยา แอล 10 เอ
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2.

เกณฑการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท จัดทํา ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ภายใตพ ระราชบัญ ญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความรวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
รวมถึ ง การตี ค วามและแนวปฏิบั ติท างการบัญ ชีที่ อ อกภายใตพ ระราชบั ญ ญั ติวิ ชาชีพ บัญ ชี และตามข อ กํา หนดของ
คณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ว า ด ว ยการจั ด ทํ า และนํ า เสนอรายงานทางการเงิ น ภายใต
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ตามประกาศกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค า เรื่ อ ง “กํ า หนดรายการย อ ที่ ต อ งมี ใ นงบการเงิ น พ.ศ. 2554” ประกาศ ณ
วันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในมาตรา 11 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ใหมีผลบังคับใช
สําหรับการจัดทํางบการเงินซึ่งมีรอบปบัญชีเริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไปนั้น งบการเงินรวมและ
งบการเงิ น เฉพาะบริ ษั ท ได จั ด ทํ า ขึ้ น โดยปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ ดั ง กล า ว โดยไม มี ผ ลกระทบที่ เ ป น สาระสํ า คั ญ กั บ
งบการเงินของบริษัท
ผูบริหารของกลุมบริษัทกําหนดสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน (Functional currency)
และไดนําเสนองบการเงินในสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา แตอยางไรก็ดี เนื่องจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ
กรมพั ฒ นาธุร กิ จ การค า กํ า หนดให กิจ การตอ งนํา เสนองบการเงิ น ในสกุ ล เงิ น บาท กลุ ม บริ ษั ท จึ ง นํ า เสนองบการเงิ น
ในสกุลเงินบาทโดยแปลงคาจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาเปนสกุลเงินบาทดวย
ในกรณี ที่ ก ลุ ม บริ ษั ท ทํ า สั ม ปทานหรื อ ร ว มลงทุ น ในสั ญ ญาแบ ง ป น ผลผลิ ต กั บ ผู อื่ น เพื่ อ สํ า รวจและผลิ ต ป โ ตรเลี ย ม
กลุม บริ ษั ท ได บัน ทึ กสว นได เสีย ตามสัด สว นของคา ใชจา ย สิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ นตามรายงานคา ใชจ า ย ซึ่ ง จั ดทํา โดย
ผูดําเนินการในสัมปทานหรือสัญญาแบงปนผลผลิต รายงานคาใชจายนี้ไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นทุกป และโดย
คณะกรรมการผูรว มลงทุนอยางสม่ําเสมอ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทจัดทํา ขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของ
งบการเงิน ยกเวนตามที่ระบุในนโยบายการบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชประมาณการและขอสมมติฐาน
ซึ่ ง มี ผ ลกระทบต อ การรายงานสิ น ทรั พ ย หนี้ สิ น รายได และค า ใช จ า ย การประมาณการและข อ สมมติ ฐ านมาจาก
ประสบการณในอดีต และปจจัยแวดลอมตาง ๆ ที่ผูบริหารมีความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลภายใตสภาวะแวดลอมนั้น ๆ
ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงตอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจายอาจแตกตางไปจากที่ประมาณการและ
ตั้งขอสมมติฐานไว
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินตามกฎหมายที่เปนภาษาไทย ในกรณี
ที่มีเนื้อความขัดแยงกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกัน ใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก
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3.

มาตรฐานการบัญ ชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออก และปรับปรุงใหม

และการตีความ

มาตรฐานการบั ญ ชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตี ความมาตรฐานการบั ญ ชี และการตี ความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่ออก และปรับปรุงใหม ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีรายละเอียดดังนี้


มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
เรื่อง สินคาคงเหลือ
เรื่อง งบกระแสเงินสด
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและขอผิดพลาด
เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่อง สัญญากอสราง
เรื่อง ภาษีเงินได
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เรื่อง สัญญาเชา
เรื่อง รายได
เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
เรื่ อ ง การบั ญ ชี สํ า หรั บ เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาลและ
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
เรื่ อ ง ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
เรื่อง ตนทุนการกูยืม
เรื่ อ ง การเป ด เผยข อ มู ล เกี่ ย วกั บ บุ ค คลหรื อ กิ จ การ
ที่เกี่ยวของกัน
เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน
เมื่อออกจากงาน
เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา
เรื่ อ ง การรายงานทางการเงิ น ในสภาพเศรษฐกิ จ
ที่เงินเฟอรุนแรง
เรื่อง กําไรตอหุน
เรื่อง งบการเงินระหวางกาล
เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
เรื่ อ ง ประมาณการหนี้ สิ น หนี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน
เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) เรือ่ ง การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) เรื่ อ ง สิ น ทรั พ ย ไ ม ห มุ น เวี ย นที่ ถื อ ไว เ พื่ อ ขายและ
การดําเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การสํารวจและการประเมินคาแหลงทรัพยากรแร
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สวนงานดําเนินงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
เรื่อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
เรื่อง การรวมการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่ อ ง ความช ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาล – กรณี ที่ ไ ม มี
ความเกี่ ย วข อ งอย า งเฉพาะเจาะจงกั บ กิ จ กรรม
ดํา เนิ น งาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาเชาดําเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ภาษีเงินได-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรือของผูถือหุน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบ
กฎหมาย
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง รายได-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
(ปรับปรุง 2557)
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา
(ปรับปรุง 2557)
หรือไม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ
และการปรับปรุงสภาพแวดลอม
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี
(ปรับปรุง 2557)
ฉ บั บ ที่ 29 ( ป รั บ ป รุ ง 2557) เ รื่ อ ง ก า ร ร า ย ง า น
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง ขอตกลงสัมปทานบริการ
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
(ปรับปรุง 2557)
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14

เรื่ อ ง ข อ จํ า กั ด สิ น ทรั พ ย ต ามโครงการผลประโยชน
ข อ กํ า หนดเงิ น ทุ น ขั้ น ต่ํ า และปฏิ สั ม พั น ธ ข องรายการ
เหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง
2557) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 เรื่ อ ง ต น ทุ น การเป ด หน า ดิ น ในช ว งการผลิ ต สํ า หรั บ
เหมืองผิวดิน
การนํามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่ออก และปรับปรุงใหม ดังกลาวขางตนมาใชปฏิบัติไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ
งบการเงินที่นําเสนอ ยกเวนกลุมมาตรฐานดังตอไปนี้
เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 กลุมบริษัทไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การนําเสนอ
งบการเงิน ซึ่งไดเพิ่มขอกําหนดใหกิจการจัดกลุมรายการที่แสดงอยูใน “กําไรเบ็ดเสร็จอื่น” โดยใชเกณฑวา รายการนั้น
สามารถจั ด ประเภทรายการใหม เ ข า ไปไว ใ นกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น ในภายหลั ง ได ห รื อ ไม โดยผลของการนํ า มาตรฐานนี้
มาถือปฏิบัติสงผลกระทบตอการนําเสนองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยกลุมบริษัทไดนําเสนองบการเงิน รวมถึงไดมี
การจั ด ประเภทรายการใหม ข องงบการเงิ น ที่ ไ ด นํ า มาเปรี ยบเที ย บให เป น ไปตามมาตรฐานการบั ญ ชี ที่ ไ ด ป รั บ ปรุ ง นี้
แตไมสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท
เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 กลุมบริษัทไดปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม
ฉบับที่ 11 เรื่อง การรวมการงาน และฉบับที่ 12 เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น รวมถึงมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา ตามลําดับ โดยมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) ใหขอกําหนด
สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ สวนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) ใหขอกําหนดสําหรับเงินลงทุนใน
บริษัทรวม และการรวมคาซึ่งตองใชวิธีสวนไดเสีย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 ไดกําหนดนิยามหลักการการควบคุมเพื่อใชเปนเกณฑในการกําหนดวา
กิจการใดจะถูกนํามารวมในงบการเงินรวม ซึ่งจะถูกนํามาใชกับทุกลักษณะของกิจการ รวมถึงกิจการซึ่งมีโครงสราง
เฉพาะตัว (Structured Entities) โดยมาตรฐานใหมนี้จะพิจารณาวา ผูลงทุนควบคุมผูไดรับการลงทุนเมื่อกิจการเปดรับ
หรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวของกับผูไดรับการลงทุน และมีความสามารถในการทําใหเกิดผลกระทบตอ
ผลตอบแทนจากอํานาจเหนือผูไดรับการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 ไดกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาเพื่อนํามาใชกับการบัญชีสําหรับ
การรวมการงานทุกประเภท โดยไดกําหนดใหผูเขารวมงานตองกําหนดประเภทของการรวมการงานนั้น ซึ่งมาตรฐานฉบับนี้
ไดจัดประเภทการรวมงานออกเปนสองประเภท คือ การดําเนินงานรวมกัน (Joint Operation) และการรวมคา (Joint Venture)
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การดําเนินงานรวมกัน หมายถึง การรวมการงานซึ่งผูที่มีการควบคุมรวมมีสิทธิในสินทรัพย และมีภาระผูกพันในหนี้สิน
ที่เกี่ยวของกับการรวมการงานนั้น สวนการรวมคา หมายถึง การรวมการงานซึ่งผูที่มีการควบคุมรวมมีสิทธิในสินทรัพยสุทธิของ
การงานนั้น โดยมาตรฐานกําหนดให ผูรวมดํ าเนินงานตองรับรู และวัดมูลคา สินทรัพ ย หนี้สิน รายได และคาใชจา ย
ที่ เ กี่ ย วข อ งในสั ด ส ว นได เ สี ย ของตนในการดํ า เนิ น งานร ว มกั น และให ผู ร ว มค า ต อ งรั บ รู และบั น ทึ ก เงิ น ลงทุ น
ของตนโดยใชวิธีสวนไดเสีย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 ไดรวบรวมและจัดทําขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลสําหรับบริษัทยอย
การรวมการงาน บริษัทรวม และกิจการซึ่งมีโครงสรางเฉพาะตัวมาไวอยูในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเดียวกัน
ผลกระทบจากการนํามาตรฐานขางตนนี้มาถือปฏิบัติ สวนใหญจะเกี่ยวของกับการพิจารณากิจการในกลุมบริษัทที่เดิมเขา
นิยามของการดําเนินการรวมกัน และกลุมบริษัทรับรูและวัดมูลคาสินทรัพ ย หนี้สิน รายได และคาใชจายที่เกี่ยวขอ ง
ตามสัดสวนของการดําเนินการรวมกัน ไดเปลี่ยนเปนการรวมคาซึ่งจะรับรูและบันทึกเงินลงทุนของตนโดยใชวิธีสวนไดเสีย
ซึ่ ง ไม ส ง ผลกระทบอย า งมี ส าระสํา คั ญ ต อ งบการเงิ น รวมสํา หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธัน วาคม 2558 ในสว นของ
ผลการดําเนินงานรวม และสินทรัพยสุทธิ แตสงผลกระทบตอการจัดประเภทรายการใหมในงบแสดงฐานะการเงินรวม
งบกําไรขาดทุนรวม และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
กลุมบริษัทไดใชวิธีปรับยอนหลังสําหรับการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีนี้ โดยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีที่มีตองบแสดงฐานะการเงินรวม งบกําไรขาดทุนรวม และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
และ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2557 ไดแ สดงไวใ นหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน ขอ 5 การจัด ประเภทรายการใหมแ ละ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี


มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558)

เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
เรื่อง สินคาคงเหลือ
เรื่อง งบกระแสเงินสด
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและขอผิดพลาด
เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่อง สัญญากอสราง
เรื่อง ภาษีเงินได
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เรื่อง สัญญาเชา
เรื่อง รายได
เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
เรื่ อ ง การบั ญ ชี สํ า หรั บ เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาลและ
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
เรื่ อ ง ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
เรื่อง ตนทุนการกูยืม
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558)

เรื่ อ ง การเป ด เผยข อ มู ล เกี่ ย วกั บ บุ ค คลหรื อ กิ จ การ
ที่เกี่ยวของกัน
เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน
เมื่อออกจากงาน
เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา
เรื่ อ ง การรายงานทางการเงิ น ในสภาพเศรษฐกิ จ
ที่เงินเฟอรุนแรง
เรื่อง กําไรตอหุน
เรื่อง งบการเงินระหวางกาล
เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
เรื่ อ ง ประมาณการหนี้ สิ น หนี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน
เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
เรื่อง เกษตรกรรม
เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
เรื่อง การรวมธุรกิจ
เรื่อง สัญญาประกันภัย
เรื่ อ ง สิ น ทรั พ ย ไ ม ห มุ น เวี ย นที่ ถื อ ไว เ พื่ อ ขายและ
การดําเนินงานที่ยกเลิก
เรื่อง การสํารวจและการประเมินคาแหลงทรัพยากรแร
เรื่อง สวนงานดําเนินงาน
เรื่อง งบการเงินรวม
เรื่อง การรวมการงาน
เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น
เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม
เรื่ อ ง ความช ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาล – กรณี ที่ ไ ม มี
ความเกี่ ย วข อ งอย า งเฉพาะเจาะจงกั บ กิ จ กรรม
ดําเนินงาน
เรื่อง สัญญาเชาดําเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา
เรื่อง ภาษีเงินได-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรือของผูถือหุน
เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบ
กฎหมาย
เรื่อง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง รายได-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต
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การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 1
(ปรับปรุง 2558)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 4
(ปรับปรุง 2558)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 5
(ปรับปรุง 2558)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 7
(ปรับปรุง 2558)

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
เรื่อง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา
หรือไม
เรื่ อ ง สิ ท ธิ ใ นส ว นได เ สี ย จากกองทุ น การรื้ อ ถอน
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม
เรื่อง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี
ฉ บั บ ที่ 29 ( ป รั บ ป รุ ง 2558) เ รื่ อ ง ก า ร ร า ย ง า น
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 10 เรื่อง งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา
(ปรับปรุง 2558)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 12 เรื่อง ขอตกลงสัมปทานบริการ
(ปรับปรุง 2558)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
(ปรับปรุง 2558)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 14 เรื่ อ ง ข อ จํ า กั ด สิ น ทรั พ ย ต ามโครงการผลประโยชน
(ปรับปรุง 2558)
ข อ กํ า หนดเงิ น ทุ น ขั้ น ต่ํ า และปฏิ สั ม พั น ธ ข องรายการ
เหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง
2558) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 15 เรื่อง สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย
(ปรับปรุง 2558)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 17 เรื่อง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
(ปรับปรุง 2558)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 18 เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา
(ปรับปรุง 2558)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 20 เรื่ อ ง ต น ทุ น การเป ด หน า ดิ น ในช ว งการผลิ ต สํ า หรั บ
(ปรับปรุง 2558)
เหมืองผิวดิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21
เรื่อง เงินที่นําสงรัฐ

ผูบริหารของกลุมบริษัทอยูในระหวางการประเมินถึงผลกระทบจากการนํามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม ดังกลาว
ขางตนมาใชปฏิบัติ โดยกลุมบริษัทยังไมไดนํามาตรฐานที่ปรับปรุงใหมขางตนมาถือปฏิบัติกอนวันบังคับใช
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4.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
4.1 การจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบดวย บริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม การรวมคาและการดําเนินงานรวมกัน รายการบัญชี
ระหวางบริษัทกับบริษัทยอย บริษัทรวม การรวมคาและการดําเนินงานรวมกันที่เปนสาระสําคัญไดตัดออกในการ
จัดทํางบการเงินรวม
บริษัทยอย
บริษัทยอย หมายถึงกิจการที่กลุมบริษัทควบคุม กลุมบริษัทควบคุมกิจการเมื่อกลุมบริษัทมีการเปดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวของกับผูไดรับการลงทุนและมีความสามารถทําใหเกิดผลกระทบตอผลตอบแทน
จากการมี อํ า นาจเหนื อ ผู ไ ด รั บ การควบคุ ม กิ จ การที่ ก ลุ ม บริ ษั ท มี อํ า นาจในการควบคุ ม นโยบายการเงิ น และ
การดําเนินงาน และโดยทั่วไปแลวกลุมบริษัทจะถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงมากกวากึ่งหนึ่ง ในการประเมินวากลุมบริษัทมี
การควบคุมบริษัทอื่นหรือไม กลุมบริษัทพิจารณาถึงการมีอยูและผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดที่
กลุมบริษัทสามารถใชสิทธิหรือแปลงสภาพตราสารนั้นในปจจุบันรวมถึงสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปได ซึ่งกิจการอื่น
ในกลุมบริษัทถืออยูดวย กลุมบริษัทรวมงบการเงินของบริษัทยอยไวในงบการเงินรวมตั้งแตวันที่กลุมบริษัทควบคุม
บริษัทยอยจนกระทั่งอํานาจควบคุมหมดไป
กลุ ม บริ ษั ท บั น ทึ ก การซื้ อ บริ ษั ท ย อ ยด ว ยวิ ธี ก ารซื้ อ และแสดงต น ทุ น ด ว ยมู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย ที่ จ า ยไป
หรือดวยมูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให หรือดวยภาระหนี้สินซึ่งกลุมบริษัทตองรับผิดชอบตั้งแตวันที่ได
บริษัทยอยมา รวมถึงตนทุนอื่นที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมาซึ่งบริษัทยอย สินทรัพยและหนี้สินที่ระบุได ซึ่งไดจาก
การซื้อบริษัทยอยจะถูกวัดมูลคาเริ่มแรกในวันที่ไดบริษัทยอยนั้นดวยมูลคายุติธรรม
ตนทุนการไดบริษัทยอยที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสวนแบงในสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยที่กลุมบริษัทจะไดรับ
จะบันทึกเปนคาความนิยม ในกรณีที่ตนทุนการไดบริษัทยอยต่ํากวามูลคายุติธรรมของสวนแบงในสินทรัพยสุทธิของ
บริษัทยอยจะรับรูในงบกําไรขาดทุนทันที
เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทดวยวิธีราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา ตนทุนจะมีการปรับเพื่อ
สะทอนการเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากสิ่งตอบแทนที่คาดวาตองจาย ตนทุนจะรวมตนทุนทางตรงที่
เกี่ยวของจากการไดมาของเงินลงทุนนี้
รายชื่อของบริษัทยอยแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18
บริษัทรวม
บริษัทรวมเปนกิจการที่กลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญโดยมีอํานาจเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
นโยบายการเงินและการดําเนินงาน แตไมถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกลาว เงินลงทุนในบริษัทรวมรับรูโดยใชวิธี
สวนไดเสียในการแสดงในงบการเงินรวม นับจากวันที่มีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญจนถึงวันที่การมีอิทธิพลอยาง
เปนสาระสําคัญสิ้นสุดลง
ภายใตวิธีสวนไดเสีย กลุมบริษัทรับรูเงินลงทุนเมื่อเริ่มแรกดวยราคาทุน มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนนี้จะเพิ่มขึ้น
หรื อ ลดลงในภายหลั ง วั น ที่ ไ ด ม าด ว ยส ว นแบ ง กํ า ไรหรื อ ขาดทุ น ของผู ไ ด รั บ การลงทุ น ตามสั ด ส ว นที่ ผู ล งทุ น
มีสวนไดเสียอยู เงินลงทุนในบริษัทรวมของกลุมบริษัทรวมถึงคาความนิยมที่ระบุได ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน
ถาสวนไดเสียของเจาของในบริษัทรวมนั้นลดลงแตยังคงมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ กลุมบริษัทจะจัดประเภท
รายการที่เคยรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเขากําไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดสวนในสวนไดเสียของเจาของที่ลดลง
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สวนแบงกําไรหรือขาดทุนและสวนแบงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ของกลุมบริษัทในบริษัทรวมที่เกิดขึ้นภายหลัง
การไดมา จะรวมไวในงบกําไรขาดทุน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตามลําดับ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลง
ภายหลังการไดมาดังกลาวขางตนจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เมื่อสวนแบงขาดทุนของกลุมบริษัท
ในบริษัทรวมมีมูลคาเทากับหรือเกินกวามูลคาสวนไดเสียของกลุมบริษัทในบริษัทรวมนั้น กลุมบริษัทจะไมรับรู
สวนแบงขาดทุนอีกตอไป เวนแตกลุมบริษัทมีภาระผูกพันในหนี้ของบริษทั รวมหรือรับวาจะจายหนี้แทนบริษัทรวม
รายการกําไรที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงระหวางกลุมบริษัทกับบริษัทรวมจะตัดบัญชีเทาที่กลุมบริษัทมีสวนไดเสียในบริษัทรวมนั้น
รายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในทํานองเดียวกัน เวนแตรายการนั้นมีหลักฐานวาสินทรัพยที่โอน
ระหวางกันเกิดการดอยคา นโยบายการบัญชีของบริษัทรวมจะถูกเปลี่ยนเทาที่จําเปนเพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย
การบัญชีของกลุมบริษัท
กลุมบริษัทมีการพิจารณาทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีวามีขอบงชี้ท่ีแสดงวาเงินลงทุนในบริษัทรวมเกิดการดอยคา
หรือไม หากมีขอบงชี้เกิดขึ้นกลุมบริษัทจะคํานวณผลขาดทุนจากการดอยคา โดยเปรียบเทียบมูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืนกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน และรับรูผลตางไปที่สวนแบงกําไร(ขาดทุน)ของเงินลงทุนในบริษัทรวม
ในงบกําไรขาดทุน
ในงบการเงิน เฉพาะบริษัท เงิน ลงทุน ในบริ ษั ท รว มจะบันทึกบัญชีดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา ตนทุนจะมี
การปรับเพื่อสะทอนการเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากสิ่งตอบแทนที่คาดวาตองจายตนทุนจะรวมตนทุน
ทางตรงที่เกี่ยวของจากการไดมาของเงินลงทุนนี้
รายชื่อของบริษัทรวมแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18
การรวมการงาน
กลุมบริษัทนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การรวมการงานมาปฏิบัติเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ เงินลงทุนในการรวมการงานจะถูกจัดประเภทเปนการดําเนินงานรวมกัน หรือ
การร ว มค า โดยการจั ด ประเภทรายการจะขึ้ น อยู กั บ สิ ท ธิ แ ละภาระผู ก พั น ตามสั ญ ญาของผู ล งทุ น แต ล ะราย
กลุมบริษัทไดประเมินลักษณะของการรวมการงานที่มีและพิจารณาวาเปน การรวมคาและการดําเนินงานรวมกันดังนี้
การรวมคา
กลุมบริษัทรับรูเงินลงทุนในการรวมคาโดยใชวิธีสวนไดเสีย เงินลงทุนในการรวมคารับรูเมื่อเริ่มแรกดวยราคาทุนและ
ปรับปรุงมูลคา ตามบัญ ชีข องเงิน ลงทุนเพื่อ รับ รูสวนแบง กําไรหรือขาดทุนและการเปลี่ยนแปลงในกําไรขาดทุน
เบ็ ด เสร็ จ อื่ น ของผู ไ ด รั บ การลงทุ น ตามสั ด ส ว นที่ ก ลุ ม บริ ษั ท มี สว นได เ สี ย หากส ว นแบ ง ขาดทุน ของกลุ ม บริ ษั ท
ในการรวมคามีจํานวนเทากับหรือสูงกวาสวนไดเสียของกลุมบริษัทในการรวมคานั้น (ซึ่งรวมถึงสวนไดเสียระยะยาวใดๆ
ซึ่งโดยเนื้อหาแลวถือเปนสวนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิของกลุมบริษัทในการรวมคานั้น) กลุมบริษัทจะไมรับรูสวนแบง
ในขาดทุนที่เกินกวาสวนไดเสียของตนในการรวมคานั้น นอกจากวากลุมบริษัทมีภาระผูกพัน หรือไดจายเงินเพื่อ
ชําระภาระผูกพันแทนการรวมคาไปแลว
รายการกํ า ไรที่ ยั ง ไม ไ ด เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ระหว า งกลุ ม บริ ษั ท กั บ การร ว มค า จะตั ด บั ญ ชี เ ท า ที่ ก ลุ ม บริ ษั ท มี ส ว นได เ สี ย
ในการรวมคานั้น รายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในทํานองเดียวกัน เวนแตรายการนั้นมีหลักฐานวา
สินทรัพยที่โอนระหวางกันเกิดการดอยคา นโยบายการบัญชีของการรวมคาจะถูกเปลี่ยน เพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบายการบัญชีของกลุมบริษัท
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ในงบการเงิน เฉพาะบริษัท เงิน ลงทุน ในการรว มคา จะบันทึกโดยใชวิธีราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา ตนทุนจะมี
การปรับเพื่อสะทอนการเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากสิ่งตอบแทนที่คาดวาตองจาย ตนทุนจะรวมตนทุน
ทางตรงที่เกี่ยวของจากการไดมาของเงินลงทุนนี้
การดําเนินงานรวมกัน
กลุ ม บริ ษั ท ได จั ด ประเภทการลงทุ น ที่ ก ลุ ม บริ ษั ท มี สิ ท ธิ ใ นสิ น ทรั พ ย แ ละมี ภ าระผู ก พั น ในหนี้ สิ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
การรวมการงานนั้นเปน การดําเนินงานรวมกัน โดยกลุมบริษัทรับรูสินทรัพ ย หนี้สิน รายได และคาใชจายตาม
สวนไดเสียที่กลุมบริษัทมีในการดําเนินงานรวมกัน และเปนไปตามนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทที่เกี่ยวของกับ
สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจายนั้น
กลุมบริษัทยังไมรับรูสวนแบงกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากรายการซื้อสินทรัพยจากการดําเนินงานรวมกันจนกวาจะ
ขายสินทรัพยนั้นใหแกบุคคลที่สามที่เปนอิสระ
หากมีหลักฐานแสดงวามูลคาสุทธิของการดําเนินงานรวมกันลดลงหรือดอยคา กลุมบริษัทรับรูผลขาดทุนดังกลาว
ทันทีในงบกําไรขาดทุน
ผลกระทบของการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีตอฐานะการเงิน กําไรขาดทุน และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของกลุมบริษัท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5
การจัดประเภทรายการใหมและการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี
รายชื่อของการรวมคาและการดําเนินงานรวมกันไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการที่เกี่ยวของกันเปนกิจการที่บริษัทมีอํานาจควบคุมหรือถูกควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออ ม
หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทําหนาที่ถือหุนบริษัทยอย กิจการที่เปนบริษัทยอย
ในเครือเดียวกัน บริษัทรวม และการรวมคา
ในการพิจารณาความสัมพันธระหว างกิจการที่เกี่ยวของกัน กับบริษัทแตละรายการ บริษัท คํา นึง ถึงเนื้อหาของ
ความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย
4.2 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ
รายการตางๆ ในงบการเงินของแตละกิจการในกลุมบริษัทวัดมูลคาโดยใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา ซึ่งถูก
กําหนดเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของกลุมบริษัท
รายการบั ญ ชี ใ นสกุ ล เงิ น ตราต า งประเทศอื่ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว า งป แปลงค า เป น สกุ ล เงิ น ที่ ใ ช ใ นการดํ า เนิ น งาน
ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินในสกุลเงินตราตางประเทศ ซึ่งคงเหลือ
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ใน
งบแสดงฐานะการเงิน รายการกํา ไรและขาดทุน ที่เกิดจากการรับ หรือ จา ยชํา ระที่เปนเงินตราตางประเทศและ
ที่เกิดจากการแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินดังกลาว ไดบันทึกไวในงบกําไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น
อยา งไรก็ตาม เพื่อใหเปนไปตามขอ กําหนดของตลาดหลักทรั พยแหงประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการคา
กลุมบริษัทจึงนําเสนองบการเงินรวมที่แปลงคาจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาเปนสกุลเงินบาท โดยแปลงคา
สินทรัพยและหนี้สินดวยอัตราถัวเฉลี่ยระหวางอัตราที่ธนาคารพาณิชยรับซื้อและขายซึ่งธนาคารแหงประเทศไทย
คํานวณไว ณ วันสิ้นงวด และแปลงคางบกําไรขาดทุน โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหวางงวด ผลตางจากการ
แปลงคารายการดังกลาวรับรูในกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
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4.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร หรือเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคลอง
ในการเปลี่ยนมือ ซึ่งมีอายุไมเกินสามเดือนนับจากวันที่ไดมา
4.4 เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้น คือ เงินลงทุนที่มีกําหนดเวลา โดยมีอายุมากกวา 3 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน นับจากวันที่ไดมา
และกลุ ม บริ ษั ท ตั้ ง ใจจะถื อ ไว จ นครบกํ า หนด เงิ น ลงทุ น ระยะสั้ น วั ด มู ล ค า ภายหลั ง การได ม าด ว ยวิ ธี ร าคาทุ น
ตั ด จํ า หน า ยตามอั ต ราดอกเบี้ ย ที่ แ ท จ ริ ง หั ก ด ว ยค า เผื่ อ การด อ ยค า โดยกลุ ม บริ ษั ท จะทดสอบค า เผื่ อ
การลดลงของมูลคาของเงินลงทุนเมื่อมีขอบงชี้วาเงินลงทุนนั้นอาจมีคาเผื่อการลดลงของมูลคาเงินลงทุนเกิดขึ้น
หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน กลุมบริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากคาเผื่อ
การลดลงของมูลคาเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุน
4.5 เงินลงทุนเพื่อคา
เงินลงทุนเพื่อคา คือ เงินลงทุนเพื่อจุดมุงหมายหลักในการหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงราคา
เงินลงทุนเพื่อคาวัดมูลคาในเวลาตอมาดวยมูลคายุติธรรม โดยมูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพย
สุทธิของหนวยลงทุน รายการกําไรและขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อคาจะถูกรับรูในงบกําไรขาดทุน
4.6 ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคาแสดงดวยมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณจากการสอบทานสถานะของ
ลูกหนี้การคาที่คงคางอยู ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึงผลตางระหวางราคาตาม
บัญชีของลูกหนี้การคาเปรียบเทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้การคา หนี้สงสัยจะสูญบันทึกเปนคาใชจาย
ในงบกําไรขาดทุนในปที่เกิดขึ้น
4.7 สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนของสินคา
คํานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับประมาณจากราคาที่คาดวาจะขายไดตามปกติ
ของธุรกิจหักดวยคาใชจายที่จําเปนเพื่อใหสินคานั้นพรอมขายและคาใชจายในการขาย
4.8 พัสดุคงเหลือ
พัสดุคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวาหักดวยสํารองคาเผื่อ
การเสื่อมมูลคาและลาสมัยสําหรับพัสดุที่ใชในการสํารวจและผลิตปโตรเลียมที่เสื่อมสภาพหรือไมไดใชงาน ราคาทุนของ
พัสดุคงเหลือคํานวณโดยวิธีราคาทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับประมาณจากราคาที่คาดวา
จะขายไดตามปกติของธุรกิจหักดวยคาใชจายที่จําเปน
4.9 เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนเผื่อขายรับรูมูลคาเริ่มแรกดวยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ใหไปเพื่อใหไดมา
ซึ่งเงินลงทุนนั้นรวมทั้งคาใชจายในการทํารายการโดยวัดมูลคาในเวลาตอมาดวยมูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรมของ
เงินลงทุนวัดตามราคาเสนอซื้อที่อางอิงจากตลาด Alternative Investment Market (AIM) ในตลาดหลักทรัพย
ลอนดอน (London Stock Exchange) ณ วันทําการสุดทายของวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยอางอิงราคา
เสนอซื้ อ ล า สุ ด จากตลาด AIM โดยรายการกํ า ไรและขาดทุ น ที่ ยั ง ไม เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ของเงิ น ลงทุ น เผื่ อ ขายรั บ รู ใ น
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
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บริษัทจะทดสอบคาเผื่อการลดลงของมูลคาของเงินลงทุนเมื่อมีขอบงชี้วาเงินลงทุนนั้นอาจมีคาเผื่อการลดลงของ
มูลคาเงินลงทุนเกิดขึ้น หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทจะบันทึกรายการ
ขาดทุนจากคาเผื่อการลดลงของมูลคาเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุน
ในการจํ า หน า ยเงิ น ลงทุ น ผลต า งระหว า งมู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของผลตอบแทนสุ ท ธิ ที่ ไ ด รั บ จากการจํ า หน า ย
เมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูในกําไรหรือขาดทุน
4.10 ตนทุนทางการเงิน
ตนทุนการกูยืมที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมา การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพยท่ีเขาเงื่อนไขตองนํามารวมเปน
สวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยนั้น โดยสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขคือสินทรัพยที่จําเปนตองใชระยะเวลานานในการ
เตรียมสินทรัพยนั้นใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงคหรือพรอมที่จะขาย การรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุน
ของสินทรัพยตองสิ้นสุดลงเมื่อการดําเนินการสวนใหญ ที่จําเปนในการเตรียมสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขใหอยูในสภาพ
พรอมที่จะใชไดตามประสงคหรือพรอมที่จะขายไดเสร็จสิ้นลง
สําหรับเงินกูยืมทั่วไป กลุมบริษัทรับรูตนทุนการกูยืมที่รวมเปนราคาทุนของสินทรัพย โดยใชอัตราการตั้งขึ้นเปนทุน
ซึ่งคํานวณจาก อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของยอดเงินกูในระหวางป
ในกรณีที่เงินกูยืมเกิดขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อกอสรางหรือผลิตสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข จํานวนตนทุนการกูยืมที่รวมเปน
ราคาทุนของสินทรัพย จะเปนตนทุนการกูยืมที่เกิดจริงในระหวางปของเงินกูนั้น หักดวยรายไดที่เกิดจากการนําเงินกู
ดังกลาวไปลงทุนเปนการชั่วคราว
ตนทุนการไดมาซึ่งทุน กลุมบริษัทบันทึกตนทุนการไดมาซึ่งทุนเปนสวนหักจากสวนเกินมูลคาหุน โดยตนทุนการไดมา
ซึ่งทุนประกอบไปดวยคาใชจายโดยตรงที่เกิดขึ้นสําหรับการระดมทุน เชน คาธรรมเนียม คาใชจายในการจัดพิมพ
หนังสือชี้ชวน คาที่ปรึกษาทางการเงิน เปนตน
ตนทุนการกูยืมอื่นๆ ตองถือเปนคาใชจายในงวดที่เกิดขึ้น
4.11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ แสดงตามราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย


สินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียม
บริ ษั ท บั น ทึ ก บั ญ ชี สิ น ทรั พ ย ที่ ใ ช เ พื่ อ การสํ า รวจและผลิ ต ป โ ตรเลี ย มโดยใช วิ ธี ผ ลสํ า เร็ จ ของงาน
(The Successful Efforts Method) ซึ่งมีนโยบายบัญชีดังนี้
ตนทุนสินทรัพย
ต น ทุ น ของสิ น ทรั พ ย ป ระกอบด ว ยต น ทุ น ทั้ ง หมดเพื่ อ การได ม าซึ่ ง สิ ท ธิ ใ นผลผลิ ต ป โ ตรเลี ย มหรื อ ต น ทุ น
ในการไดมาในสัดสวนของสินทรัพย รวมถึงตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
ตนทุนเพื่อการขุดเจาะปโตรเลียมของหลุมสํารวจจะถูกบันทึกเปนสินทรัพยและจะเปลี่ยนเปนทรัพยสินของ
โครงการที่พ บปริม าณสํา รองที่พิสูจนแ ลว เมื่อ มีการสํา รวจพบปริม าณสํา รองที่เพีย งพอในเชิง พาณิชย
แตจะถูกตัดจําหนายเปนคาใชจายทั้งจํานวนในงบกําไรขาดทุนในงวดที่มีการพิสูจนวาไมพบปริมาณสํารอง
หรือพบแตไมเพียงพอในเชิงพาณิชย
รายจา ยสํา รวจเพื่อ งานธรณีวิ ท ยาและธรณีฟสิกส ตลอดจนคา สงวนพื้น ที่ใ นชวงการสํา รวจบัน ทึกเป น
คาใชจายในงวดที่เกิดในงบกําไรขาดทุน
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รายจ า ยเพื่ อ การพั ฒ นา ทั้ ง ในส ว นของสิ น ทรั พ ย ที่ พ บปริ ม าณสํ า รองที่ พิ สู จ น แ ล ว รวมถึ ง ต น ทุ น ของ
หลุมพัฒนาที่ไมประสบความสําเร็จจะถูกบันทึกไวเปนสินทรัพย
คาเสื่อมราคา และคาสูญสิ้น
ค า เสื่ อ มราคาของต น ทุ น การได ม าซึ่ ง สิ ท ธิ ใ นผลผลิ ต ป โ ตรเลี ย มคํ า นวณโดยวิ ธี สั ด ส ว นของผลผลิ ต
(Unit of Production) ตลอดอายุของปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว (Proved Reserves) คาเสื่อมราคาของ
ตนทุนหลุมสํารวจ การพัฒนา เครื่องมือและอุปกรณตางๆ รวมถึงตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิต ยกเวน
โครงการที่ ยั ง ไม สํ า เร็ จ คํ า นวณโดยวิ ธี สั ด ส ว นของผลผลิ ต ตลอดอายุ ข องปริ ม าณสํ า รองที่ พิ สู จ น แ ล ว
(Proved Reserves) หรือปริมาณสํารองที่พิสูจนและพัฒนาสําเร็จ (Proved Developed Reserves)
กลุมบริษัทรับรูการเปลี่ยนแปลงประมาณการปริมาณสํารองโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป
คาเสื่อมราคาสําหรับคาตอบแทนการตอระยะเวลาการผลิตปโตรเลียม คํานวนโดยวิธีเสนตรง ตามระยะเวลา
ของสัญญา ซึ่งมีอายุ 10 ป
คาเสื่อมราคาเฉพาะอุปกรณการผลิต (Processing Facilities) ของธุรกิจ Oil sand คํานวณโดยวิธีเสนตรง
ตามอายุการใชงานของสินทรัพยซึ่งมีอายุ 36 ป
ปริมาณสํารองที่พิสูจนแลวและปริมาณสํารองที่พิสูจนและพัฒนาสําเร็จคํานวณโดยวิศวกรของบริษัท และ
ขอมูลที่ไดรับจากผูรวมดําเนินงาน


ทอขนสงกาซและอื่นๆ
ตนทุนของสินทรัพยประกอบดวย ราคาซื้อรวมถึงตนทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพยเพื่อให
สินทรัพยอยูในสภาพพรอมใชงาน
คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานของสินทรัพยซึ่งอยูระหวาง 1 ถึง 40 ป

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืน
รายการกําไรขาดทุนจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณคํานวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนที่ไดรับกับ
ราคาตามบัญชี และรับรูในงบกําไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น
ตนทุนของการปรับปรุงสินทรัพยใหดีขึ้นที่มีสาระสําคัญจะรวมไวเปน สวนหนึ่งของราคาตามบัญ ชีของสินทรัพ ย
หากกลุมบริษัทคาดวาจะไดรับประโยชนกลับคืนมามากกวาการใชประโยชนโดยไมมีการปรับปรุง
คาซอมแซมบํารุงรักษาจะรับรูเปนคาใชจายในงวดที่เกิดขึ้น
4.12 รายจายสวนที่สํารองแทนรัฐบาล (Carried Cost) ภายใตสัญญาแบงปนผลผลิต
ภายใต สั ญ ญาแบ ง ป น ผลผลิ ต ที่ มี รั ฐ บาลเป น ผู ร ว มทุ น บางสั ญ ญา กลุ ม ผู ร ว มทุ น อื่ น ที่ ไ ม ใ ช รั ฐ บาลมี ข อ ผู ก พั น
ที่จะตองจายตนทุนในชวงระยะเวลาสํารวจทั้งหมด ซึ่งรวมถึงตนทุนในสวนของรัฐบาลจนกวาจะไดรับอนุมัติพื้นที่
พัฒนาปโตรเลียม (First Development Area) ตนทุนในชวงระยะเวลาสํารวจที่กลุมผูรวมทุนจายแทนรัฐบาลดังกลาว
(Carried Cost) เปนไปตามสัดสวนที่ตกลงกัน ทั้งนี้ เมื่อโครงการไดทําการผลิตแลว กลุมผูรวมทุนจะไดรับคืน Carried Cost
ในรูปของการแบงปนผลผลิตปโตรเลียม ตามวิธีการที่ไดตกลงกัน โดยปราศจากดอกเบี้ย
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กลุมบริษัทไดบันทึกรายการ Carried Cost ตามประเภทกิจกรรมปโตรเลียม ภายใตวิธีผลสําเร็จของงาน ซึ่งสวนใหญ
บันทึกเปนรายการภายใตสินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียม และสินทรัพยในการสํารวจและประเมินคา
แหลงทรัพยากรในงบแสดงฐานะการเงิน รวมทั้งคาใชจายในการสํารวจปโตรเลียมในงบกําไรขาดทุน (รายละเอียด
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 23)
4.13 คาความนิยม
คาความนิยมเกิดจากการวมธุรกิจ โดยเปนจํานวนที่สูงกวาของมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนใหเมื่อเทียบกับ
มูลคายุติธรรมของสินทรัพย และหนี้สินที่ระบุได รวมทั้งหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นสุทธิ ณ วันที่ไดมา ของบริษัทยอย
บริษัทรวม หรือการรวมคา
คา ความนิ ย มที่เกิ ด จากการไดม าซึ่ง บริษัท ย อ ยจะแสดงเปน รายการแยกต า งหากในงบแสดงฐานะการเงิน รวม
สว นค า ความนิย มที่ เกิ ด จากการไดม าซึ่ ง เงิน ลงทุ น ในบริ ษัท รว ม และการร ว มค า จะรวมไวใ นบั ญ ชี เ งิน ลงทุน ใน
บริษัทรวม และการรวมคา
คาความนิยมที่รับรูจะไมถูกตัดจําหนาย แตจะถูกทดสอบการดอยคาทุกป โดยจะถูกปนสวนไปยังหนวยสินทรัพยที่
กอใหเกิดเงินสด (Cash Generating Unit) ซึ่งหนวยนั้นอาจจะเปนหนวยเดียวหรือหลายหนวยรวมกันซึ่งคาดวาจะ
ได รั บ ประโยชน จ ากค า ความนิ ย มที่ เ กิ ด จากการรวมธุ ร กิ จ และกลุ ม บริ ษั ท แสดงค า ความนิ ย มด ว ยราคาทุ น หั ก
คาเผื่อการดอยคาสะสม
คาเผื่อการดอยคาของคาความนิยมที่รับรูแลวจะไมมีการกลับรายการ ทั้งนี้มูลคาคงเหลือตามบัญชีของคาความนิยม
จะถูกรวมคํานวณในกําไรหรือขาดทุนเมื่อมีการขายกิจการ
4.14 สินทรัพยไมมีตัวตน


ปริมาณสํารองที่คาดวาจะพบ (Probable Reserves)
ปริมาณสํารองที่คาดวาจะพบ คือ มูลคาของปริมาณสํารองซึ่งกลุมบริษัททําการประเมินมูลคาเมื่อมีการซื้อธุรกิจ ปริมาณ
สํารองดังกลาวจะถูกจัดประเภทรวมกับสินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียมเมื่อปริมาณสํารองดังกลาวได
เปลี่ยนประเภทเปนปริมาณสํารองที่พิสูจนแลวและทําการตัดจําหนายซึ่งคํานวณโดยวิธีสัดสวนของผลผลิต



สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
สิ น ทรั พ ย ไ ม มี ตั ว ตนอื่ น ประกอบด ว ยค า ใช จ า ยเพื่ อ สิ ท ธิ ก ารใช โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร ซึ่ ง ตั ด จํ า หน า ยตาม
วิธีเสนตรงตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาแตไมเกิน 10 ป กลุมบริษัทไดมีการพิจารณาตั้งคาเผื่อการดอยคาของ
สินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อมีเหตุการณหรือสถานการณบงชี้วาราคาตามบัญชีอาจสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน



สินทรัพยในการสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากร
บริษัทบันทึกสินทรัพยในการสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรเปนสินทรัพยไมมีตัวตนโดยใชราคาทุน เมื่อมี
การสํารวจพบปริมาณสํารองที่เพียงพอในเชิงพาณิชย สินทรัพยภายใตโครงการนั้นจะถูกโอนไปเปนทรัพยสิน
ของโครงการที่พ บปริม าณสํา รองที่ พิ สูจนแ ลว และมีวิธีวัดมูลคาภายหลังตามวิธีการที่ร ะบุไ วใ นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 4.11 เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สําหรับโครงการที่พิสูจนวาไมพบปริมาณสํารองหรือพบแตไมเพียงพอในเชิงพาณิชย สินทรัพยภายใตโครงการนั้น
จะถูกตัดจําหนายเปนคาใชจายทั้งจํานวนในงบกําไรขาดทุนในงวด
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4.15 การดอยคาของสินทรัพย
สินทรัพยที่มีอายุการใหประโยชนไมจํากัด เชน คาความนิยม ซึ่งไมมีการตัดจําหนายจะถูกทดสอบการดอยคา
เปนประจําทุกป สินทรัพยอื่นที่มีการตัดจําหนายจะมีการทบทวนการดอยคา เมื่อมีเหตุการณหรือสถานการณ
บงชี้วาราคาตามบัญชีอาจสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน รายการขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเมื่อราคาตามบัญชี
ของสินทรัพยสูงกวามูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับคืน ซึ่งหมายถึงจํานวนที่สูงกวาระหวางมูลคายุติธรรมหักตนทุน
ในการขายเทียบกับมูลคาจากการใชสินทรัพย ซึ่งสวนปรับลดจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุน ทั้งนี้สินทรัพยจะถูก
จัดเปนหนวยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได เพื่อวัตถุประสงคของการประเมินการดอยคา
การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่ใชในการประเมินการดอยคาของสินทรัพยท่ีเกี่ยวของกับการผลิต
ปโตรเลียมไดคํานึงถึงการประเมินความเสี่ยงบนความสามารถของแหลงผลิตและแหลงกักเก็บปโตรเลียม รวมถึง
การคาดการณเกี่ยวกับปริมาณสํารองปโตรเลียมที่พิสูจนแลว และที่ยังไมไดพิสูจน
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยยกเวนสวนที่เกี่ยวของกับคาความนิยมจะถูกกลับรายการเมื่อมีเหตุการณหรือ
สถานการณซึ่งบง ชี้วามีการเปลี่ยนแปลงในคา เผื่อการดอยคา ที่เกิดขึ้น ในกรณีดังกลาว ราคาตามบัญ ชีของ
สิ น ทรั พ ย ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากการกลั บ บั ญ ชี ผ ลขาดทุ น จากการด อ ยค า ต อ งไม สู ง กว า ราคาตามบั ญ ชี ที่ ค วรเป น
(สุทธิจากคาตัดจําหนายหรือคาเสื่อมราคา) หากกลุมบริษัทไมเคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยนั้น
ในงวดกอน
4.16 ภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับงวดประกอบดวย ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินได
จะรับรูในกําไรหรือขาดทุน ยกเวนสวนภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับรายการที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือ
รายการที่รับรูโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน ในกรณีนี้ ภาษีเงินไดตองรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรง
ไปยังสวนของผูถอื หุนตามลําดับ
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันคํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใชอยูหรือที่คาดไดคอนขางแน
วา จะมีผ ลบัง คั บ ใชภ ายในสิ้น รอบระยะเวลาที่ร ายงานในประเทศที่ บ ริษัทและบริ ษัท ย อ ยดํา เนิน งานอยู แ ละ
เกิดรายไดเพื่อเสียภาษี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูจากผลตางชั่วคราวระหวางฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่
แสดงอยูในงบการเงิน
อยางไรก็ตามกลุมบริษัทจะไมรับรูภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรูเริ่มแรกของรายการสินทรัพยหรือ
รายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไมใชการรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้นไมมีผลกระทบตอกําไร
หรือขาดทุนทั้งทางบัญชีหรือทางภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีคํานวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร)
ที่มีผลบังคับใชอยู หรือ ที่คาดไดคอนขางแนวาจะมีผลบังคับใชภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดวา
อัตราภาษีดังกลาวจะนําไปใชเมื่อสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่เกี่ยวของไดรับประโยชน หรือหนี้สินภาษีเงินได
รอตัดบัญชีไดมีการจายชําระ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจะรับรูหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอ
ที่จะนําจํานวนผลตางชั่วคราวนั้นมาใชประโยชน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ตอเมื่อกิจการมีสิทธิ
ตามกฎหมายที่ จ ะนํ า สิ น ทรั พ ย ภ าษี เ งิ น ได ข องงวดป จ จุ บั น มาหั ก กลบกั บ หนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได ข องงวดป จ จุ บั น
และทั้งสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเกี่ยวของกับภาษีเงินไดที่ประเมิน
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โดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเปนหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกันซึ่ง
ตั้งใจจะจายหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิ
4.17 คาตอบแทนตามสัญญารอตัดบัญชี
คาตอบแทนตามสัญญารอตัดบัญชีเปนภาระผูกพันที่บริษัทตองจายเงินใหกับผูซื้อ (ปตท.) ตามเงื่อนไขหนึ่งใน
สัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ (Gas Sales Agreement) ของโครงการอาทิตย ในการดําเนินการขายกาซธรรมชาติ
ซึ่ ง ค า ตอบแทนดั ง กล า วจั ด ประเภทเป น สิ น ทรั พ ย ไ ม ห มุ น เวี ย นภายใต หั ว ข อ ค า ตอบแทนตามสั ญ ญา
รอตัดบัญชี และตัดจําหนายโดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ
4.18 เงินกูยืม
กลุมบริษัทบันทึกเงินกูยืมตามมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไดรับหักดวยตนทุนการจัดทํารายการที่เกิดขึ้น
เพื่อใหไดมาซึ่งเงินกูยืม
เงินกูยืมจัดประเภทเปนหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุมบริษัทไมมีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขใหเลื่อนชําระหนี้ออกไปอีก
เปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
4.19 สัญญาเชาระยะยาว


กรณีที่กลุมบริษัทเปนผูเชา
สัญญาเชาที่ดิน อาคารและอุปกรณซึ่งผูเชาเปนผูรับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเกือบ
ทั้ ง หมดถื อ เป น สั ญ ญาเช า การเงิ น ซึ่ ง จะบั น ทึ ก เป น รายจ า ยฝ า ยทุ น ด ว ยมู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย
ที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชา แลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา จํานวนเงิน
ที่ ต อ งจ า ยดั ง กล า วจะป น ส ว นระหว า งหนี้ สิ น และค า ใช จ า ยทางการเงิ น เพื่ อ ให ไ ด อั ต ราดอกเบี้ ย คงที่
ตอหนี้สินคงคางอยู โดยพิจารณาแยกแตละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงิน
จะบัน ทึก เป น หนี้สิ น ส ว นดอกเบี้ย จ า ยจะบัน ทึก ในงบกํ า ไรขาดทุน ตลอดอายุ ข องสั ญ ญาเช า เพื่อ ทํา ให
อั ต ราดอกเบี้ ย แต ล ะงวดเป น อั ต ราคงที่ สํ า หรั บ ยอดคงเหลื อ ของหนี้ สิ น ที่ เ หลื อ อยู สิ น ทรั พ ย ที่ ไ ด ม า
ตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชาหรืออายุของสัญญาเชา
แลวแตระยะเวลาใดจะนอยกวา
สัญญาเชาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยซึ่งผูใหเชาเปนผูรับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของ
เป น ส ว นใหญ สั ญ ญาเช า นั้ น ถื อ เป น สั ญ ญาเช า ดํ า เนิ น งาน เงิ น ที่ ต อ งจ า ยภายใต สั ญ ญาเช า ดั ง กล า ว
จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เงินเพิ่มที่ตองจายใหแก
ผูใหเชา จะบันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น



กรณีที่กลุมบริษัทเปนผูใหเชา
สินทรัพยที่ใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานรวมแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงินในสวนที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ และตัดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยดวยเกณฑเดียวกันกับรายการที่ดิน
อาคารและอุ ป กรณ ข องกลุม บริ ษั ท ซึ่ง มี ลั ก ษณะคล า ยคลึ ง กั น รายได คา เช า รั บ รู ด ว ยวิ ธี เ ส น ตรงตลอด
ชวงเวลาการใหเชา
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4.20 ผลประโยชนพนักงาน
กลุมบริษัทรับรูผลประโยชนของพนักงาน โดยแบงประเภทเปนผลประโยชนหลังออกจากงานและผลประโยชน
ระยะยาวอื่น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
กลุมบริษัทรับรูผลประโยชนของพนักงานตามโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว ดังตอไปนี้
โครงการสมทบเงิน
พนักงานของกลุมบริษัทไดเขาเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตอไปนี้ คือ “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
ปตท.สผ. ซึ่งจดทะเบียนแลว” “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสินสถาพร ซึ่งจดทะเบียนแลว” และ “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ทิสโกรวมทุน 1 ซึ่งจดทะเบียนแลว”
กองทุนดังกลาวเปนกองทุนแบบที่มีผูจัดการทรัพยสินที่เปนบุคคลภายนอกเปนผูดูแลทั้งเงินสะสมของพนักงาน
และเงินสมทบจากกลุมบริษัท ทั้งนี้กลุมบริษัทจายสมทบเปนรายเดือนในระหวางอัตรารอยละ 3-15 ของเงินเดือน
พนักงานเขากองทุนดังกลาว และถือเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจายเงินสมทบ
โครงการผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
ภาระหนี้ สิ น ของกลุ ม บริ ษั ท ที่ เ กิ ด จากแผนการเงิ น ผลประโยชน สํ า หรั บ พนั ก งานเมื่ อ เกษี ย ณอายุ คํ า นวณ
โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชนในอนาคตที่พนักงานจะไดรับจากการทํางานใหกับบริษัทและบริษัทยอย
ในงวดปจจุบันและงวดอนาคต โดยผลประโยชนดังกลาวไดถูกคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน โดยอัตราคิดลดใชอัตรา
ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล การประมาณการหนี้สินดังกลาวคํานวณโดยผูเชี่ยวชาญอิสระดานคณิตศาสตร
ประกันภัย ซึ่งใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) กําไรและขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงจากประสบการณหรือการเปลี่ยนแปลงใน
ขอสมมติฐานจะตองรับรูในสวนของผูถือหุนผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น
ตนทุนบริการในอดีตจะถูกรับรูทันทีในกําไรหรือขาดทุน
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
ผลประโยชนระยะยาวอื่นของกลุมบริษัท เปนผลประโยชนที่จายจากการทํางานเปนระยะเวลานาน กลุมบริษัทจะ
กําหนดจํานวนเงินผลประโยชน ตามระยะเวลาของการใหบริการของพนักงาน
ภาระหนี้สินที่คาดวาจะเกิดจากการใหผลประโยชนนี้จะบันทึกคางจายตลอดระยะเวลาการจางงานโดยใชวิธีการ
คํานวณกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงจาก
ประสบการณหรือเปลี่ยนแปลงขอสมมติฐานจะรับรูในกําไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น
กลุมบริ ษัทได บันทึกหนี้สินที่ เกิดจากผลประโยชนพนั กงานในงบแสดงฐานะการเงิ นภายใตหัวข อภาระผูกพั น
ผลประโยชนพนักงาน ตามรายละเอียดที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 30
4.21 การจัดการความเสี่ยงในสวนของทุน
วัตถุป ระสงคข องกลุมบริษัท ในการบริหารทุน ของบริษัท คือ เพื่อ ดํ า รงไวซึ่งความสามารถในการดํ า เนิ น งาน
อยางตอเนื่องของกลุมบริษัท เพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอื่น และเพื่อ
ดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดตนทุนทางการเงินของทุน
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4.22 สํารองเพื่อการขยายงาน
กลุ มบริษั ท จะพิ จารณาจั ด สรรสํ า รองเพื่ อ การขยายงานเพื่ อ วั ตถุ ป ระสงค ใ นการลงทุน โครงการใหม ใ นระยะ
เริ่มสํารวจ (Exploration Phase) ซึ่งเปนระยะที่มีความเสี่ยงสูงหรือเพื่อการแสวงหาปริมาณสํารองปโตรเลียม
มาทดแทน โดยจัดสรรจากกําไรสุทธิทางภาษีที่เกิดจากกิจกรรมสํารวจและผลิตปโตรเลียม ในอัตราไมเกินรอยละ 35
4.23 การรับรูรายได
รายไดจากการขายผลิตภัณฑปโตรเลียมรับรูเมื่อสงมอบสินคาใหกับลูกคา
รายไดดอกเบี้ยรับรูตามสวนของเวลา โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริงของสินทรัพย
รายไดนอกเหนือจากที่กลาวตามขางตนรับรูตามเกณฑคงคาง
4.24 รายไดรอการรับรูภายใตสัญญา (Take-or-Pay)
ภายใตสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ กลุมบริษัทมีภาระตองสงมอบกาซธรรมชาติตามปริมาณขั้นต่ําใหแกลูกคา
ตามสัญญาการซื้อขายในแตละปสัญญา หากในปสัญญาใดที่ลูกคาไมสามารถรับกาซธรรมชาติตามปริมาณขั้นต่ํา
ไดตามสัญญาที่กําหนดสําหรับปสัญญานั้น ลูกคาตองชําระคากาซธรรมชาติในปริมาณที่ไมไดรับ (Take-or-Pay)
โดยมี สิ ท ธิ ที่ จ ะรั บ ก า ซธรรมชาติ สํ า หรั บ ปริ ม าณที่ ไ ด ชํ า ระแล ว ในป ต อ ๆ ไป (Make-up) โดยไม ต อ งชํ า ระ
คา กา ซธรรมชาติอีก กลุมบริ ษั ท บั น ทึก รายการดังกลา วเปนรายไดรอการรับ รู และจะรับ รูเปน รายไดใ นปที่ มี
การสงมอบกาซธรรมชาติแกลูกคา (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 33)
4.25 กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปที่เปนของผูถือหุนสามัญที่หักดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกู
ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ถือโดยผูถือหุนในระหวางป
กําไรต อหุนปรั บลดคํ านวณโดยการหารกํ าไรสํ าหรับปที่เปนของผูถื อหุ นสามัญที่หักดอกเบี้ยจ ายสําหรับหุนกู
ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ถือโดยผูถือหุนในระหวางปปรับปรุงดวย
จํานวนหุนสามัญเทียบเทาปรับลด โดยมีขอสมมุติฐานวาหุนสามัญเทียบเทาปรับลดไดแปลงเปนหุนสามัญทั้งหมด
4.26 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน
ส ว นงานดํา เนิน งานไดถูก รายงานในลัก ษณะเดีย วกับ รายงานภายในที่นํา เสนอใหผูมีอํ า นาจตัดสิน ใจสูง สุ ด
ดานการดําเนินงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เรื่อง สวนงานดําเนินงาน โดยผูมีอํานาจตัดสินใจ
สู ง สุ ด ด า นการดํ า เนิ น งานหมายถึ ง บุ ค คลที่ มี ห น า ที่ ใ นการจั ด สรรทรั พ ยากรและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ของสวนงานดําเนินงานที่ทําการตัดสินใจเชิงกลยุทธ
ในการพิจารณาขอมูลจําแนกตามสวนงาน ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานไดพิจารณาถึงประเภท
ของผลิตภัณฑ รวมถึงเขตภูมิศาสตร โดยแบงตามสวนงานธุรกิจ ซึ่งสวนงานธุรกิจจะกําหนดโดยลักษณะของ
กิจกรรมที่แตกตางกัน ซึ่งมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกตางจากความเสี่ยงและผลตอบแทนของสวนงาน
ธุรกิจอื่น
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4.27 เครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
กลุมบริษัทจัดสินทรัพยทางการเงินเปน 4 ประเภท ไดแก (1) สินทรัพยทางการเงินที่วัดคาดวยมูลคายุติธรรมผาน
งบกําไรขาดทุน (2) เงินลงทุนที่ถือจนครบกําหนด (3) เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ และ (4) สินทรัพยทางการเงิน
เผื่ อ ขาย การจั ด ประเภทขึ้ น อยู กั บ จุ ด ประสงค ใ นการได ม าซึ่ ง สิ น ทรั พ ย ท างการเงิ น นั้ น ๆ หนี้ สิ น ทางการเงิ น
จัดประเภทเปน (1) หนี้สินทางการเงินที่วัดคาดวยมูลคายุติธรรมผานงบกําไรขาดทุน และ (2) หนี้สินทางการเงิน
ที่วัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินทั้งหมดจะรับรูเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรม โดยในกรณีของสินทรัพย
ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่ไมไดแสดงดวยมูลคายุติธรรมผานงบกําไรขาดทุนจะสุทธิดวยตนทุนในการทํา
รายการซึ่ ง เกี่ ย วข อ งโดยตรงกั บ การได ม าหรื อ การออกสิ น ทรั พ ย ท างการเงิ น หรื อ หนี้ สิ น ทางการเงิ น ทั้ ง นี้
การบัญชีหลังจากการไดมาขึ้นอยูกับการจัดประเภทของสินทรัพยทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินนั้น
สินทรัพยทางการเงินประเภทเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ และเงินลงทุนที่ถือจนครบกําหนด รวมถึงหนี้สินทางการเงิน
ที่วัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายนั้น เริ่มตนรับรูรายการดวยมูลคายุติธรรมสุทธิดวยตนทุนการทํารายการ
และรับรูมูลคาภายหลังดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง โดยรับรูสวนตางเปนกําไรหรือ
ขาดทุน
การดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน
กลุมบริษัทประเมินขอบงชี้การดอยคาของสินทรัพยทางการเงินหรือกลุมของสินทรัพยทางการเงินวามีการดอยคา
หรือไม ณ วันสิ้นงวดในงบแสดงฐานะการเงิน ในกรณีมีขอบงชี้การดอยคาเกิดขึ้น จํานวนผลขาดทุนจากการดอยคา
จะคํานวณจากผลตางระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด
ดวยอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงเดิมตามสัญญา โดยขาดทุนจากการดอยคารับรูเปนกําไรหรือขาดทุน
อนุพันธทางการเงินและการปองกันความเสี่ยง
กลุมบริษัท รับ รูอ นุพัน ธท างการเงิน ในงบแสดงฐานะการเงิน ดว ยมู ลค า ยุติธ รรมและรั บ รูการเปลี่ย นแปลงใน
มูลคายุติธรรมเปนกําไรหรือขาดทุน
ในกรณี กิ จ การเลื อ กปฏิ บั ติ ต ามการบั ญ ชี ป อ งกั น ความเสี่ ย งโดยเป น ไปตามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ใ นมาตรฐาน
ผลของการบันทึกรายการปองกันความเสี่ยงจะถูกหักกลบกันสําหรับการปองกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล กรณี
กิจการเขาทําสัญญาเพื่อปองกันความเสี่ยงในมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของรายการ
ปองกันความเสี่ยงจะรับรูเปนกําไรหรือขาดทุน เชนเดียวกับการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของรายการที่ถูก
ปองกันความเสี่ยงเฉพาะสวนของความเสี่ยงที่เกี่ยวของ
กรณี ที่ กิ จ การเข า ทํ า สั ญ ญาอนุ พั น ธ เ พื่ อ ป อ งกั น ความเสี่ ย งในกระแสเงิ น สด ผลกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น ส ว นที่ มี
ประสิทธิผลของอนุพันธปองกันความเสี่ยงจะรับรูในกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นโดยแสดงเปนรายการแยกตางหาก
และจะทยอยรับรูเปนกําไรหรือขาดทุนเมื่อรายการที่ถูกปองกันความเสี่ยงมีผลกระทบตองบกําไรขาดทุน ผลกําไร
หรือขาดทุนสวนที่ไมมีประสิทธิผลของอนุพันธปองกันความเสี่ยงรับรูเปนกําไรหรือขาดทุนทันทีที่เกิดรายการ
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5.

การจัดประเภทรายการใหมและการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
การจัดประเภทรายการใหม
ในระหวางปกลุมบริษัทไดมีการจัดประเภทรายการใหมสําหรับรายไดจากการขายและคาภาคหลวงที่อยูภายใตสัญญา
แบงปนผลผลิต โดยแสดงรายไดจากการขายสุทธิจากคาภาคหลวง อยางไรก็ตามการจัดประเภทรายการใหมนี้ไมมี
ผลกระทบตอกําไรสุทธิของกลุมบริษัทที่ไดรายงานไวในงบการเงินระหวางป
กลุมบริษัทไดมีการจัดประเภทรายการใหมสําหรับงบการเงินที่นํามาแสดงเปรียบเทียบ โดยมีผลกระทบตองบการเงินรวม
ดังนี้

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

1 ม.ค. 2557
31 ธ.ค. 2557
ตามที่
จัดประเภทใหม
ตามที่
ตามที่
จัดประเภทใหม
ตามที่
รายงานไวเดิม เพิ่มขึ้น (ลดลง) จัดประเภทใหม รายงานไวเดิม เพิ่มขึ้น (ลดลง) จัดประเภทใหม
งบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนี้บริษัทใหญ
ลูกหนี้การคา
คาใชจายคางจาย

643.99
154.37
927.31

(13.08)
(3.14)
(16.22)

630.91
151.23
911.09

894.25
152.14
873.62

(11.41)
(5.43)
(16.84)

882.84
146.71
856.78

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ตามที่
รายงานไวเดิม
งบกําไรขาดทุนสําหรับป
รายไดจากการขาย
คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม

31 ธ.ค. 2557
จัดประเภทใหม
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

7,496.16
785.77

(176.97)
(176.97)

ตามที่
จัดประเภทใหม
7,319.19
608.80
หนวย : ลานบาท

1 ม.ค. 2557
31 ธ.ค. 2557
ตามที่
จัดประเภทใหม
ตามที่
ตามที่
จัดประเภทใหม
ตามที่
รายงานไวเดิม เพิ่มขึ้น (ลดลง) จัดประเภทใหม รายงานไวเดิม เพิ่มขึ้น (ลดลง) จัดประเภทใหม
งบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนี้บริษัทใหญ
ลูกหนี้การคา
คาใชจายคางจาย

21,227.86
5,088.38
30,566.96

(431.12)
(103.34)
(534.46)

20,796.74
4,985.04
30,032.50

29,343.64
4,992.25
28,666.66

(374.66)
(178.18)
(552.84)

28,968.98
4,814.07
28,113.82
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หนวย : ลานบาท

ตามที่
รายงานไวเดิม
งบกําไรขาดทุนสําหรับป
รายไดจากการขาย
คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม

243,342.37
25,508.12

31 ธ.ค. 2557
จัดประเภทใหม
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(5,745.70)
(5,745.70)

ตามที่
จัดประเภทใหม
237,596.67
19,762.42

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
กลุมบริษัทไดมีการปรับงบการเงินยอนหลังเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการรวมการงาน เนื่องจาก
การพิจารณากิจการในกลุมบริษัทที่เดิมเขานิยามของการดําเนินการรวมกัน และกลุมบริษัทรับรูและวัดมูลคาสินทรัพย หนี้สิน
รายได และคาใชจายที่เกี่ยวของ ตามสัดสวนของการดําเนินการรวมกัน ไดเปลี่ยนเปนการรวมคาซึ่งจะรับรูและบันทึกเงินลงทุน
ของตนโดยใชวิธีสวนไดเสีย ดังนั้น ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ที่กลุมบริษัทรับรูรายการตามวิธีสวนไดเสีย
แทนการรับรูตามสัดสวนของการดําเนินการรวมกัน ตองบการเงินรวมเพิ่มขึ้น (ลดลง) มีดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2557
1 ม.ค. 2557
งบแสดงฐานะการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้อื่น
ดอกเบี้ยคางรับ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ๆ
เงินลงทุนในการรวมคา
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ
เจาหนี้การคา
คาใชจายคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สวนแบงขาดทุนในการรวมคา
ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต

(5.55)
(0.03)
(0.05)
23.55
(21.48)
(0.01)
(0.36)
(0.01)
(2.66)
2.56
(3.10)

(6.08)
(0.84)
0.22
(0.01)
24.67
9.50
(21.64)
(0.01)
(0.88)
(5.29)
(4.23)
18.21
(2.00)

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2557 1 ม.ค. 2557
(183.13)
(0.98)
(1.50)
776.19
(708.05)
(0.19)
(11.80)
(0.40)
(87.60)
84.30
(102.16)

(199.43)
(27.66)
7.28
(0.23)
809.58
311.72
(710.12)
(0.24)
(28.79)
(173.60)
(138.74)
597.79
(65.76)
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2557
งบกําไรขาดทุนสําหรับป
ดอกเบี้ยรับ
รายไดอื่น ๆ
คาใชจายในการบริหาร
คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ตนทุนทางการเงิน
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรสําหรับป
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวมและการรวมคา
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป – สุทธิจากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2557
0.36
(7.19)
12.53
(1.17)
0.40
(0.10)
18.47
(0.02)
-

11.73
(234.69)
412.25
(37.98)
13.17
(3.19)
606.67
(0.54)
-

(0.01)
0.01
0.0002
0.0002

(0.19)
0.19
0.007
0.007
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6.

การประมาณการทางบัญชีและขอสมมติฐานที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ผูบริหารตองใชประมาณการและขอสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบ
ตอการรายงานสินทรัพ ย หนี้สิน รายได และคาใชจาย ทั้งนี้ขอ มูลที่เกี่ยวของกับขอสมมติฐานที่สํา คัญและที่มาของ
ความไมแนนอนในการประมาณการซึ่งอาจมีผลตอมูลคาทางบัญชีของสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายที่รายงาน
ในงบการเงินมีรายละเอียดดังตอไปนี้
การประมาณปริมาณสํารองปโตรเลียม
ปริมาณสํารองปโตรเลียมเปนขอมูลพื้นฐานที่สําคัญสําหรับการประเมินการลงทุนในโครงการตางๆ ของกลุมบริษัท
รวมถึงการทดสอบการดอยคา การเปลี่ยนแปลงในปริมาณสํารองปโตรเลียมที่พิสูจนแลว (Proved Reserves) จะมีผลกระทบ
ตอมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิและคาเสื่อมราคาที่คํานวณตามวิธีสัดสวนของผลผลิต (Unit of Production)
ปริมาณสํารองปโตรเลียมที่พิสูจนแลว (Proved Reserves) คือ ปริมาณของปโตรเลียมที่สามารถผลิตในเชิงพาณิชย
ณ วันที่กําหนดใดๆ โดยมีความแนนอนสูง ภายใตเงื่อนไขสภาวะเศรษฐกิจ และวิธีการผลิตในปจจุบัน รวมถึงกฎระเบียบของ
รัฐโดยปริมาณสํารองปโตรเลียมที่พิสูจนแลวจะมีการตรวจสอบและประเมินทุกปโดยนักธรณีวิทยาและวิศวกรแหลงกักเก็บ
ปโตรเลียมของกลุมบริษัท
ตนทุนการสํารวจปโตรเลียม (Exploration Costs)
ตนทุนเพื่อการขุดเจาะปโตรเลียมของหลุมสํารวจที่บันทึกเปนสินทรัพยและมีอายุมากกวา 12 เดือนจะถูกตัดจําหนายเปน
คาใชจายในงบกําไรขาดทุนเวนแต (1) พบปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว หรือ (2) พบปริมาณสํารองที่เพียงพอในเชิงพาณิชย
และมีแผนงานสํารวจและประเมินในอนาคต ซึ่งในการตัดสินใจวาจะตัดจําหนายตนทุนเพื่อการขุดเจาะปโตรเลียมที่บันทึก
เปนสินทรัพยและมีอายุมากกวา 12 เดือนหรือไมนั้น บริษัทจําเปนตองใชขอสมมติฐานในการประเมินเงื่อนไขภายใต
สถานการณปจจุบัน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงขอสมมติฐาน ในรอบระยะเวลาบัญชีภายหลัง ตนทุนเพื่อการขุดเจาะ
ปโตรเลียมที่บันทึกเปนสินทรัพยดังกลาวจะถูกตัดจําหนายเปนคาใชจา ยในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
การดอยคาของสินทรัพย
ในการพิจารณาการดอยคาของสินทรัพย บริษัทคํานวณจากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด ซึ่งการ
คาดการณกระแสเงินสดในอนาคต มีขอสมมติฐานที่สําคัญของฝายบริหารในเรื่องเกี่ยวกับราคาขายซึ่งอางอิงจากราคา
น้ํามันในอนาคต ปริมาณการผลิตที่คาดวาจะผลิตไดในอนาคต ซึ่งประมาณจากปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว
(Proved reserve) และปริมาณสํารองที่คาดวาจะพบ (Probable reserve) และอัตรากําไรขั้นตน ซึ่งสมมติฐานเหลานี้
มาจากดุลยพินิจของผูบริหาร และอยูบนพื้นฐานของประสบการณในอดีต รวมถึงการคาดการณในอนาคตที่เชื่อวา
สมเหตุสมผลในสถานการณปจจุบัน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงของขอมูล หรือมีขอมูลใหมที่ชัดเจนขึ้น อาจทําใหเกิด
ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของสมมติฐาน และอัตราคิดลดที่จะนํามาใชในการคํานวณประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคตคิดลด
ขอสมมติฐานดานราคากําหนดจากราคาน้ํามันในชวงระยะสั้นอางอิงราคาน้ํามันลวงหนา (Forward price curve) และ
ประมาณราคาน้ํามันในชวงระยะยาวอางอิงประมาณการจากอุปสงคและอุปทานของน้ํามันในตลาดโลก
คาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ไดมา ตลอดจนการทดสอบการดอยคา
ในภายหลัง ฝายบริหารตองอาศัยการประมาณกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพย หรือ หนวยของ
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด (Cash Generating Unit) รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดนั้น
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ภาษีเงินได
กลุมบริษัทมีหนาที่ตองเสียภาษีเงินไดในหลายประเทศ ซึ่งการประมาณหนี้สินภาษีเงินไดตองใชดุลยพินิจอยางเปน
สาระสําคัญ เนื่องจากมีรายการคาและการคํานวณจํานวนมากที่เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท ซึ่งทําใหเกิด
ความไมแนนอนในการประมาณการภาษีที่จะตองชําระ ทั้งนี้กลุมบริษัทรับรูหนี้สินภาษีเงินไดที่คาดวาจะเกิด โดยใชเกณฑ
การประมาณภาษีสวนเพิ่มที่จะถึงกําหนดชําระ ซึ่งผลแตกตางระหวางภาษีเงินไดที่ชําระจริงกับประมาณการจะกระทบตอ
ภาษีเงินได และภาษีเงินไดรอตัดบัญชีในงวดที่มีการประมาณการ
กลุมบริษัทจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีในบัญชีเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากลุมบริษัทจะมีกําไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการวา
ควรรับรูจํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเปนจํานวนเทาใด โดยพิจารณาจากสมมติฐานที่เกี่ยวกับกําไรทางภาษี
ที่ ค าดว า จะเกิ ด ในอนาคตในแต ล ะช ว งเวลา ทั้ ง นี้ ส มมติ ฐ านเกี่ ย วกั บ กํ า ไรทางภาษี ใ นอนาคตที่ ถู ก กํ า หนดขึ้ น มี
ความไมแนนอน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะกระทบตอการรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สัญญาเชา
ในการพิ จ ารณาประเภทของสั ญ ญาเช า วา เป น สัญ ญาเช า ดํ า เนิ น งานหรื อ สั ญ ญาเชา ทางการเงิน ฝ า ยบริ ห ารได ใ ช
ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวากลุมบริษัทไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและ
ผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม
ผลประโยชนสําหรับพนักงาน
ภาระหนี้สินที่เกิดจากผลประโยชนสําหรับพนักงานคํานวณโดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชนในอนาคตที่พนักงาน
จะไดรับจากการทํางานใหกับบริษัทและบริษัทยอยในงวดปจจุบันและงวดอนาคตซึ่งการประมาณการหนี้สินดังกลาวจะ
ถูกคํานวณโดยผูเชี่ยวชาญอิสระดานคณิตศาสตรประกันภัย โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected
Unit Credit Method) และกําหนดสมมติฐานที่เกี่ยวของซึ่งประกอบดวยสมมติฐานทางการเงินและทางประชากรศาสตร
โดยรายละเอียดไดเปดเผยตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 30
ประมาณการหนี้สิน (Provisions)
ประมาณการหนี้ สิ น (ไม ร วมถึ ง ประมาณการผลประโยชน สํ า หรั บ พนั ก งาน) จะถู ก รั บ รู เ มื่ อ กลุ ม บริ ษั ท มี ภ าระ
ตามกฎหมายหรือขอผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่จะทําใหกลุมบริษัท
ตองสูญเสียทรัพยากรเพื่อชําระภาระผูกพันนั้น และสามารถประมาณมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ
ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต (Decommissioning Costs)
กลุมบริษัทบันทึกประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต (Decommissioning Costs) เมื่อมีความเปนไปได
คอนขางแนที่จะเกิดภาระผูกพันอันเปนผลเนื่องมาจากเหตุการณในอดีตและสามารถประมาณการจํานวนเงินที่ตองจาย
ไดอยางสมเหตุสมผล โดยวิศวกรของบริษัทและดุลยพินิจของฝายบริหาร กลุมบริษัทรับรูประมาณการหนี้สินดังกลาว
โดยใช มู ล ค า ป จ จุ บั น คิ ด ลดก อ นภาษี จ ากจํ า นวนประมาณการของต น ทุ น ค า รื้ อ ถอนอุ ป กรณ ก ารผลิ ต ที่ ส ร า งเสร็ จ
พรอมใชงาน ซึ่งตนทุนดังกลาวไดรวมเปนสวนหนึ่งของสินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียม และตัดจําหนายโดย
วิธีสัดสวนของผลผลิตของปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว หรือปริมาณสํารองที่พิสูจนและพัฒนาสําเร็จ สวนประมาณการ
หนี้สินที่เพิ่มขึ้นที่สะทอนถึงระยะเวลาที่ผานไปซึ่งเกิดจากสวนคิดลดที่ทยอยลดลงในแตละงวด กลุมบริษัทรับรูเปนตนทุน
ทางการเงินในงบกําไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น
การประมาณการหนี้สินขึ้นอยูกับสถานการณในปจจุบัน ไดแก ขอบังคับตางๆ เทคโนโลยี และระดับราคา ดังนั้นผลที่
เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากที่ประมาณการและตั้งขอสมมติฐานไว
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ประมาณการหนี้สินคาตอบแทนการตอระยะเวลาการผลิตปโตรเลียม
บริษัทไดตกลงทําสัญญาตออายุสัมปทานกับกระทรวงพลังงานเพื่อขยายระยะเวลาการผลิตเพิ่มเปนระยะเวลา 10 ป
การต อ สั ญ ญาดั ง กล า วทํ า ให บ ริ ษั ท ต อ งจ า ยเงิ น ค า ตอบแทนการขยายระยะเวลาการผลิ ต ให กั บ กระทรวงพลั ง งาน
โดยผูบริหารของบริษัทไดประมาณการหนี้สินคาตอบแทนดังกลาวโดยใชวิธีการคิดลดกระแสเงินสดตามอายุของสัญญาใหม
โดยใชขอสมมติฐานที่สําคัญ เชน ขอมูลปริมาณการขาย และราคาน้ํามัน เปนตน
7.

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือสัดสวนในโครงการ Canada Oil Sands KKD (KKD)
เมื่ อ วั น ที่ 30 มกราคม 2557 PTTEP Canada Limited (PTTEP CA) ซึ่ ง เป น บริ ษั ท ย อ ยของบริ ษั ท ได ล งนามใน
สัญญาโอนคืนสิทธิหนวยลงทุนในหางหุนสวน (Partnership Units Redemption Agreement หรือ PURA) กับ Statoil
Canada Limited ซึ่งเปนผูรวมทุนในโครงการ Canada Oil Sands KKD (KKD) เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือ
สัดสวนใน 5 แหลงของโครงการ KKD โดย PTTEP CA ไดแลกเปลี่ยนการถือสัดสวนรอยละ 40 ในแหลง Leismer และ
Corner (L&C) เพื่อไดมาซึ่งสัดสวนรอยละ 60 ในแหลง Thornbury Hangingstone และ South Leismer (THSL)
(โครงการมาเรียนา ออยล แซนด)
ตอมาเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 PTTEP CA ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไดตกลงกันตามที่ระบุใน PURA และไดรับอนุมัติ
จากรัฐบาลแคนาดาแลว ทําใหบริษัทเปนผูถือสัดสวนทั้งหมดรอยละ100 และเปนผูดําเนินการในแหลง THSL รวมทั้ง
ได รั บ เงิ น สดจํ า นวน 200 ล า นดอลลาร ส หรั ฐ อเมริ ก า (6,558 ล า นบาท) และเงิ น สดสุ ท ธิ จํ า นวน 219 ล า นดอลลาร
สหรัฐอเมริกา (7,195 ลานบาท) ที่ไดมาจากการปรับราคาเพื่อสะทอนมูลคาการแลกเปลี่ยนการถือสัดสวนดังกลาว
ทั้งนี้บริษัทไดรับรูรายการแลกเปลี่ยนการถือสัดสวนดังกลาวในงบการเงินรวม โดยบันทึกสินทรัพยไมมีตัวตนจํานวน
1,546 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (50,694 ลานบาท) จากการไดมาในสัดสวนรอยละ 60 ในแหลง THSL และไดบันทึก
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือสัดสวนในโครงการ KKD จํานวน 25 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (819 ลานบาท)
ซึ่งแสดงเปน ส ว นหนึ่ ง ของรายไดอื่น ๆ นอกจากนี้ใ นระหวา งไตรมาส 2 ป 2557 บริษัท ไดบัน ทึก รายไดจ ากการขาย
ผลิตภัณฑ จํานวน 56 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (1,816 ลานบาท) และเงินที่ถูกเรียกเก็บของโครงการ KKD จํานวน 41 ลาน
ดอลลาร ส หรั ฐ อเมริ ก า (1,338 ล า นบาท) โดยแสดงเป น ส ว นหนึ่ ง ของรายได อื่ น ๆ และค า ใช จ า ยอื่ น ๆ ตามลํ า ดั บ
นอกจากนี้บริษัทไดรับเงินสดสุทธิเพิ่มจากการคํานวณมูลคาการแลกเปลี่ยนการถือสัดสวนตาม PURA จํานวน 7 ลาน
ดอลลารสหรัฐอเมริกา (223 ลานบาท) โดยแสดงเปนสวนหนึ่งของรายไดอื่น ๆ ในงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557
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8.

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2557
31 ธ.ค. 2558
(ปรับปรุงใหม)
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
รายการเทียบเทาเงินสด
- เงินฝากประจํา
- ตั๋วเงินคลัง
รวม

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557
(ปรับปรุงใหม)

949.46

2,592.99

34,264.55

85,472.87

2,038.32
7.62

1,334.17
3.20

73,560.25
275.01

43,978.34
105.44

2,995.40

3,930.36

108,099.81

129,556.65

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
รายการเทียบเทาเงินสด
- เงินฝากประจํา
รวม

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557

457.49

1,876.01

16,510.15

61,839.01

1,935.36

1,001.07

69,844.35

32,998.24

2,392.85

2,877.08

86,354.50

94,837.25

เงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียกสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.00 – 2.60 ตอป
(ในระหวางป 2557 : อัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.00 – 2.05 ตอป)
เงินฝากธนาคารประเภทประจําสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.15 – 13.00 ตอป
(ในระหวางป 2557 : อัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.34 – 10.71 ตอป)
ตั๋วเงินคลังสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 1.40 – 1.93 ตอป (ในระหวางป 2557 :
อัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 1.97 – 2.26 ตอป)
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9.

เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้น ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558
เงินฝากประจํา
รวม

หนวย : ลานบาท

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557

264.16

-

9,533.15

-

264.16

-

9,533.15

-

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2558
เงินฝากประจํา
รวม

หนวย : ลานบาท

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557

251.66

-

9,082.04

-

251.66

-

9,082.04

-

เงินฝากธนาคารประเภทประจํามีอายุตั้งแตวันฝากจนถึงวันครบกําหนดมากกวา 3 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.70 - 1.00 ตอป (ในระหวางป 2557 : ไมมี)
10.

เงินลงทุนเพื่อคา
การเปลี่ยนแปลงของมูลคาของเงินลงทุนเพื่อคาสําหรับป มีดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรม
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

0.18
(0.05)
(0.01)
-

5.80
(1.57)
(0.45)
0.49

0.12

4.27

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรม
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

0.17
(0.05)
(0.01)
-

5.57
(1.51)
(0.43)
0.47

0.11

4.10
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11.

ลูกหนี้บริษัทใหญ
ลูกหนี้บริษัทใหญ ประกอบดวย

คาขายผลิตภัณฑปโตรเลียม
การใหบริการสรางทอขนสงกาซ
รวม

คาขายผลิตภัณฑปโตรเลียม
การใหบริการสรางทอขนสงกาซ
รวม

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557
(ปรับปรุงใหม)

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557
(ปรับปรุงใหม)

448.33
27.50

600.81
30.10

16,179.57
992.35

19,804.39
992.35

475.83

630.91

17,171.92

20,796.74

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557

212.02
27.50

266.50
30.10

7,651.63
992.35

8,784.64
992.35

239.52

296.60

8,643.98

9,776.99

ลูกหนี้บริษัทใหญ สามารถวิเคราะหตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558
ยังไมครบกําหนดชําระ
ครบกําหนดชําระ
- ไมเกิน 3 เดือน
- ระหวาง 3 – 6 เดือน
- เกิน 6 เดือน
รวม

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557
(ปรับปรุงใหม)
(ปรับปรุงใหม)
415.26
587.16
14,985.03
19,354.63

0.25
0.21
60.11
475.83

1.18
2.26
40.31
630.91

9.09
7.66
2,170.14
17,171.92

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ยังไมครบกําหนดชําระ
ครบกําหนดชําระ
- ไมเกิน 3 เดือน
- ระหวาง 3 – 6 เดือน
- เกิน 6 เดือน
รวม

38.98
74.41
1,328.72
20,796.74
หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557
209.32
293.64
7,553.97
9,679.33
30.20
239.52

2.96
296.60

1,090.01
8,643.98

97.66
9,776.99
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12.

ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคา ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

Binh Son Refining & Petrochemical Co.,Ltd.
Ministry of Oil and Gas (Oman)
Mobil Oil Australia Pty Ltd.
Myanmar Oil and Gas Enterprise
Myanmar Petrochemical Enterprise
Perusahaan Gas Negara
Petco Trading Labuan Company Limited
Petroliam Nasional Berhad
SembCorp Gas Pte. Ltd
Star Petroleum Refining Co., Limited
Unipec Asia Co.,Ltd.
Vietnam National Oil and Gas Group
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557
(ปรับปรุงใหม)
(ปรับปรุงใหม)
13.84
17.87
499.48
589.28
2.89
104.33
4.72
155.52
38.09
99.60
1,374.66
3,283.22
2.75
90.66
0.02
0.12
0.60
4.06
2.55
92.09
15.27
551.21
3.95
5.76
142.39
189.77
5.52
9.32
199.34
307.18
8.51
280.45
0.76
0.99
27.31
32.64
1.30
1.53
46.99
50.26
0.06
2.11
2.00
0.06
151.23
3,040.51
4,985.04
84.25
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

Star Petroleum Refining Co., Limited
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
อื่นๆ
รวม

หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557
0.55
1.53
19.94
50.54
0.33
0.38
11.75
12.57
0.02
0.53
0.50
0.01
1.93
32.22
63.61
0.89
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ลูกหนี้การคา สามารถวิเคราะหตามอายุหนี้ที่คางชําระได ดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ยังไมครบกําหนดชําระ
ครบกําหนดชําระ
- ไมเกิน 3 เดือน
- ระหวาง 3 – 6 เดือน
- เกิน 6 เดือน
รวม

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557
(ปรับปรุงใหม)
(ปรับปรุงใหม)
82.76
150.12
2,986.54
4,948.55
1.49
84.25

1.11
151.23

53.97
3,040.51

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ยังไมครบกําหนดชําระ
ครบกําหนดชําระ
- ไมเกิน 3 เดือน
- ระหวาง 3 – 6 เดือน
- เกิน 6 เดือน
รวม
13.

36.49
4,985.04
หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557
0.89
1.93
32.22
63.61
0.89

1.93

32.22

63.61

สินคาคงเหลือ-สุทธิ
สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 47.21 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (1,703.87 ลานบาท) ในงบการเงินรวม
เปนจํานวนสุทธิจากคาเผื่อการปรับลดมูลคาของสินคาคงเหลือจํานวน 18.36 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (662.75 ลานบาท)
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14.

พัสดุคงเหลือ-สุทธิ
พัสดุคงเหลือ-สุทธิ ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

พัสดุคงเหลือในราคาทุน
สํารองคาเผื่อการเสื่อมมูลคาและลาสมัย
พัสดุคงเหลือ-สุทธิ

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557
31 ธ.ค. 2558
414.19
367.50
14,947.55
12,114.00
(2.43)
(358.07)
(80.07)
(9.92)
365.07
14,589.48
12,033.93
404.27
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

พัสดุคงเหลือในราคาทุน
สํารองคาเผื่อการเสื่อมมูลคาและลาสมัย
พัสดุคงเหลือ-สุทธิ

หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557
31 ธ.ค. 2558
150.88
126.90
5,445.08
4,183.17
(1.58)
(247.99)
(52.09)
(6.87)
125.32
5,197.09
4,131.08
144.01
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15.

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ๆ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ๆ ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557
(ปรับปรุงใหม)
(ปรับปรุงใหม)
คาใชจายลวงหนา
รายไดคางรับ
ภาษีหัก ณ ที่จาย และภาษีมูลคาเพิ่ม
ภาษีเงินไดรอเรียกคืน
ลูกหนี้จากการเขาทําสัญญาอนุพันธทางการเงิน
อื่น ๆ
รวม

36.08
2.66
13.33
95.87
42.49
18.21

54.47
13.72
11.94
53.61
86.11
17.65

1,302.20
96.07
481.21
3,459.66
1,533.24
657.30

1,795.34
452.25
393.65
1,767.18
2,838.50
581.97

208.64

237.50

7,529.68

7,828.89

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557
คาใชจายลวงหนา
รายไดคางรับ
ภาษีหัก ณ ที่จาย และภาษีมูลคาเพิ่ม
ภาษีเงินไดรอเรียกคืน
อื่น ๆ
รวม
16.

14.55
1.80
2.74
18.03
2.67

22.91
4.10
3.06
18.03
3.48

525.20
65.01
99.05
650.61
96.25

755.15
135.06
101.16
594.27
114.74

39.79

51.58

1,436.12

1,700.38

เงินลงทุนเผื่อขาย
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินลงทุนเผื่อขาย สําหรับป มีดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ผลขาดทุนที่ยังไมรับรูจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หนวย : ลานบาท

0.90
(0.03)
-

29.67
(1.32)
3.22

0.87

31.57
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17.

รายการระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่มีสาระสําคัญ
รายการระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่มีสาระสําคัญ สรุปไดดังนี้
17.1 รายไดและคาใชจายที่เปนรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายการบัญชีที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับป สรุปไดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
2558

หนวย : ลานบาท

2557
(ปรับปรุงใหม)

2558

2557
(ปรับปรุงใหม)

บริษัทใหญ - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.)
รายไดจากการขาย (ตามราคาที่อิงจากราคาตลาดโลก)
ซื้อและคาใชจายอื่น
บริษัทยอย บริษทั รวม การรวมคา และการดําเนินงานรวมกัน

4,643.81

6,299.09 158,428.55 204,474.45

40.55

79.59

1,386.34

2,585.02

0.58

0.66

19.83

21.42

36.15

34.73

1,235.92

1,127.84

คาตอบแทนคณะกรรมการ

0.60

2.37

20.62

77.21

คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง

3.18

3.69

106.29

119.98

ดอกเบี้ยรับ
คาเชาและคาบริการ
คณะกรรมการและผูบริหารระดับสูง

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2558

2557

2558

2557

2,519.86

3,458.53

26.70

45.63

912.77

1,482.14

160.22

154.15

5,476.75

5,006.98

0.32

0.32

11.07

10.51

36.15

34.73

1,235.92

1,127.84

คาตอบแทนคณะกรรมการ

0.60

2.37

20.62

77.21

คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง

3.18

3.69

106.29

119.98

บริษัทใหญ - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.)
รายไดจากการขาย (ตามราคาที่อิงจากราคาตลาดโลก)
ซื้อและคาใชจายอื่น

86,127.26 112,315.38

บริษัทยอย บริษทั รวม การรวมคา และการดําเนินงานรวมกัน
ดอกเบี้ยรับ
รายไดคาบริการและการจัดการ
คาเชาและคาบริการ
คณะกรรมการและผูบริหารระดับสูง
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17.2 เงินใหกยู ืมระยะสั้นแกกิจการทีเ่ กี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ผูกู

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557
บริษัทยอย
PTTEP Offshore Investment Company Limited
บริษัท พีทีทีอีพี เซอรวิสเซส จํากัด
รวม

144.93
-

52.39
7.66

5,230.42
-

1,726.98
252.49

144.93

60.05

5,230.42

1,979.47

17.3 เงินใหกยู ืมระยะยาวแกกิจการทีเ่ กี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ผูกู

งบการเงินรวม

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557
บริษัทรวม
บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด
รวม

16.07

17.60

580.00

580.00

16.07

17.60

580.00

580.00

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ผูกู

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557
บริษัทยอย
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
PTTEP Offshore Investment Company Limited
บริษัทรวม
บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด
รวม

1,318.89
5,590.79

1,016.94
5,244.23

47,596.70
201,763.58

33,521.38
172,866.05

16.07

17.60

580.00

580.00

6,925.75

6,278.77

249,940.28

206,967.43
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การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินใหกยู ืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน สําหรับป มีดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

17.60
(1.53)

580.00
(52.10)
52.10

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

16.07

580.00

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
รับคืนเงินกู
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

6,278.77
2,006.24
(1,244.66)
(114.60)
-

206,967.43
68,591.02
(42,553.61)
(3,918.03)
20,853.47

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

6,925.75

249,940.28

บริษัทใหกูยืมเงินแกบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.50 – 4.40
ตอป (ในระหวางป 2557 : อัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.70 – 4.40 ตอป) โดยผูกูแจงกําหนดชําระคืนเปนคราว ๆ
และบริ ษั ท ให กู ยื มเงิ น แก บ ริ ษั ท ร วมสํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ดวั นที่ 31 ธั นวาคม 2558 ในอั ตราดอกเบี้ ยระหว างร อยละ
3.35 – 3.55 ตอป (ในระหวางป 2557 : อัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 3.55 – 4.10 ตอป)
17.4 เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ผูใหกู

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557
บริษัทยอย
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท พีทีทีอีพี เซอรวิสเซส จํากัด
รวม

735.04
5.18

151.81
-

26,526.47
187.14

5,004.16
-

740.22

151.81

26,713.61

5,004.16
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18.

เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม การรวมคาและการดําเนินงานรวมกัน
18.1 การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และการรวมคา
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และการรวมคา มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 11

39.10

งบการเงินรวม
1,288.75

20.99

691.89

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ที่ปรับปรุงแลว

60.09

1,980.64

9.03

งบการเงินรวม

สวนแบงผลกําไรสุทธิหลังภาษี
เงินปนผลรับจากบริษัทรวม

(1.72)

310.91
(58.65)

เงินปนผลรับจากการรวมคา

(2.69)

(91.88)

สวนแบงขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(0.79)

(28.67)

การลงทุนเพิ่มขึน้

2.65

90.60

การลงทุนลดลง

(2.41)

(82.37)

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

64.16

194.80
2,315.38

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
การลงทุนเพิ่มขึ้น
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินเฉพาะบริษัท

641.82

21,156.14

0.07

2.53

641.89

2,006.14
23,164.81
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18.2 เงินลงทุนในบริษัทยอย
รายละเอียดบริษัทยอย มีดังตอไปนี้
ชื่อบริษัท
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (ปตท.สผ.อ.)
PTTEP Offshore Investment Company Limited (PTTEPO)
บริษัท พีทีทีอีพี เซอรวิสเซส จํากัด (พีทีทีอีพี เซอรวิสเซส)

ประเทศที่
จดทะเบียน

สัดสวนเงินลงทุนรอยละ
ประเภทธุรกิจ (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557

ไทย
ธุรกิจปโตรเลียม
หมูเกาะเคยแมน ธุรกิจปโตรเลียม
ไทย
ใหบริการสนับสนุน
บุคลากร
บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด (ปตท.สผ.ส.)
ไทย
ธุรกิจปโตรเลียม
PTTEP MEA Limited (PTTEP MEA)
หมูเกาะเคยแมน ธุรกิจปโตรเลียม
PTTEP HK Holding Limited (PTTEP HK)
ฮองกง
ธุรกิจปโตรเลียม
บริษัท ปตท.สผ. ศูนยบริหารเงิน จํากัด (ปตท.สผ.ศง.) 1
ไทย
บริหารจัดการ
ดานการเงิน
ของกลุมบริษัท
PTTEP Southwest Vietnam Company Limited (PTTEP SV) หมูเกาะเคยแมน ธุรกิจปโตรเลียม
PTTEP Kim Long Vietnam Company Limited (PTTEP KV) หมูเกาะเคยแมน ธุรกิจปโตรเลียม
PTTEP Hoang-Long Company Limited (PTTEP HL) 2
หมูเกาะเคยแมน ธุรกิจปโตรเลียม
3
PTTEP Hoan-Vu Company Limited (PTTEP HV)
หมูเกาะเคยแมน ธุรกิจปโตรเลียม
PTTEP Oman Company Limited (PTTEP OM)
หมูเกาะเคยแมน ธุรกิจปโตรเลียม
PTTEP Algeria Company Limited (PTTEP AG)
หมูเกาะเคยแมน ธุรกิจปโตรเลียม
PTTEP Iran Company Limited (PTTEP IR)
หมูเกาะเคยแมน ธุรกิจปโตรเลียม
PTTEP Holding Company Limited (PTTEPH)
หมูเกาะเคยแมน ธุรกิจปโตรเลียม
PTTEP Indonesia Company Limited (PTTEP ID)
หมูเกาะเคยแมน ธุรกิจปโตรเลียม
PTTEP Africa Investment Limited (PTTEP AI)
หมูเกาะเคยแมน ธุรกิจปโตรเลียม
PTTEP Rommana Company Limited (PTTEPR)
หมูเกาะเคยแมน ธุรกิจปโตรเลียม
PTTEP Australia Pty Limited (PTTEP AU)
เครือรัฐ
ธุรกิจปโตรเลียม
ออสเตรเลีย
PTTEP Australia Offshore Pty Limited (PTTEP AO)
เครือรัฐ
ธุรกิจปโตรเลียม
ออสเตรเลีย
PTTEP South Asia Limited (PTTEP SA)
หมูเกาะเคยแมน ธุรกิจปโตรเลียม
4
PTTEP New Zealand Limited (PTTEP NZ)
หมูเกาะเคยแมน ธุรกิจปโตรเลียม
PTTEP Semai II Limited (PTTEP SM)
หมูเกาะเคยแมน ธุรกิจปโตรเลียม
PTTEP Australia Perth Pty Limited (PTTEP AP)
เครือรัฐ
ธุรกิจปโตรเลียม
ออสเตรเลีย

100
100
100

100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
-

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100

100

100
100
100
100

100
100
100
100
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ชื่อบริษัท
PTTEP Australia Browse Basin Pty Limited (PTTEP AB)
PTTEP Australia International Finance Pty Limited (PTTEP AIF)

PTTEP Australasia Pty Limited (PTTEP AA)
PTTEP Australia Timor Sea Pty Limited (PTTEP AT)
PTTEP Australasia (Finance) Pty Limited (PTTEP AAF)
PTTEP Australasia (Petroleum) Pty Limited (PTTEP AAP)
Tullian Pty Limited (PTTEP AAT)
PTTEP Australasia (Operations) Pty Limited (PTTEP AAO)
PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Limited (PTTEP AAA)
PTTEP Australasia (Staff) Pty Limited (PTTEP AAS)
PTTEP International Holding Company Limited (PTTEP IH)
PTTEP Southwest Vietnam Pipeline Company Limited
(PTTEP SVPC)
PTTEP FLNG Holding Company Limited (PTTEP FH)
JV Shore Base Limited (JV Shore Base) 5
PTTEP Netherland Holding Limited (PTTEP NL)
JV Marine Limited (JV Marine)
PTTEP South Mandar Limited (PTTEP SMD)
PTTEP South Sageri Limited (PTTEP SS)
PTTEP Sadang Limited (PTTEP SD)
PTTEP Malunda Limited (PTTEP ML)
PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. (PTTEP NC)
PTTEP Canada Limited (PTTEP CA)

ประเทศที่
จดทะเบียน
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
ฮองกง
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
เนเธอรแลนด
แคนาดา

สัดสวนเงินลงทุนรอยละ
ประเภทธุรกิจ (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557
ธุรกิจปโตรเลียม
100
100
ใหบริการจัดหา
เงินทุนเพื่อธุรกิจ
ของกลุมบริษัท
ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม
ทอขนสงกาซ

100
100

100
100

ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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ชื่อบริษัท

ประเทศที่
จดทะเบียน

PTTEP Canada International Finance Limited (PTTEP CIF)

แคนาดา

Cove Energy Limited (Cove)

สหราช
อาณาจักร
Cove Energy Mozambique Rovuma Onshore Limited
สาธารณรัฐ
(CEMROL)
ไซปรัส
Cove Energy East Africa Limited (CEEAL)
สาธารณรัฐ
ไซปรัส
6
PTTEP Mozambique Area 1 Limited (PTTEP MZA1)
สาธารณรัฐ
ไซปรัส
Cove Mozambique Terra Limitada (CMTL)
สาธารณรัฐ
โมซัมบิก
Cove Mozambique Energia Limitada (CMEL)
สาธารณรัฐ
โมซัมบิก
Cove Energy Kenya Limited (CEKL)
สาธารณรัฐ
เคนยา
PTTEP Netherlands Holding Coöperatie U.A. (PTTEP NH) เนเธอรแลนด
เนเธอรแลนด
PTTEP Brazil Investment B.V. (PTTEP BI)
PTTEP Brazil Investments in Oil and Gas Exploration สหพันธ
สาธารณรัฐ
and Production Limitada (PTTEP BL)
บราซิล
หมูเกาะเคยแมน
Sinphuhorm Holdings Limited (SHL)
PTTEP SP Limited (PTTEP SP)
สหราช
อาณาจักร
บริษัท ปตท.สผ. จี 7 จํากัด (ปตท.สผ. จี 7)
ไทย
7, 8
ฮองกง
PTTEP HK Investment Limited (PTTEP HKI)
1

สัดสวนเงินลงทุนรอยละ
ประเภทธุรกิจ (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557
ใหบริการจัดหา
100
100
เงินทุนเพื่อธุรกิจ
ของกลุมบริษัท
ธุรกิจปโตรเลียม
100
100
ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม

100
100
100

100
100
100

ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม

100
100

100
100

ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม

100
100

100
-

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 กลุมบริษัทไดจัดตั้งบริษัท ปตท.สผ. ศูนยบริหารเงิน จํากัด รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18.6
เรื่อง รายการสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางป
2
ถือหุนใน Hoang-Long Joint Operating Company รอยละ 28.50
3
ถือหุนใน Hoan-Vu Joint Operating Company รอยละ 25
4
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 บริษัทอนุมัติใหจดทะเบียนเลิก PTTEP New Zealand Limited (PTTEP NZ) รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ
18.6 เรื่อง รายการสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางป
5
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 บริษัทอนุมัติใหจดทะเบียนเลิก JV Shore Base รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18.6 เรื่อง รายการสําคัญที่
เกิดขึ้นในระหวางป
6
เปลี่ยนชื่อจาก Cove Energy Mozambique Rovuma Offshore Limited (CEMROFL) เปน PTTEP Mozambique Area 1 Limited (PTTEP MZA1)
7
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 กลุมบริษัท ไดจัดตั้ง PTTEP HK Investment Limited (PTTEP HKI) รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ 18.6 เรื่อง รายการสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางป
8
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2559 PTTEP HK Investment Limited (PTTEP HKI) เปลี่ยนชื่อเปน PTTEP HK Offshore Limited (PTTEP HKO)
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เงินลงทุนในบริษทั ยอยบันทึกโดยวิธีราคาทุนสําหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท พีทีทีอีพี เซอรวิสเซส จํากัด
บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด
PTTEP Offshore Investment Company Limited
PTTEP MEA Limited
PTTEP HK Holding Limited
บริษัท ปตท.สผ. ศูนยบริหารเงิน จํากัด

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557
516.38
516.38
0.01
0.01
99.79
99.79
0.005
0.005
0.05
0.05
0.0003
0.0003
0.074

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557
18,635.56
17,021.58
0.23
0.21
3,601.31
3,289.41
0.18
0.17
1.80
1.65
0.01
0.01
2.67
-

616.31

รวม

616.24

22,241.76

20,313.03

18.3 เงินลงทุนในบริษัทรวม
รายละเอียดบริษัทรวม มีดังตอไปนี้
รายชื่อบริษัทรวม

1

บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด
(เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ)
บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส จํากัด
(พีทีที ไอซีที)
บริษัทรวมของกลุมบริษัท PTTEP AP 2
UAQ Petroleum Limited (UAQ)

ประเทศที่
ประเทศที่
จดทะเบียน ประกอบกิจการ
ไทย
ไทย

เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
ฮองกง

สัดสวนเงินลงทุนรอยละ
ประเภทธุรกิจ

ไทย

ใหเชา
อสังหาริมทรัพย
ไทย
ใหบริการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
เครือรัฐ
ใหบริการฐาน
ออสเตรเลีย ปฏิบัติการทางเดิน
อากาศ
สหรัฐอาหรับ ธุรกิจปโตรเลียม
เอมิเรตส

1

เงินลงทุนในบริษทั รวมทั้งหมดไดถูกประเมินแลววาไมมีสาระสําคัญตอกลุมบริษัท

2

บริษัทรวมของกลุมบริษัท PTTEP AP ไดแก Mungalalu Truscott Airbase Pty Ltd. และ Troughton Island Pty Ltd.

(รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)

31 ธ.ค. 2558
50

31 ธ.ค. 2557
50

20

20

50

50

30

30
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เงินลงทุนในบริษัทรวมบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียสําหรับงบการเงินรวม และวิธีราคาทุนสําหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท มี
รายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2557

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

29.66
5.51

27.57
5.17

1,070.21

908.58

199.00

170.43

7.69
0.0004
42.86

6.36
0.0004
39.10

277.58
0.01
1,546.80

209.73
0.01
1,288.75

31 ธ.ค. 2558
บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด
บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส จํากัด
บริษัทรวมของกลุมบริษัท PTTEP AP
UAQ Petroleum Limited
รวม

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2557

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

24.79

24.79

894.61

817.13

0.79

0.79

28.44

25.98

25.58

25.58

923.05

843.11

31 ธ.ค. 2558
บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด
บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส จํากัด
รวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

สวนไดเสียในบริษัทรวม มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

มูลคาตามบัญชีโดยรวมของสวนไดเสียในบริษัทรวม
จํานวนรวมของสวนแบงในบริษัทรวม;
กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่อง
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

42.86

งบการเงินรวม
1,546.80

6.30
(0.82)

217.55
(29.55)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558

5.48

188.00

งบการเงินรวม

66
18.4 เงินลงทุนในการรวมคาและสวนแบงขาดทุนในการรวมคา
รายละเอียดการรวมคา มีดังตอไปนี้
ประเทศที่
จดทะเบียน

ประเทศที่
ประกอบกิจการ

PTT FLNG Limited (PTT FLNG) 2

ฮองกง

ฮองกง

Erawan 2 FSO Bahamas Limited
(Erawan 2) 3
บริษัท เอ็นเอสที ซัพพลาย เบส จํากัด
(เอ็นเอสที) 4

บาฮามาส

ไทย

ไทย

ไทย

รายชื่อการรวมคา

1

สัดสวนเงินลงทุนรอยละ
ประเภทธุรกิจ (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557
ผลิตและจําหนาย
50
50
ผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม
ใหเชาเรือ FSO
13.11
13.11
ฐานสนับสนุนการ
ปฏิบัติการ
ปโตรเลียม ทาเรือ
และคลังสินคา

-

15.67

1

เงินลงทุนในการรวมคาทั้งหมดไดถูกประเมินแลววาไมมีสาระสําคัญตอกลุมบริษัท
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท PTT FLNG Limited (PTT FLNG) มีมติใหปดบริษัท ซึ่งขณะนี้อยูระหวาง
ดําเนินการปดบริษัท
3
ถือหุนใน Asia Pacific Marine Services (EF) B.V. รอยละ 100
4
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 บริษัท เอ็นเอสที ซัพพลาย เบส จํากัด (เอ็นเอสที) ไดชําระบัญชีเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว รายละเอียดตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18.6 เรื่อง รายการสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางป
2

เงิ น ลงทุ น ในการร ว มค า และส ว นแบ ง ขาดทุ น ในการร ว มค า ซึ่ ง บั น ทึ ก โดยวิ ธี ส ว นได เ สี ย สํ า หรั บ งบการเงิ น รวม
มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 2557
(ปรับปรุงใหม)

31 ธ.ค. 2558

หนวย : ลานบาท

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557
(ปรับปรุงใหม)

เงินลงทุนในการรวมคา
Erawan 2 FSO Bahamas Limited
บริษัท เอ็นเอสที ซัพพลาย เบส จํากัด
รวม

21.30
21.30

22.62
0.93
23.55

768.57
768.57

745.52
30.67
776.19

-

(2.56)

-

(84.30)

-

(2.56)

-

(84.30)

สวนแบงขาดทุนในการรวมคา
PTT FLNG Limited
รวม

67
สวนไดเสียในการรวมคา มีรายละเอียดดังนี้

มูลคาตามบัญชีโดยรวมของสวนไดเสียในการรวมคา
จํานวนรวมของสวนแบงในการรวมคา;
กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่อง
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
21.30

งบการเงินรวม
768.57

2.73
0.03

93.36
0.88

2.76

94.24

18.5 การดําเนินงานรวมกัน
การดําเนินงานรวมกัน มีดังตอไปนี้
ชื่อบริษัท

สัดสวนเงินลงทุนรอยละ
ประเทศที่
ประเทศที่
ประเภทธุรกิจ (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)
จดทะเบียน ประกอบกิจการ
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557
มาเลเซีย
มาเลเซีย
ธุรกิจปโตรเลียม
50
50

Carigali – PTTEPI Operating Company Sdn Bhd.
(CPOC)
Moattama Gas Transportation Company เบอรมิวดา สาธารณรัฐแหง ทอขนสงกาซ
(MGTC)
สหภาพเมียนมาร
Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC) หมูเกาะเคยแมน สาธารณรัฐแหง ทอขนสงกาซ
สหภาพเมียนมาร
บริษัท ออเรนจ เอ็นเนอรยี่ จํากัด (ออเรนจ)
ไทย
ไทย
ธุรกิจปโตรเลียม
บริษัท บี 8/32 พารทเนอร จํากัด
ไทย
ไทย
ธุรกิจปโตรเลียม
(บี 8/32 พารทเนอร)
Leismer Aerodrome Limited (LAL)
แคนาดา
แคนาดา
ใหบริการการ
เดินทางทาง
อากาศ
Groupement Bir Seba (GBRS)
สาธารณรัฐ
สาธารณรัฐ ธุรกิจปโตรเลียม
ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย
ประชาชน
ประชาชน
แอลจีเรีย
แอลจีเรีย
Andaman Transportation Limited (ATL)
หมูเกาะเคยแมน สาธารณรัฐแหง ทอขนสงกาซ
สหภาพเมียนมาร
Natuna 2 B.V. (Natuna 2)
เนเธอรแลนด
อินโดนีเซีย ธุรกิจปโตรเลียม

25.50

25.50

19.3178

19.3178

53.9496
25.0009

53.9496
25.0009

32

32

35

35

80

80

50

50
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18.6 รายการสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางป
 PTTEP Canada Limited (PTTEP CA) และ PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. (PTTEP NC)
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. (PTTEP NC) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัทไดทําการ
เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจํ า นวน 44,000,000 ดอลลาร ส หรั ฐ อเมริ ก า จาก 1,085,050,000 ดอลลาร ส หรั ฐ อเมริ ก า เป น
1,129,050,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา โดย PTTEP NC ไดใชเงินเพิ่มทุนดังกลาวขางตนเพื่อทําการเพิ่มทุนใน PTTEP
Canada Limited (PTTEP CA) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ PTTEP NC โดย PTTEP CA ไดทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
1,073,292,633 ดอลลารแคนาดา เปน 1,127,298,233 ดอลลารแคนาดา โดยการออกหุนสามัญใหม จํานวน 54,005,600 หุน
มูลคาหุนละ 1 ดอลลารแคนาดา
ตอมาเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 PTTEP NC ไดทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 93,000,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกาจาก
1,129,050,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา เปน 1,222,050,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา โดย PTTEP NC ไดใชเงินเพิ่มทุน
ดังกลาวขางตนเพื่อทําการเพิ่มทุนใน PTTEP Canada Limited (PTTEP CA) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ PTTEP NC โดย
PTTEP CA ไดทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,127,298,233 ดอลลารแคนาดา เปน 1,250,200,033 ดอลลารแคนาดา
โดยการออกหุนสามัญใหม จํานวน 122,901,800 หุน มูลคาหุนละ 1 ดอลลารแคนาดา
ตอมาเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. (PTTEP NC) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ
กลุมบริษัท ไดทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 295,000,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา จาก 1,222,050,000 ดอลลาร
สหรัฐอเมริกา เปน 1,517,050,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา โดย PTTEP NC ไดใชเงินเพิ่มทุนดังกลาวขางตนเพื่อทําการเพิ่มทุน
ใน PTTEP Canada Limited (PTTEP CA) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ PTTEP NC โดย PTTEP CA ไดทําการเพิ่มทุน
จดทะเบียนจาก 1,250,200,033 ดอลลารแคนาดา เปน 1,643,214,373 ดอลลารแคนาดา โดยการออกหุนสามัญใหม
จํานวน 393,014,340 หุน มูลคาหุนละ 1 ดอลลารแคนาดา รวมเปนหุนสามัญจดทะเบียนจํานวน 2,078,177,740 หุน
 บริษัท ปตท.สผ. ศูนยบริหารเงิน จํากัด (ปตท.สผ.ศง.)
เมื่ อ วั น ที่ 27 พฤษภาคม 2558 บริ ษั ท และบริ ษั ท ปตท.สผ. อิ น เตอร เ นชั่ น แนล จํา กั ด (ปตท.สผ.อ.) ซึ่ ง เป น
บริษัท ยอยของบริษัทไดจัดตั้งบริษัท ปตท.สผ. ศูนยบริหารเงิน จํากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียนจํานวน 10,000,000 บาท
ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 1,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท โดยมีบริษัทและ ปตท.สผ.อ. ถือหุนในสัดสวนรอยละ
25 และ 75 ตามลําดับ
 PTTEP HK Investment Limited (PTTEP HKI)
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ปตท.สผ. ไดจัดตั้ง PTTEP HK Investment Limited (PTTEP HKI) ซึ่งมีทุนจดทะเบียนจํานวน
10,000 เหรียญฮองกง ประกอบดวยหุนสามัญ 10,000 หุน มูลคาหุนละ 1 เหรียญฮองกง โดย PTTEP HK Holding
Limited (PTTEP HK) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท เปนผูถือหุนทั้งหมด
 บริษัท เอ็นเอสที ซัพพลาย เบส จํากัด (เอ็นเอสที)
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 บริษัท เอ็นเอสที ซัพพลาย เบส จํากัด (เอ็นเอสที) ไดจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย
และชําระบัญชีเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว
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 JV Shore Base Limited (JV Shore Base)
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 บริษัทอนุมัติใหจดทะเบียนเลิก JV Shore Base Limited ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท
โดยขณะนี้อยูในระหวางดําเนินการ ทั้งนี้การเลิกบริษัทจะมีผลเมื่อไดรับอนุมัติจากนายทะเบียน
 บริษัท ปตท.สผ. จี 7 จํากัด (ปตท.สผ. จี 7)
เมื่ อ วั น ที่ 13 ตุ ล าคม 2558 บริ ษั ท ปตท.สผ. จี 7 จํ า กั ด (ปตท.สผ. จี 7) ซึ่ ง เป น บริ ษั ท ย อ ยของกลุ ม บริ ษั ท ได ทํ า การ
เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 35,000,000 บาท จาก 606,374,100 บาท เปน 641,374,100 บาท โดยการออกหุนสามัญใหม
จํานวน 350,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท รวมเปนหุนสามัญจดทะเบียนจํานวน 6,413,741 หุน
 PTTEP New Zealand Limited (PTTEP NZ)
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 บริษัทอนุมัติใหจดทะเบียนเลิก PTTEP New Zealand Limited ซึ่งเปนบริษัทยอยของ
กลุมบริษัท โดยขณะนี้อยูในระหวางดําเนินการ ทั้งนี้การเลิกบริษัทจะมีผลเมื่อไดรับอนุมัติจากนายทะเบียน
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19.

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ
งบการเงินรวม
สินทรัพยเพื่อการสํารวจ
และผลิตปโตรเลียม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
การซื้อธุรกิจ
เพิ่มขึ้น
โอนเปลี่ยนประเภท
ลดลง
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
การถือสัดสวนในโครงการ KKD
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 11
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ปรับปรุงแลว
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
การซื้อธุรกิจ
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ลดลง
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
การถือสัดสวนในโครงการ KKD
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 11
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ปรับปรุงแลว
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลคาสุทธิตามบัญชี 31 ธันวาคม 2557 ที่ปรับปรุงแลว
มูลคาสุทธิตามบัญชี 31 ธันวาคม 2558

ทอขนสงกาซ

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
อื่นๆ

รวม

21,066.18
1,004.91
3,056.27
5.03
(147.84)

715.74
138.34
-

138.40
14.37
(0.51)

21,920.32
1,004.91
3,208.98
5.03
(148.35)

(1,992.66)
(47.82)
22,944.07

854.08

(0.03)
152.23

(1,992.66)
(47.85)
23,950.38

(2.90)

-

(21.74)

(24.64)

22,941.17
1,731.91
(227.50)
(1.08)
24,444.50

854.08
20.63
874.71

130.49
4.31
(2.65)
(0.16)
131.99

23,925.74
1,756.85
(230.15)
(1.24)
25,451.20

(8,891.15)
(414.73)
(2,512.60)
14.59

(106.60)
(24.03)
-

(41.52)
(13.41)
0.30

(9,039.27)
(414.73)
(2,550.04)
14.89

119.78
2.60
(11,681.51)

(130.63)

(54.63)

119.78
2.60
(11,866.77)

0.19

-

2.97

3.16

(11,681.32)
(2,693.44)
10.67
0.25
(14,363.84)

(130.63)
(28.93)
(159.56)

(51.66)
(12.94)
1.88
0.01
(62.71)

(11,863.61)
(2,735.31)
12.55
0.26
(14,586.11)

(209.19)
(367.00)
(576.19)
(636.49)
(1,212.68)
10,683.66
8,867.98

723.45
715.15

78.83
69.28

(209.19)
(367.00)
(576.19)
(636.49)
(1,212.68)
11,485.94
9,652.41

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

2,550.04 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

2,735.31 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
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หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
สินทรัพยเพื่อการสํารวจ
และผลิตปโตรเลียม
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
การซื้อธุรกิจ
เพิ่มขึ้น
โอนเปลี่ยนประเภท
ลดลง
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
การถือสัดสวนในโครงการ KKD
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 11
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ปรับปรุงแลว
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
การซื้อธุรกิจ
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ลดลง
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
การถือสัดสวนในโครงการ KKD
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 11
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ปรับปรุงแลว
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
เพิ่มขึ้น
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เพิ่มขึ้น
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลคาสุทธิตามบัญชี 31 ธันวาคม 2557 ที่ปรับปรุงแลว
มูลคาสุทธิตามบัญชี 31 ธันวาคม 2558

อื่นๆ

ทอขนสงกาซ

รวม

691,256.63
32,452.04
99,266.56
163.36
(4,801.80)

23,485.83
4,493.38
-

4,541.46
466.96
(16.62)

719,283.92
32,452.04
104,226.90
163.36
(4,818.42)

(65,341.83)
3,311.62
756,306.58

173.85
28,153.06

26.24
5,018.04

(65,341.83)
3,511.71
789,477.68

(95.84)
756,210.74
59,212.20
(7,778.08)
74,522.03
882,166.89

28,153.06
705.35
2,708.63
31,567.04

(716.63)
4,301.41
147.32
(90.55)
405.12
4,763.30

(812.47)
788,665.21
60,064.87
(7,868.63)
77,635.78
918,497.23

(291,750.42)
(13,393.04)
(81,564.41)
473.83

(3,497.82)
(778.10)
-

(1,362.50)
(435.60)
9.72

(296,610.74)
(13,393.04)
(82,778.11)
483.55

3,927.64
(2,751.91)
(385,058.31)

(30.02)
(4,305.94)

(12.45)
(1,800.83)

3,927.64
(2,794.38)
(391,165.08)

6.30

-

98.12

104.42

(385,052.01)
(91,930.04)
364.77
(41,753.38)
(518,370.66)

(4,305.94)
(990.96)
(461.28)
(5,758.18)

(1,702.71)
(442.37)
64.29
(182.34)
(2,263.13)

(391,060.66)
(93,363.37)
429.06
(42,397.00)
(526,391.97)

(6,864.15)
(12,074.87)
(53.84)
(18,992.86)
(22,925.16)
(1,845.64)
(43,763.66)
352,165.87
320,032.57

23,847.12
25,808.86

2,598.70
2,500.17

(6,864.15)
(12,074.87)
(53.84)
(18,992.86)
(22,925.16)
(1,845.64)
(43,763.66)
378,611.69
348,341.60

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

82,778.11 ลานบาท

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

93,363.37 ลานบาท
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพยเพื่อการสํารวจ
และผลิตปโตรเลียม

อื่นๆ

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
เพิ่มขึ้น
ลดลง

8,570.06
1,507.18
(9.64)

80.84
10.38
(0.51)

8,650.90
1,517.56
(10.15)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เพิ่มขึ้น
ลดลง

10,067.60
494.28
(1.37)

90.71
3.83
(1.92)

10,158.31
498.11
(3.29)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

10,560.51

92.62

10,653.13

คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ลดลง

(4,780.84)
(1,026.36)
7.56

(29.28)
(9.82)
0.30

(4,810.12)
(1,036.18)
7.86

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ลดลง

(5,799.64)
(1,157.72)
0.39

(38.80)
(9.86)
1.45

(5,838.44)
(1,167.58)
1.84

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(6,956.97)

(47.21)

(7,004.18)

มูลคาสุทธิตามบัญชี 31 ธันวาคม 2557

4,267.96

51.91

4,319.87

มูลคาสุทธิตามบัญชี 31 ธันวาคม 2558

3,603.54

45.41

3,648.95

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

1,036.18 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

1,167.58 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
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หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพยเพื่อการสํารวจ
และผลิตปโตรเลียม
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

อื่นๆ

รวม

281,214.17
48,952.85
(312.98)
2,004.82

2,652.60
337.28
(16.62)
16.85

283,866.77
49,290.13
(329.60)
2,021.67

331,858.86
16,898.78
(46.83)
32,402.89

2,990.11
130.95
(65.50)
287.16

334,848.97
17,029.73
(112.33)
32,690.05

381,113.70

3,342.72

384,456.42

(156,876.23)
(33,336.89)
245.42
(1,206.17)

(960.82)
(318.97)
9.72
(8.94)

(157,837.05)
(33,655.86)
255.14
(1,215.11)

(191,173.87)
(39,514.46)
13.41
(20,392.13)

(1,279.01)
(336.97)
49.41
(137.46)

(192,452.88)
(39,851.43)
62.82
(20,529.59)

(251,067.05)

(1,704.03)

(252,771.08)

มูลคาสุทธิตามบัญชี 31 ธันวาคม 2557

140,684.99

1,711.10

142,396.09

มูลคาสุทธิตามบัญชี 31 ธันวาคม 2558

130,046.65

1,638.69

131,685.34

คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

33,655.86 ลานบาท

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

39,851.43 ลานบาท
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20.

คาความนิยม-สุทธิ
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
งบการเงินรวม

หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม

999.60
443.80

32,800.65
14,331.82

(302.74)
(6.58)
1,134.08
1,134.08

(9,927.24)
177.77
37,383.00
3,544.63
40,927.63

(7.31)
-

(239.99)
(1.09)

(7.31)
(112.39)
(119.70)

(241.08)
(4,048.17)
(30.77)
(4,320.02)

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

1,126.77

37,141.92

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

1,014.38

36,607.61

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
การซื้อธุรกิจ
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือสัดสวน
ในโครงการ KKD
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เพิ่มขึ้น
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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21.

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
งบการเงินรวม
สินทรัพย
รวม
ไมมีตัวตน
อื่นๆ

สินทรัพยในการสํารวจ
และประเมินคา
แหลงทรัพยากร
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
การซื้อธุรกิจ
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือ
สัดสวนในโครงการ KKD
โอนเปลี่ยนประเภท
ลดลง
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือ
สัดสวนในโครงการ KKD
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 11
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ปรับปรุงแลว
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คาตัดจําหนายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
คาตัดจําหนายสําหรับป
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 11
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ปรับปรุงแลว
คาตัดจําหนายสําหรับป
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
เพิ่มขึ้น
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เพิ่มขึ้น
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ปรับปรุงแลว
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

3,172.17
351.58
484.26

137.37
15.20

3,309.54
351.58
499.46

1,545.96
(5.03)
(134.63)

(0.85)

1,545.96
(5.03)
(135.48)

(228.01)
(144.37)
5,041.93

(0.01)
151.71

(228.01)
(144.38)
5,193.64

5,041.93
154.08
(151.08)
(317.49)
4,727.44

(0.01)
151.70
3.91
(1.01)
(0.03)
154.57

(0.01)
5,193.63
157.99
(152.09)
(317.52)
4,882.01

-

(30.44)
(12.94)
0.85
0.01
(42.52)

(30.44)
(12.94)
0.85
0.01
(42.52)

-

0.001
(42.52)
(13.86)
0.66
0.02
(55.70)

0.001
(42.52)
(13.86)
0.66
0.02
(55.70)

(629.79)
3.77
(626.02)
(636.00)
127.20
(1,134.82)
4,415.91

(0.33)
(0.33)
109.18

(629.79)
3.77
(626.02)
(636.33)
127.20
(1,135.15)
4,525.09

3,592.62

98.54

3,691.16
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งบการเงินรวม
สินทรัพย
ไมมีตัวตน
อื่นๆ

สินทรัพยในการสํารวจ
และประเมินคา
แหลงทรัพยากร
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
การซื้อธุรกิจ
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือ
สัดสวนในโครงการ KKD
โอนเปลี่ยนประเภท
ลดลง
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือ
สัดสวนในโครงการ KKD
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 11
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ปรับปรุงแลว
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คาตัดจําหนายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
คาตัดจําหนายสําหรับป
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 11
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ปรับปรุงแลว
คาตัดจําหนายสําหรับป
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
เพิ่มขึ้น
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เพิ่มขึ้น
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ปรับปรุงแลว
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รวม

104,090.12
11,353.88
15,728.45

4,507.66
493.87

108,597.78
11,353.88
16,222.32

50,694.10
(163.36)
(4,372.60)

(27.66)

50,694.10
(163.36)
(4,400.26)

(7,476.73)
(3,656.33)
166,197.53

27.06
5,000.93

(7,476.73)
(3,629.27)
171,198.46

166,197.53
5,267.90
(5,165.39)
4,306.62
170,606.66

(0.24)
5,000.69
133.61
(34.58)
478.63
5,578.35

(0.24)
171,198.22
5,401.51
(5,199.97)
4,785.25
176,185.01

-

(998.93)
(420.28)
27.66
(10.09)
(1,401.64)

(998.93)
(420.28)
27.66
(10.09)
(1,401.64)

-

0.04
(1,401.60)
(475.05)
22.61
(156.26)
(2,010.30)

0.04
(1,401.60)
(475.05)
22.61
(156.26)
(2,010.30)

(20,721.10)
85.49
(20,635.61)
(22,907.70)
2,589.28
(40,954.03)
145,561.92
129,652.63

(11.80)
(0.02)
(11.82)
3,599.09
3,556.23

(20,721.10)
85.49
(20,635.61)
(22,919.50)
2,589.26
(40,965.85)
149,161.01
133,208.86
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งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพยในการสํารวจ
สินทรัพย
และประเมินคา
ไมมีตัวตน
อื่นๆ
แหลงทรัพยากร
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คาตัดจําหนายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
คาตัดจําหนายสําหรับป

รวม

77.16
15.19
92.35
36.80
(0.02)
129.13

122.91
11.72
(0.70)
133.93
3.58
137.51

200.07
26.91
(0.70)
226.28
40.38
(0.02)
266.64

ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
คาตัดจําหนายสําหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

-

(26.28)
(11.72)
0.70
(37.30)
(12.39)
(49.69)

(26.28)
(11.72)
0.70
(37.30)
(12.39)
(49.69)

92.35

96.63

188.98

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

129.13

87.82

216.95
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งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย
สินทรัพยในการสํารวจ
ไมมีตัวตน
และประเมินคา
อื่นๆ
แหลงทรัพยากร
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
เพิ่มขึ้น
ลดลง

รวม

2,531.70
493.43
18.87
3,044.00
1,258.24
(0.53)
358.51
4,660.22

4,033.33
380.61
(22.62)
23.70
4,415.02
122.00
425.41
4,962.43

6,565.03
874.04
(22.62)
42.57
7,459.02
1,380.24
(0.53)
783.92
9,622.65

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

3,044.00

(862.26)
(380.66)
22.62
(9.27)
(1,229.57)
(424.44)
(139.22)
(1,793.23)
3,185.45

(862.26)
(380.66)
22.62
(9.27)
(1,229.57)
(424.44)
(139.22)
(1,793.23)
6,229.45

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

4,660.22

3,169.20

7,829.42

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คาตัดจําหนายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
คาตัดจําหนายสําหรับป
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
คาตัดจําหนายสําหรับป
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22.

การดอยคาของสินทรัพย
บริษัทจะทําการทดสอบการดอยคาของสินทรัพยเมื่อมีเหตุการณหรือสถานการณบงชี้วาราคาตามบัญชีอาจสูงกวา
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน โดยผลขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาสุทธิ
ที่คาดวาจะไดรับคืน ซึ่งหมายถึงจํานวนที่สูงกวาระหวางมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายเทียบกับมูลคาจากการใช
สิน ทรัพ ยห รือ หนว ยสิน ทรัพ ยที่กอ ใหเ กิด เงิน สด (CGU) คือ สิน ทรัพ ยก ลุม ที่เ ล็ก ที่สุด ที่ส ามารถระบุไ ดวา การใช
กลุมสินทรัพยดังกลาวอยางตอเนื่องจะกอใหเกิดกระแสเงินสดรับ ซึ่งโดยสวนใหญจะเปนอิสระจากกระแสเงินสดรับ
ที่เกิดจากสินทรัพ ยอื่นหรือกลุมสินทรัพ ยอื่น ซึ่งบริษัทพิจารณาหนว ยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดในระดั บโครงการ
โดยการประเมินกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวาจะไดรบั ตามอายุเฉลี่ยของโครงการดวยอัตราการเติบโตที่คงที่
ในระหวางป 2558 สถานการณราคาน้ํามันในตลาดโลกลดลงอยางมีสาระสําคัญและตอเนื่อง สงผลใหเกิดขอบงชี้
ที่สําคัญสําหรับใหทําการทดสอบการดอยคาของสินทรัพย
การวัดมูลคายุติธรรมสุทธิหลังหักตนทุนในการขายและมูลคาจากการใชสินทรัพย จะใชขอมูลการผลิตที่อิงจากปริมาณ
สํารองที่พิสูจนแลว (Proved reserve) และปริมาณสํารองที่คาดวาจะพบ (Probable reserve) รวมทั้งประมาณการตางๆ
และขอสมมติฐานที่สําคัญ เชน ราคาน้ํามันในชวงระยะสั้นอางอิงราคาน้ํามันลวงหนา (Forward price curve) และ
ประมาณราคาน้ํ า มั น ในช ว งระยะยาวอ า งอิ ง ประมาณการจากอุ ป สงค แ ละอุ ป ทานของน้ํ า มั น ในตลาดโลก อั ต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ อัตราคิดลด และประมาณการของฝายบริหารโครงการในการประมาณรายจายฝายทุน
และรายจายในการดําเนินงาน รวมทั้งพิจารณาถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีตของอุตสาหกรรมและความสอดคลองกับ
แหล ง ข อ มู ล ภายนอก เป น ต น โดยใช วิ ธี คิ ด ลดกระแสเงิ น สด ด ว ยต น ทุ น ถั ว เฉลี่ ย ถ ว งน้ํ า หนั ก ของเงิ น ทุ น (WACC)
โดยการวัดมูลคายุติธรรมสุทธิหลังหักตนทุนในการขาย บริษัทใชตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเงินทุน (WACC) ที่อัตรา
ระหวางรอยละ 7.75 ถึง 8.70 สวนการวัดมูลคาจากการใชสินทรัพย บริษัทใชตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเงินทุน
(WACC) ที่อัตราระหวางรอยละ 6.89 ถึง 8.19
ในระหว า งป สิ้ น สุ ด ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2558 บริ ษั ท ได บั น ทึ ก ผลขาดทุ น จากการด อ ยค า ของสิ น ทรั พ ย
ในงบกําไรขาดทุนรวม ดังนี้
ขาดทุนจากการดอยคาแบงตามประเภทของสินทรัพยไดดังตอไปนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

636.49

22,925.16

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตน

636.33

22,919.50

คาความนิยม

112.39

4,048.17

1,385.21

49,892.83

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยเพื่อการสํารวจและ
ผลิตปโตรเลียมที่บันทึกในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

รวม
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วิธีการทดสอบการ
มูลคาตามบัญชีของ
ดอยคา
โครงการกอนการดอยคา
ประเทศไทย
ตางประเทศ
ตางประเทศ

มูลคาจากการใช
สินทรัพย
มูลคาจากการใช
สินทรัพย
มูลคายุติธรรมหัก
ตนทุนในการขาย

มูลคาตามบัญชีของ
โครงการหลังการดอยคา

ขาดทุนจากการ
ดอยคา

311.51

130.86

180.65

433.20

185.39

247.81

2,126.41

1,169.66

956.75

รวม

1,385.21

หนวย : ลานบาท
วิธีการทดสอบ
การดอยคา
ประเทศไทย
ตางประเทศ
ตางประเทศ

มูลคาตามบัญชีของ
โครงการกอนการดอยคา

มูลคาตามบัญชีของ
โครงการหลังการดอยคา

11,329.34

4,822.67

6,506.67

15,755.26

6,829.61

8,925.65

77,336.76

42,876.25

34,460.51

มูลคาจากการใช
สินทรัพย
มูลคาจากการใช
สินทรัพย
มูลคายุติธรรมหัก
ตนทุนในการขาย

รวม

ขาดทุนจากการ
ดอยคา

49,892.83

ขาดทุนจากการดอยคาของโครงการในประเทศ
การดอยคาของโครงการในประเทศจํานวน 180.65 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (6,506.67 ลานบาท) เปนของโครงการ
ที่อยูในระยะผลิต 1 โครงการ โดยบริษัทคํานวณมูลคาที่จะไดรับคืนในโครงการ ดวยวิธีประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย
โดยใชวิธีคิดลดกระแสเงินสด ดวยตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเงินทุน (WACC) โดยผลขาดทุนจากการดอยคา
สวนใหญเกิดจากการลดลงอยางมีสาระสําคัญของราคาน้ํามันในตลาด
ขาดทุนจากการดอยคาของโครงการตางประเทศ
บริษัทคํานวณมูลคาที่จะไดรับคืนในโครงการตางประเทศดวยวิธีมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย และประเมินมูลคา
จากการใชสินทรัพย
ขาดทุนจากการดอยคาจํานวน 247.81 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (8,925.65 ลานบาท) สําหรับโครงการที่คํานวณมูลคา
ที่ จ ะได รั บ คื น โดยการประเมิ น มู ล ค า จากการใช สิ น ทรั พ ย เป น การด อ ยค า ของสิ น ทรั พ ย ที่ ก อ ให เ กิ ด เงิ น สด (CGU)
2 โครงการ ซึ่งเปนโครงการในระยะผลิต บริษัทวัดมูลคาดวยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ดวยตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ
เงินทุน (WACC) โดยผลขาดทุนจากการดอยคาสวนใหญเกิดจากการลดลงอยางมีสาระสําคัญของราคาน้ํามันในตลาด
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ขาดทุนจากการดอยคาจํานวน 956.75 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (34,460.51 ลานบาท) สําหรับโครงการที่คํานวณมูลคา
ที่ จ ะได รั บ คื น โดยใช มู ล ค า ยุ ติ ธ รรมหั ก ต น ทุ น ในการขาย เป น การด อ ยค า ของสิ น ทรั พ ย ที่ ก อ ให เ กิ ด เงิ น สด (CGU)
2 โครงการ โดยเปนโครงการในระยะผลิต 1 โครงการเนื่องจากการลดลงอยางมีสาระสําคัญของราคาน้ํามันในตลาด และ
โครงการในระยะสํารวจ 1 โครงการเนื่องจากการลดลงอยางมีสาระสําคัญของราคาน้ํามันในตลาดและการเลื่อนแผน
การพัฒนาโครงการ บริษัทวัดมูลคาดวยวิธีคิดลดกระแสเงินสดดวยตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเงินทุน (WACC)
จํานวนผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยไดเปดเผยไวภายใตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 42 ขอมูลจําแนก
ตามสวนงาน
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23.

รายจายสวนที่สํารองแทนรัฐบาล (Carried Costs) ภายใตสัญญาแบงปนผลผลิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุมบริษัทมีรายจายสวนที่สํารองแทนรัฐบาลตางประเทศ (Carried Costs) แสดงเปนรายการ
ภายใต สิ น ทรั พ ย เ พื่ อ การสํ า รวจและผลิ ต ป โ ตรเลี ย ม สิ น ทรั พ ย ใ นการสํ า รวจและประเมิ น ค า แหล ง ทรั พ ยากรและ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ ในงบแสดงฐานะการเงิน และคาใชจายในการสํารวจปโตรเลียมในงบกําไรขาดทุน สําหรับ
โครงการตางๆ ดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

โครงการ

เวียดนาม 52/97
เวียดนาม บี และ 48/95
เวียดนาม 16-1 (1)
เวียดนาม 9-2 (1)
แอลจีเรีย 433เอ และ 416บี
แอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร ราเคซ
เมียนมาร พีเอสซี จี และ อีพี 2
เมียนมาร เอ็มโอจีอี 3
โมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร แอเรีย วัน
โมซัมบิก โรวูมา ออนชอร

งบการเงินรวม
สวนที่สํารองจายแทนรัฐบาล
สินทรัพยเพื่อการ
สินทรัพยในการ
สินทรัพยไม
คาใชจายในการสํารวจ
สํารวจและผลิต
สํารวจและประเมิน หมุนเวียนอื่นๆ ปโตรเลียม (ยอดสะสมตัง้ แตป
ปโตรเลียม
คาแหลงทรัพยากร
2545 ถึง 31 ธันวาคม 2558)
1.01
1.06
25.82
35.49
33.18
19.93
7.95
12.46
0.15
69.80
21.00
9.28
3.56
0.05
9.18
45.61
14.00
3.75
หนวย : ลานบาท

โครงการ

เวียดนาม 52/97
เวียดนาม บี และ 48/95
เวียดนาม 16-1 (1)
เวียดนาม 9-2 (1)
แอลจีเรีย 433เอ และ 416บี
แอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร ราเคซ
เมียนมาร พีเอสซี จี และ อีพี 2
เมียนมาร เอ็มโอจีอี 3
โมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร แอเรีย วัน
โมซัมบิก โรวูมา ออนชอร
(1 )

งบการเงินรวม
สวนที่สํารองจายแทนรัฐบาล
สินทรัพยเพื่อการ
สินทรัพยในการ
สินทรัพยไม
คาใชจายในการสํารวจ
สํารวจและผลิต
สํารวจและประเมิน หมุนเวียนอื่นๆ ปโตรเลียม (ยอดสะสมตัง้ แตป
ปโตรเลียม
คาแหลงทรัพยากร
2545 ถึง 31 ธันวาคม 2558)
36.41
38.11
931.81
1,268.59
1,197.31
791.82
286.94
415.00
5.37
2,519.04
669.88
334.77
111.70
1.69
331.37
1,646.13
436.43
124.64

เงินสํารองจายแทนรัฐบาลของโครงการเวียดนาม 16-1 และโครงการเวียดนาม 9-2 ไดรับคืนครบจํานวนแลวในรูปของ
การแบงปนผลผลิตปโตรเลียมตามสัดสวนรวมทุน (Recoupment)
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

โครงการ

แอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร ราเคซ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
สวนที่สํารองจายแทนรัฐบาล
สินทรัพยเพื่อการ
สินทรัพยในการสํารวจ
สินทรัพยไม
คาใชจายในการสํารวจ
สํารวจและผลิต
และประเมินคาแหลง หมุนเวียนอื่นๆ ปโตรเลียม (ยอดสะสมตัง้ แตป
ปโตรเลียม
ทรัพยากร
2545 ถึง 31 ธันวาคม 2558)
0.15
69.80
21.00
หนวย : ลานบาท

โครงการ

แอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร ราเคซ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
สวนที่สํารองจายแทนรัฐบาล
สินทรัพยเพื่อการ สินทรัพยในการสํารวจ
สินทรัพยไม
คาใชจายในการสํารวจ
สํารวจและผลิต
และประเมินคาแหลง หมุนเวียนอื่นๆ ปโตรเลียม (ยอดสะสมตัง้ แตป
ปโตรเลียม
ทรัพยากร
2545 ถึง 31 ธันวาคม 2558)
5.37
2,519.04
669.88
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24.

ภาษีเงินไดและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
กลุมบริษัทเสียภาษีเงินไดตามรายละเอียดดังนี้
อัตรารอยละ
ภาษีเงินไดจากการประกอบธุรกิจปโตรเลียมในประเทศไทย
ตามพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ. 2514 และ 2532
ภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
ภาษีเงินไดจากการประกอบธุรกิจปโตรเลียมในพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย
ตามพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541
- รอบระยะเวลาบัญชีแรกถึงรอบระยะเวลาบัญชีที่แปด
- รอบระยะเวลาบัญชีที่เกาถึงรอบระยะเวลาบัญชีที่สิบหา
- รอบระยะเวลาบัญชีที่สิบหกเปนตนไป
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศออสเตรเลีย
ภาษีเงินไดจากการใชประโยชนในทรัพยากรปโตรเลียมในประเทศออสเตรเลีย
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศรัฐสุลตานโอมาน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศแคนาดา
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศเนเธอรแลนด
ภาษีเงินไดนติ ิบุคคลในประเทศเคนยา
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศโมซัมบิก
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศอินโดนีเซีย
- ภาษีเงินไดนิติบุคคล
- ภาษีเงินไดจากการสงออกกําไร
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศสหพันธสาธารณรัฐบราซิล
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศแอลจีเรีย
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27 (ป 2559 เปนตนไป)
25
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พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 530) พ.ศ. 2554
กําหนดใหลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิ เหลืออัตรารอยละ 20 สําหรับสองรอบ
ระยะเวลาบัญชีถัดมาที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556
ตอมาในระหวางป 2557 พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร
(ฉบับที่ 577) พ.ศ. 2557 กําหนดใหคงอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ 20 ของกําไรสุทธิ สําหรับหนึ่ง
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 แตไมเกินวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ในวันที่ 22 มกราคม 2559 สภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณาอนุมัติรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมแหง
ประมวลรัษฎากร เรื่อง มาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนการถาวร จากอัตรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิ
เป น อั ต ราร อ ยละ 20 ของกํ า ไรสุ ท ธิ โดยขณะนี้ อ ยู ใ นระหว า งขั้ น ตอนการนํ า เสนอเพื่ อ ออกเป น กฎหมาย
ซึ่งหากไดรับการอนุมัติจะมีผลตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 มกราคม 2559 เปนตนไป
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24.1 สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

งบการเงินรวม
2557
2558
180.09
280.58
1,499.85
1,269.54
(1,219.27)
(1,089.45)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2558
2557
24.25
8.09
315.35
347.68
(291.10)
(339.59)
หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2557
2558
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

6,499.29
45,815.93

9,248.82
49,439.53

(39,316.64)

(40,190.71)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2558
2557
266.63
875.05
11,380.48
11,460.63
(10,505.43) (11,194.00)

24.2 ภาษีเงินไดในงบกําไรขาดทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
2558
2557
(ปรับปรุงใหม)
ภาษีเงินได :
ภาษีเงินไดงวดปจจุบัน
ภาษีเงินไดของงวดกอนที่รับรูใน
งวดปจจุบัน

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2558
2557

709.87

1,149.89

447.06

585.66

(46.16)

(2.10)

(3.68)

(1.58)

663.71

1,147.79

443.38

584.08

(340.35)

(70.40)

(172.84)

(54.34)

166.00

17.15

113.69

11.96

(174.35)

(53.25)

(59.15)

(42.38)

489.36

1,094.54

384.23

541.70

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
การเปลี่ยนแปลงของผลตางชั่วคราว
ผลกระทบทางภาษีของผลตาง
จากการแปลงคาฐานภาษี
รวม
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หนวย : ลานบาท

ภาษีเงินได :
ภาษีเงินไดงวดปจจุบัน
ภาษีเงินไดของงวดกอนที่รับรูใน
งวดปจจุบัน

งบการเงินรวม
2558
2557
(ปรับปรุงใหม)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2558
2557

24,178.58

37,285.75

15,424.72

19,018.15

(1,635.64)

(68.38)

(123.77)

(51.29)

22,542.94

37,217.37

15,300.95

18,966.86

(11,593.23)

(2,237.65)

(5,964.64)

(1,764.17)

5,919.30

555.77

3,923.37

388.34

(5,673.93)

(1,681.88)

(2,041.27)

(1,375.83)

16,869.01

35,535.49

13,259.68

17,591.03

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
การเปลี่ยนแปลงของผลตางชั่วคราว
ผลกระทบทางภาษีของผลตาง
จากการแปลงคาฐานภาษี
รวม
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24.3 ภาษีเงินไดสําหรับกําไรกอนหักภาษีของกลุมบริษัทมียอดจํานวนเงินที่แตกตางจากการคํานวณกําไรทางบัญชี
คูณกับภาษีของประเทศที่บริษัทใหญตั้งอยู มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
2558
2557
(ปรับปรุงใหม)
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2558

(364.23)

1,772.00

655.70

1,596.08

(182.12)

886.00

327.85

798.04

(4.51)

(1.73)

-

-

(58.42)

(71.60)

(20.35)

(24.26)

8.61

11.35

0.09

2.34

คาใชจายที่ไมสามารถหักภาษี- ภาษีเงินไดปโตรเลียม

224.96

135.79

240.58

221.16

คาใชจายที่ไมสามารถหักภาษี- ภาษีเงินไดตางประเทศ

815.56

730.43

-

-

ขาดทุนทางภาษีที่ไมไดบันทึกเปนสินทรัพยภาษีเงินได
รอการตัดบัญชี

42.30

101.27

-

-

(146.35)

(10.83)

(190.43)

(0.62)

(19.57)

(94.03)

(34.61)

(44.12)

35.00

(33.73)

(7.20)

(0.80)

132.87

17.71

257.85

10.70

166.00

17.15

113.69

11.96

(403.66)

(563.04)

(316.31)

(434.82)

ภาษีเงินไดนิติบุคคลตางประเทศที่ใชเปนเครดิตภาษี

1.67

23.71

-

-

การปรับปรุงจากงวดกอน
ผลตางของอัตราภาษีในประเทศที่กลุมบริษัทดําเนิน
กิจการอยู

(46.16)

(2.10)

(3.68)

(1.58)

(158.81)

(78.15)

-

-

80.02
1.97

76.81
(50.47)

16.75

3.70

489.36

1,094.54

384.23

541.70

ภาษีคํานวณจากอัตราภาษี รอยละ 50
ผลกระทบ:
ผลการดําเนินงานของบริษัทรวมสุทธิจากภาษี
รายไดที่ไมตองเสียภาษี
คาใชจายที่ไมสามารถหักภาษี- ภาษีเงินไดนิติบุคคล

ผลตางของอัตราภาษีบนคาใชจายที่ไมสามารถหักภาษี
- ภาษีเงินไดนิติบุคคล
ผลตางของอัตราภาษีบนกําไรกอนภาษี – ภาษีเงินได
นิติบุคคล
การวัดมูลคาใหมเนื่องจากกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
บนงบการเงินสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ
การวัดมูลคาใหมเนื่องจากกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
บนงบการเงินสกุลเงินบาท
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากผลของสกุลเงินที่ใชใน
การดําเนินงาน
คาภาคหลวงที่ใชเปนเครดิตภาษี

รายการตัดรายการดอกเบี้ยระหวางกลุมบริษัท
อื่น ๆ
ภาษีเงินได

88
หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2558
2557
(ปรับปรุงใหม)
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2558

(14,721.48)

57,025.94

22,482.56

51,794.62

(7,360.74)

28,512.97

11,241.28

25,897.31

(155.60)

(56.29)

-

-

(2,013.68)

(2,324.71)

(702.37)

(787.93)

คาใชจายที่ไมสามารถหักภาษี- ภาษีเงินไดนิติบุคคล

296.76

368.56

3.05

75.98

คาใชจายที่ไมสามารถหักภาษี- ภาษีเงินไดปโตรเลียม

7,754.84

4,408.44

8,302.38

7,181.80

คาใชจายที่ไมสามารถหักภาษี- ภาษีเงินไดตางประเทศ
ขาดทุนทางภาษีที่ไมไดบันทึกเปนสินทรัพยภาษีเงินได
รอการตัดบัญชี

28,113.65

23,714.07

-

-

1,458.18

3,287.77

-

-

(5,045.08)

(351.62)

(6,571.79)

(20.00)

ภาษีคํานวณจากอัตราภาษี รอยละ 50
ผลกระทบ:
ผลการดําเนินงานของบริษัทรวมสุทธิจากภาษี
รายไดที่ไมตองเสียภาษี

ผลตางของอัตราภาษีบนคาใชจายที่ไมสามารถหักภาษี
- ภาษีเงินไดนิติบุคคล
ผลตางของอัตราภาษีบนกําไรกอนภาษี- ภาษีเงินได
นิติบุคคล
การวัดมูลคาใหมเนื่องจากกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
บนงบการเงินสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ

(674.44)

(3,052.79)

(1,194.15)

(1,432.66)

1,206.34

(1,095.20)

(248.58)

(25.97)

การวัดมูลคาใหมเนื่องจากกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
บนงบการเงินสกุลเงินบาท

4,580.15

575.02

8,898.26

347.38

ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจากผลของสกุลเงินที่ใชใน
การดําเนินงาน

5,919.30

555.77

3,923.37

388.34

คาภาคหลวงที่ใชเปนเครดิตภาษี

(13,914.65) (18,279.80)

(10,915.59) (14,120.29)

ภาษีเงินไดนิติบุคคลตางประเทศที่ใชเปนเครดิตภาษี

57.57

769.76

-

-

การปรับปรุงจากงวดกอน
ผลตางของอัตราภาษีในประเทศที่กลุมบริษัทดําเนิน
กิจการอยู

(1,635.64)

(68.20)

(123.77)

(51.21)

(5,474.43)

(2,537.08)

-

-

2,758.42
998.06

2,493.78
(1,384.96)

647.59

138.28

16,869.01

35,535.49

13,259.68

17,591.03

รายการตัดรายการดอกเบี้ยระหวางกลุมบริษัท
อื่น ๆ
ภาษีเงินได

89
24.4 การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ณ วันที่
1 ม.ค. 2558
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
ตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน
ภาษีเงินไดจากการใชประโยชนในทรัพยากรปโตรเลียมในประเทศออสเตรเลีย
ขาดทุนสะสมยกไป

งบกําไรขาดทุน

งบการเงินรวม
งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ผลตางจากการ
แปลงคางบ
การเงิน

ณ วันที่
31 ธ.ค. 2558

337.01
64.27
117.46
140.78
47.27

125.67
3.78
(14.61)
(71.45)
41.34

(7.17)
-

1.59

462.68
60.88
102.85
69.33
90.20

ผลตางจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศที่ยังไมเกิดขึ้นจริง

0.47

0.18

-

-

0.65

อนุพันธทางการเงิน

9.44

13.23

(4.21)

-

18.46

6.39
66.94

91.56
36.67

-

0.35

97.95
103.96

790.03

226.37

(11.38)

1.94

1,006.96

(1.07)

7.00

-

-

5.93

788.96

233.37

(11.38)

1.94

1,012.89

สํารองการดอยคาของสินทรัพย
อื่น ๆ
ผลกระทบทางภาษีของผลตางจากการแปลงคาฐานภาษี
รวม

90
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
ณ วันที่
1 ม.ค. 2558

งบกําไรขาดทุน

งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ผลตางจากการ
แปลงคางบ
การเงิน

ณ วันที่
31 ธ.ค. 2558

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
ตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน

43.22
1,962.96

(18.83)
(95.43)

-

-

24.39
1,867.53

19.98

0.16

34.27

0.69

55.10

1.02

0.12

-

0.13

1.27

2,027.18

(113.98)

34.27

0.82

1,948.29

(18.95)

173.00

-

-

154.05

รวม

2,008.23

59.02

34.27

0.82

2,102.34

สุทธิ

(1,219.27)

174.35

(45.65)

1.12

(1,089.45)

อนุพันธทางการเงิน
อื่น ๆ
ผลกระทบทางภาษีของผลตางจากการแปลงคาฐานภาษี

91

หนวย : ลานบาท

ณ วันที่
1 ม.ค. 2558

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
ตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน
ภาษีเงินไดจากการใชประโยชนในทรัพยากรปโตรเลียมในประเทศออสเตรเลีย
ขาดทุนสะสมยกไป
ผลตางจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
อนุพันธทางการเงิน
สํารองการดอยคาของสินทรัพย
อื่น ๆ
ผลกระทบทางภาษีของผลตางจากการแปลงคาฐานภาษี
รวม

งบกําไรขาดทุน

11,108.76
2,118.66
3,871.98
4,640.60
1,558.16

4,282.76
129.96
(534.40)
(2,557.07)

งบการเงินรวม
งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ผลตางจากการ
แปลงคางบ
การเงิน

ณ วันที่
31 ธ.ค. 2558

1,523.56

(258.48)
-

1,305.84
206.79
374.09
418.49
173.36

16,697.36
2,196.93
3,711.67
2,502.02
3,255.08

15.54

6.40

-

1.53

23.47

311.07

456.70

(145.28)

43.75

666.24

210.74
2,206.52

3,296.80
1,181.40

-

27.35
363.60

3,534.89
3,751.52

26,042.03

7,786.11

(403.76)

2,914.80

36,339.18

(35.26)

241.54

-

7.72

214.00

26,006.77

8,027.65

(403.76)

2,922.52

36,553.18

92
หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่
1 ม.ค. 2558

งบกําไรขาดทุน

งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ผลตางจากการ
แปลงคางบ
การเงิน

ณ วันที่
31 ธ.ค. 2558

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
ตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน

1,424.74
64,704.97

(673.96)
(3,146.38)

-

129.42
5,837.85

880.20
67,396.44

658.46

5.94

1,174.63

149.60

1,988.63

34.13

7.28

-

3.59

45.00

66,822.30

(3,807.12)

1,174.63

6,120.46

70,310.27

(624.82)

6,160.84

-

23.53

5,559.55

รวม

66,197.48

2,353.72

1,174.63

6,143.99

75,869.82

สุทธิ

(40,190.71)

5,673.93

(1,578.39)

(3,221.47)

(39,316.64)

อนุพันธทางการเงิน
อื่น ๆ
ผลกระทบทางภาษีของผลตางจากการแปลงคาฐานภาษี

93
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ณ วันที่
1 ม.ค. 2558

งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบกําไรขาดทุน
งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
31 ธ.ค. 2558

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
ตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิต

196.73

149.80

-

346.53

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

59.13

3.44

(6.45)

56.12

9.44

13.23

(4.21)

18.46

35.65

16.73

-

52.38

300.95

183.20

(10.66)

473.49

(1.07)

7.00

-

5.93

299.88

190.20

(10.66)

479.42

675.76
0.28

10.50
(0.14)

-

686.26
0.14

676.04

10.36

-

686.40

(36.57)

120.69

-

84.12

รวม

639.47

131.05

-

770.52

สุทธิ

(339.59)

59.15

(10.66)

(291.10)

อนุพันธทางการเงิน
อื่น ๆ
ผลกระทบทางภาษีของผลตางจากการแปลงคาฐานภาษี
รวม
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน
อื่น ๆ
ผลกระทบทางภาษีของผลตางจากการแปลงคาฐานภาษี

94
หนวย : ลานบาท

ณ วันที่
1 ม.ค. 2558

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
ตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
อนุพันธทางการเงิน
อื่น ๆ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบกําไรขาดทุน
งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ผลตางจาก
การแปลงคา
งบการเงิน

ณ วันที่
31 ธ.ค. 2558

6,484.67
1,949.13
311.07
1,175.09
9,919.96
(35.26)
9,884.70

5,169.58
118.72
456.70
577.48
6,322.48
241.54
6,564.02

(232.29)
(145.28)
(377.57)
(377.57)

851.42
189.76
43.75
137.85
1,222.78
7.72
1,230.50

12,505.67
2,025.32
666.24
1,890.42
17,087.65
214.00
17,301.65

รวม

22,275.18
9.07
22,284.25
(1,205.55)
21,078.70

362.12
(4.28)
357.84
4,164.91
4,522.75

-

2,128.70
0.66
2,129.36
76.27
2,205.63

24,766.00
5.45
24,771.45
3,035.63
27,807.08

สุทธิ

(11,194.00)

2,041.27

(377.57)

(975.13)

(10,505.43)

ผลกระทบทางภาษีของผลตางจากการแปลงคาฐานภาษี
รวม
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน
อื่น ๆ
ผลกระทบทางภาษีของผลตางจากการแปลงคาฐานภาษี

95
25.

คาใชจายลวงหนา
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 คา ใช จา ยลว งหนา จํา นวน 20.98 ลา นดอลลาร ส หรัฐ อเมริก า หรือ 757.01 ลา นบาท
สวนใหญเปนคาใชจายลวงหนาของโครงการลงทุนทอขนสงกาซซอติกาเพื่ออํานวยความสะดวกพื้นฐานสําหรับงานสราง
ระบบทอขนสงกาซธรรมชาติบนบก โดยกลุมบริษัทจะทยอยรับรูเปนคาใชจายตามอายุสัญญา Facilities, services and
information sharing agreement
คาใชจายลวงหนา ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2557

31 ธ.ค. 2558
คาใชจายลวงหนาสําหรับงานสรางระบบ
ทอขนสงกาซธรรมชาติบนบก
คาเชาจายลวงหนา
อื่นๆ
รวม

26.

17.13
2.26
1.59
20.98

31 ธ.ค. 2558

18.49
2.38
2.47
23.34

31 ธ.ค. 2557

618.11
81.47
57.43
757.01

609.45
78.41
81.51
769.37

อนุพันธทางการเงิน
อนุพันธทางการเงิน ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
สินทรัพยอนุพันธทางการเงินหมุนเวียน
สัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ํามัน
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
รวมสินทรัพยอนุพันธทางการเงินหมุนเวียน
สินทรัพยอนุพันธทางการเงินไมหมุนเวียน
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
รวมสินทรัพยอนุพันธทางการเงินไมหมุนเวียน

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557

62.31
8.01
70.32

32.85
32.85

2,248.75
288.85
2,537.60

1,082.73
1,082.73

4.32
182.59
186.91

6.02
83.03
89.05

156.03
6,589.20
6,745.23

198.56
2,736.85
2,935.41
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
หนี้สินอนุพันธทางการเงินหมุนเวียน
สัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ํามัน
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557

รวมหนี้สินอนุพันธทางการเงินหมุนเวียน
หนี้สินอนุพันธทางการเงินไมหมุนเวียน
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย

5.32
1.45
6.77

0.21
0.21

191.84
52.49
244.33

7.03
7.03

2.32
100.52

2.89
52.91

83.63
3,627.69

95.24
1,744.08

รวมหนี้สินอนุพันธทางการเงินไมหมุนเวียน

102.84

55.80

3,711.32

1,839.32

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2558

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

31 ธ.ค. 2557

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
สินทรัพยอนุพันธทางการเงินหมุนเวียน
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา

7.57

-

273.25

-

รวมสินทรัพยอนุพันธทางการเงินหมุนเวียน

7.57

-

273.25

-

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย

4.32
-

6.02
2.76

156.03
-

198.56
90.83

รวมสินทรัพยอนุพันธทางการเงินไมหมุนเวียน

4.32

8.78

156.03

289.39

สินทรัพยอนุพันธทางการเงินไมหมุนเวียน
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

97
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2557

31 ธ.ค. 2558

หนวย : ลานบาท

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
หนี้สินอนุพันธทางการเงินหมุนเวียน
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

-

0.21

-

7.03

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา

1.36

-

49.14

-

รวมหนี้สินอนุพันธทางการเงินหมุนเวียน

1.36

0.21

49.14

7.03

2.32

2.89

83.63

95.24

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย

100.52

52.91

3,627.69

1,744.08

รวมหนี้สินอนุพันธทางการเงินไมหมุนเวียน

102.84

55.80

3,711.32

1,839.32

หนี้สินอนุพันธทางการเงินไมหมุนเวียน
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

การปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
บริษัทไดมีการปองกันความเสี่ยงของกระแสเงิน สดโดยการเขาทําธุรกรรมสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
(Foreign Exchange Forward) สําหรับภาระที่บริษัทมีหรือสามารถคาดการณไดลวงหนา รวมถึงการเขาทําธุรกรรมสัญญา
แลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยเพื่อกําหนดอัตราดอกเบี้ยจายและเงินตนที่ครบกําหนดชําระคืนในสกุลดอลลาร
สหรัฐอเมริกาลวงหนาเพื่อปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนไปของอัตราแลกเปลี่ยน โดยใหเงื่อนไขของสัญญา
แลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย อาทิเชน กําหนดการจายดอกเบี้ย กําหนดการชําระคืนเงินตน ตรงกับเงื่อนไขของหุนกู
หรือเงินกูยืมที่เปนสกุลเงินบาทที่เปนสินทรัพยอางอิง
ทั้งนี้ในป 2558 บริษัทไดปฏิบัติตามการบัญชีปองกันความเสี่ยงสําหรับสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยสวนใหญ
ซึ่งผลกําไรหรือขาดทุนของสวนที่มีประสิทธิผลของอนุพันธปองกันความเสี่ยงจะรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยแสดงเปน
รายการแยกต า งหาก และจะทยอยรั บ รู เ ป น กํา ไรหรื อ ขาดทุ น เมื่ อ รายการที่ ถู ก ป อ งกั น ความเสี่ ย งมี ผ ลกระทบต อ
งบกําไรขาดทุ น ผลกําไรหรือขาดทุนสวนที่ไมมีประสิทธิผลของอนุพันธปองกันความเสี่ยงจะรับรูเป นกําไรหรือขาดทุน
เมื่อเกิดรายการ ทั้งนี้ บริษัทมีการรับรูผลขาดทุนที่เคยบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเขาเปนกําไรขาดทุนระหวางป 2558
จํานวน 0.05 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
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27.

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557
เงินทดรองจายแทนรัฐบาลเวียดนามในโครงการ
- เวียดนาม บี และ 48/95
- เวียดนาม 52/97
เงินมัดจํา
เงินกองทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
อื่น ๆ
รวม

1.06
1.01
4.26
87.39
2.53
96.25

1.06
1.01
4.49
66.44
1.56
74.56

38.11
36.41
153.74
3,153.85
91.32
3,473.43

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

34.80
33.26
147.93
2,190.23
51.54
2,457.76
หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557
เงินมัดจํา
อื่น ๆ
รวม

4.17
0.98
5.15

4.37
0.88
5.25

150.35
35.58
185.93

144.16
28.91
173.07
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28.

เงินกูยืมและหุนกู
เงินกูยืมและหุนกูมีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557
สวนของหนี้สินหมุนเวียน
หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
รวมสวนของหนี้สินหมุนเวียน
สวนของหนี้สินไมหมุนเวียน
หุนกู
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รวมสวนของหนี้สินไมหมุนเวียน

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557

-

699.22

-

23,048.28

-

50.00
749.22

-

1,648.15
24,696.43

2,434.70
570.54

2,504.87
974.63

87,864.79
20,590.08

82,568.30
32,126.62

3,005.24

3,479.50

108,454.87

114,694.92

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557
สวนของหนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
รวมสวนของหนี้สินหมุนเวียน
สวนของหนี้สินไมหมุนเวียน
หุนกู
รวมสวนของหนี้สินไมหมุนเวียน

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557

-

50.00
50.00

-

1,648.15
1,648.15

1,248.92
1,248.92

1,319.42
1,319.42

45,071.69
45,071.69

43,492.23
43,492.23
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การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินกูยืมและหุนกู สําหรับป มีดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เงินกูยืมเพิ่มขึ้น
การจายคืนเงินกูยืม
การจายคืนหุนกู
ตนทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

4,228.72
56.17
(467.60)
(700.00)
7.50
(119.55)
-

139,391.35
1,920.60
(15,986.79)
(23,932.28)
213.81
(4,087.26)
10,935.44

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

3,005.24

108,454.87

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เงินกูยืมเพิ่มขึ้น
การจายคืนเงินกูยืม
ตนทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

1,369.42
56.17
(106.13)
0.59
(71.13)
-

45,140.38
1,920.60
(3,628.53)
13.24
(2,432.27)
4,058.27

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

1,248.92

45,071.69
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หุนกู
มูลคาที่ตราไวสําหรับหุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ สรุปไดดังตอไปนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง
(รอยละตอป)

กําหนดไถถอน

กําหนดชําระคืนภายใน 1 ป
- หุนกู 500 ลานดอลลารสหรัฐฯ 1
- หุนกู 200 ลานดอลลารสหรัฐฯ 1

4.152
4.152

4.366
4.326

19 กรกฎาคม 2558
4 สิงหาคม 2558

-

499.47
199.75

-

16,463.99
6,584.29

กําหนดชําระคืนเกิน 1 ปแตไมเกิน 3 ป
- หุนกู 2,500 ลา นบาท 2
- หุนกู 500 ลานดอลลารสหรัฐฯ 1

4.625
3.707

4.625
3.831

27 มีนาคม 2561
16 กันยายน 2561

69.27
498.60

75.84
498.06

2,500.00
17,993.58

2,500.00
16,417.72

กําหนดชําระคืนเกิน 3 ปแตไมเกิน 5 ป
- หุนกู 5,000 ลา นบาท 3
- หุนกู 8,200 ลา นบาท 4

4.80
3.91

4.873
3.976

29 พฤษภาคม 2562
6 มิถุนายน 2562

138.49
227.02

151.60
248.49

4,997.90
8,192.96

4,997.28
8,190.92

5.692
4.82
6.35

5.815
4.89
6.507

5 เมษายน 2564
6 มิถุนายน 2572
12 มิถุนายน 2585

698.88
315.54
486.90
2,434.70

698.67
345.43
486.78
3,204.09

25,221.59
11,387.25
17,571.51
87,864.79

23,030.17
11,386.31
16,045.90
105,616.58

กําหนดชําระคืนเกิน 5 ป
- หุนกู 700 ลานดอลลารสหรัฐฯ 1
- หุนกู 11,400 ลา นบาท 5
- หุนกู 490 ลานดอลลารสหรัฐฯ 1
รวมมูลคาตามบัญชี

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง
(รอยละตอป)

กําหนดไถถอน

กําหนดชําระคืนเกิน 1 ปแตไมเกิน 3 ป
- หุนกู 2,500 ลา นบาท 2
- หุนกู 500 ลานดอลลารสหรัฐฯ 1

4.625
3.707

4.625
3.831

27 มีนาคม 2561
16 กันยายน 2561

69.27
498.60

75.84
498.06

2,500.00
17,993.58

2,500.00
16,417.72

กําหนดชําระคืนเกิน 3 ปแตไมเกิน 5 ป
- หุนกู 5,000 ล านบาท 3
- หุนกู 8,200 ลา นบาท 4

4.80
3.91

4.873
3.976

29 พฤษภาคม 2562
6 มิถุนายน 2562

138.49
227.02

151.60
248.49

4,997.90
8,192.96

4,997.28
8,190.92

4.82

4.89

6 มิถุนายน 2572

315.54
1,248.92

345.43
1,319.42

11,387.25
45,071.69

11,386.31
43,492.23

กําหนดชําระคืนเกิน 5 ป
- หุนกู 11,400 ลา นบาท 5
รวมมูลคาตามบัญชี

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557
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1

บริษัทมีสิทธิในการไถถอนหุนกูบางสวนหรือทั้งหมด (Optional Redemption) โดยราคาไถถอนจะเทากับผลรวมของราคาตามมูลคาของหุนกู ดอกเบี้ยคงคางและดอกเบี้ยคางชําระจนถึง
วันไถถอนกอนกําหนด บวกกับ Applicable Premium โดย Applicable Premium จะเทากับอัตราสูงสุดของ
(1) รอยละ 1.00 ตอปของราคาตามมูลคาของหุนกู หรือ
(2) มูล คา ปจ จุบ ัน (Present value) ที ่ม ากกวา ราคาตามมูล คา ของหุ น กู  โดยมูล คา ปจ จุบ ัน คือ ราคาตามมูล คา ของหุ น กู แ ละดอกเบี ้ย ที ่ค วรไดร ับ หากหุ น กู ไ ถถ อนเมื ่อ ครบกํ า หนด
หักดวยดอกเบี้ยคงคางและดอกเบี้ยคางชําระจนถึงวันไถถอนกอนกําหนดที่คิดลดดวย Treasury Rate ณ วันไถถอนกอนครบกําหนดบวกดวยรอยละ 0.35 ตอป

2

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2548 บริษัทไดเขาทําสัญญาแปลงหนี้หุนกูสกุลเงินบาทดังกลาวกับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง ใหเปนหนี้สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา (Cross Currency Swap) เปน
จํานวน 60.82 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ที่อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.85 ตอป และเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2550 บริษัทไดเขาทําสัญญาแปลงหนี้หุนกูสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาดังกลาว
กับสถาบันการเงินแหงเดิมใหกลับไปเปนหนี้สกุลเงินบาทที่จํานวน 2,500 ลานบาท โดยอัตราดอกเบี้ยลดลงเปนรอยละ 3.30 ตอป ตลอดอายุของหุนกูที่คงเหลือ ตอมาในเดือนพฤษภาคม 2554
บริษัทไดเขาทําสัญญาแปลงหนี้หุนกูสกุลเงินบาทดังกลาวจํานวน 2,500 ลานบาทกับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง ใหเปนหนี้สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา (Cross Currency Swap) เปนจํานวน 82.92
ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ที่อัตราแลกเปลี่ยน 30.15 บาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา และดอกเบี้ยรอยละ 3.30 ตอป

3

ในเดือนมิถุนายน 2554 บริษัทไดเขาทําสัญญาแปลงหนี้หุนกูสกุลเงินบาทดังกลาวกับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง ใหเปนหนี้สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา (Cross Currency Swap) เปนจํานวน
161.81 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ที่อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 30.90 บาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา และดอกเบี้ยเฉลี่ยรอยละ 4.93 ตอป

4

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 บริษัทไดเขาทําสัญญาแปลงหนี้หุนกูสกุลเงินบาทดังกลาวกับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง ใหเปนหนี้สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา (Cross Currency Swap) เปนจํานวน
251.07 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ที่อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 32.66 บาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา และดอกเบี้ยเฉลี่ยรอยละ 3.013 ตอป

5

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 บริษัทไดเขาทําสัญญาแปลงหนี้หุนกูสกุลเงินบาทดังกลาวกับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง ใหเปนหนี้สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา (Cross Currency Swap) เปนจํานวน
349.05 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ที่อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 32.66 บาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา และดอกเบี้ยเฉลี่ยรอยละ 4.989 ตอป
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เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สรุปไดดังตอไปนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง
(รอยละตอป)

กําหนดไถถอน

LIBOR + 1.30

1.75

9 ธันวาคม 2558

กําหนดชําระคืนเกิน 1 ปแตไมเกิน 3 ป
- เงินกู 300 ลานดอลลารแคนาดา 3
- เงินกู 75 ลานดอลลารแคนาดา 3
- เงินกู 500 ลานดอลลารสหรัฐฯ
- เงินกู 75 ลานดอลลารสหรัฐฯ

CDOR + 1.70
CDOR + 1.90
LIBOR + 0.985
LIBOR + 0.985

3.49
3.26
1.88
1.89

กําหนดชําระคืนเกิน 3 ปแตไมเกิน 5 ป
- เงินกู 100 ลานดอลลารแคนาดา 3, 4

CDOR + 2.10

3.87

กําหนดชําระคืนภายใน 1 ป
- เงินกู 50 ลานดอลลารสหรัฐฯ

1, 2

31 ธ.ค. 2558

หนวย : ลานบาท

31 ธ.ค. 2557

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

-

50.00

-

1,648.15

11 พฤษภาคม 2560
11 พฤษภาคม 2560
24 พฤศจิกายน 2560
1 ธันวาคม 2560

496.14
74.40

256.40
64.54
494.12
74.10

17,904.89
2,685.19

8,451.75
2,127.41
16,287.62
2,442.50

19 กันยายน 2562

570.54

85.47
1,024.63

20,590.08

2,817.34
33,774.77

105

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

กําหนดชําระคืนภายใน 1 ป
- เงินกู 50 ลานดอลลารสหรัฐฯ

1, 2

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง
(รอยละตอป)

กําหนดไถถอน

LIBOR + 1.30

1.75

9 ธันวาคม 2558

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

-

หนวย : ลานบาท

50.00
50.00

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

-

1,648.15
1,648.15

1

ในเดือนเมษายน 2555 บริษัทไดเขาทําสัญญาแปลงอัตราดอกเบี้ยของหนี้เงินกูสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกาดังกลาวกับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง จํานวน 50 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา เปนอัตรา
ดอกเบี้ยเฉลี่ยรอยละ 2.25 ตอป

2

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัท ไดชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินกอนกําหนด จํานวน 50 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา และดอกเบี้ยคางจายทั้งหมดที่เกี่ยวของกับ
เงินกูยืมระยะยาวนี้

3

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ผูบริหารของกลุมบริษัทไดอนุมัติการชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของ PTTEP Canada International Finance Limited (PTTEP CIF)
กอนกําหนด เปนจํานวนทั้งสิ้น 475 ลานดอลลารแคนาดา โดย PTTEP CIF ไดชําระคืนเงินกูยืมทั้งหมดแลวภายในเดือนพฤศจิกายน 2558

4

การชําระคืนเงินกูตามลักษณะลดเงินตนและดอกเบี้ย (Amortised Loan) โดยมีตารางการชําระคืนเงินกู 4 งวด นับจากปที่ 5.5
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29.

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2557
31 ธ.ค. 2558

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557

ประมาณการหนี้สินคาตอบแทนการตอ
ระยะเวลาการผลิตปโตรเลียม
รวม

54.91

1,919.76

1,810.12

53.20

54.91

1,919.76

1,810.12

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2557
31 ธ.ค. 2558

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557

ประมาณการหนี้สินคาตอบแทนการตอ
ระยะเวลาการผลิตปโตรเลียม
รวม
30.

53.20

53.20

54.91

1,919.76

1,810.12

53.20

54.91

1,919.76

1,810.12

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557
งบแสดงฐานะการเงิน
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน

92.84
6.35
99.19

110.90
110.90

3,350.33
229.29
3,579.62

3,655.48
3,655.48

งบกําไรขาดทุน
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
รวม

11.55
6.35
17.90

11.89
11.89

394.12
229.29
623.41

386.22
386.22
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557
งบแสดงฐานะการเงิน
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน

85.74
6.33
92.07

100.52
100.52

3,094.19
228.60
3,322.79

3,313.30
3,313.30

งบกําไรขาดทุน
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
รวม

10.30
6.33
16.63

10.53
10.53

351.64
228.60
580.24

341.96
341.96

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุที่กําหนดไวระหวางปมีดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
กําไรจากการประมาณตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย
ผลประโยชนที่จาย
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนวย : ลานบาท

2557

2558

2557

110.90
7.86
3.69

103.80
8.28
3.61

3,655.48
268.09
126.03

3,406.08
268.83
117.39

(16.00)
(3.62)
(9.99)
92.84

(4.23)
(0.56)
110.90

(576.08)
(123.57)
(340.99)
341.37
3,350.33

(137.58)
(18.22)
18.98
3,655.48
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2558

2558

2557

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
กําไรจากการประมาณตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย
ผลประโยชนที่จาย
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2557

100.52
6.88
3.42

94.24
7.17
3.36

3,313.30
234.78
116.86

3,092.21
232.81
109.15

(12.90)
(3.13)
(9.05)
85.74

(3.75)
(0.50)
100.52

(464.58)
(106.90)
(308.80)
309.53
3,094.19

(121.62)
(16.41)
17.16
3,313.30

คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป มีรายละเอียดดังนี้

ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
รวม
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุน

ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
รวม
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุน

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2557
2558
7.86
8.28
3.61
3.69

งบการเงินรวม
2558
2557
268.09
268.83
126.03
117.39

11.55

11.89

394.12

386.22

6.35

-

229.29

-

17.90

11.89

623.41

386.22

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2558
6.88
7.17
3.36
3.42

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2558
2557
234.78
232.81
116.86
109.15

10.30

10.53

351.64

341.96

6.33

-

228.60

-

16.63

10.53

580.24

341.96
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กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

การเปลี่ยนแปลงขอสมมติดานประชากรศาสตร
การเปลี่ยนแปลงขอสมมติทางการเงิน
การปรับปรุงจากประสบการณ
รวม

งบการเงินรวม
2557
2558
2.15
12.96

-

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2558
2557
77.38
466.68

0.89

-

32.02

-

16.00

-

576.08

-

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

การเปลี่ยนแปลงขอสมมติดานประชากรศาสตร
การเปลี่ยนแปลงขอสมมติทางการเงิน
การปรับปรุงจากประสบการณ
รวม

-

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2558
2.15
10.74

-

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2558
2557
77.38
386.68

-

0.01

-

0.52

-

12.90

-

464.58

-

ขอสมมติฐานหลักในการประเมินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
ขอสมมติฐานดานการเงินของกลุมบริษัท
อัตราคิดลด
อัตราเงินเฟอ
อัตราผลตอบแทนดอกเบี้ยจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

อัตรารอยละตอป
3.5
3.0
3.4 – 3.9

ขอสมมติฐานดานประชากรศาสตรของกลุมบริษัท
 ขอสมมติฐานเกี่ยวกับการมรณะ : อัตรามรณะอางอิงตามตารางมรณะปพุทธศักราช 2551 (TMO08) ประกาศ
โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งตารางมรณะ TMO08 ที่นํามาใช
ในการประเมินสมมติฐานนั้นประกอบไปดวยขอมูลที่เก็บรวบรวมจากการสํารวจของบริษัทประกันชีวิตตางๆ ในประเทศไทย
ซึ่งทําใหสามารถเชื่อมั่นไดวาตัวเลขดัง กลาวจะสะทอนใหเห็นถึงอัตราการมรณะที่เกิดขึ้นจริงของประชากร
ในประเทศไทย
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 ขอสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
ชวงอายุ
อายุกอน 30 ป
อายุ 30 - 39 ป
อายุตั้งแต 40 ปขึ้นไป

อัตรารอยละตอป
3.0 - 16.0
3.0 - 10.0
0.0 - 5.0

อัตราการหมุนเวียนของพนักงานขางตนแสดงใหเห็นถึงอัตราการลาออกของพนักงานโดยสมัครใจ ซึ่งไมรวมถึง
การตาย การสูญเสี ยสมรรถภาพการทํางานจนเปน เหตุใ หอ อกจากงานและการเกษี ย ณกอ นกํ าหนด ดัง นั้น
การคํานวณผลประโยชนที่จายใหแกพนักงานจะอยูบนพื้นฐานของสมมติฐานดังกลาว
ผลกระทบตอภาระผูกพันโครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุที่กําหนดไว
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

อัตราคิดลด

การเปลี่ยนแปลงในขอสมมติฐาน การเพิ่มขึ้นของขอสมมติฐาน การลดลงของขอสมมติฐาน
รอยละ 1
(9.15)
10.83
หนวย : ลานบาท

อัตราคิดลด

การเปลี่ยนแปลงในขอสมมติฐาน การเพิ่มขึ้นของขอสมมติฐาน การลดลงของขอสมมติฐาน
รอยละ 1
(330.39)
390.87

การวิเคราะหความออนไหวขางตนนี้อางอิงจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติฐานของอัตราคิดลด โดยไมมีการเปลี่ยนแปลง
ของขอสมมติฐานอื่น ในทางปฏิบัติสถานการณดังกลาวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในขอสมมติฐานอาจมี
ความสั ม พั น ธ กั น ในการคํ า นวณการวิ เ คราะห ค วามอ อ นไหวของภาระผู ก พั น ผลประโยชน ที่ กํ า หนดไว ที่ มี ต อ การ
เปลี่ยนแปลงในขอสมมติฐานหลักไดใชวิธีเดียวกับมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวคํานวณ
ดวยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) ในการคํานวณหนี้สินบําเหน็จบํานาญที่รับรู
ในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุคือ 22 ป
การวิเคราะหการครบกําหนดของการจายชําระผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุที่ไมมีการคิดลด:

นอยกวา 1 ป
ระหวาง 1-5 ป
ระหวาง 6-10 ป
มากกวา 10 ป
รวม

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2558
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
7.24
5.93
23.09
21.23
45.33
43.03
264.31
294.31
334.50
369.97

31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
261.14
213.93
833.41
766.10
1,635.73
1,553.08
10,621.36
9,538.50
13,351.64
12,071.61
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31.

ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต เปนดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558
ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป

31 ธ.ค. 2557
(ปรับปรุงใหม)
2,085.82
2,163.12
-

ประมาณการหนี้สินสวนที่ถึงกําหนดชําระเกินกวา 1 ป

2,085.82

2,163.12

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557
(ปรับปรุงใหม)
75,274.26
71,303.03
-

75,274.26

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
ประมาณการหนีส้ ินสวนที่ถึงกําหนดชําระเกินกวา 1 ป

71,303.03
หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

31 ธ.ค. 2558
1,046.05
-

31 ธ.ค. 2557
1,087.36
-

31 ธ.ค. 2558
37,750.41
-

31 ธ.ค. 2557
35,842.55
-

1,046.05

1,087.36

37,750.41

35,842.55

การเปลี่ยนแปลงในระหวางปของประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต เปนดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ที่ปรับปรุงแลว
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
ประมาณการหนี้สินที่ใชในระหวางป
ตนทุนทางการเงิน
การกลับรายการประมาณการหนี้สินที่ไมเกิดขึ้น
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2,166.22
(3.10)
2,163.12
35.80
(21.75)
74.49
(165.84)
-

งบการเงินรวม
71,405.20
(102.17)
71,303.03
1,223.94
(743.81)
2,546.87
(5,673.62)
6,617.85

2,085.82

75,274.26
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ประมาณการหนี้สินที่ใชในระหวางป
ตนทุนทางการเงิน
การกลับรายการประมาณการหนี้สินที่ไมเกิดขึ้น
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
32.

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
1,087.36
(0.39)
39.66
(80.58)
-

งบการเงินเฉพาะบริษัท
35,842.55
(13.22)
1,356.00
(2,755.01)
3,320.09

1,046.05

37,750.41

ประมาณการหนี้สินคาตอบแทนการตอระยะเวลาการผลิตปโตรเลียม
ประมาณการหนี้สินคาตอบแทนการตอระยะเวลาการผลิตปโตรเลียม เปนดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558

หนวย : ลานบาท

31 ธ.ค. 2557

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557

ประมาณการหนี้สินคาตอบแทนการตอระยะเวลา
การผลิตปโตรเลียม
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป

348.69
(53.20)

547.42
(54.91)

12,583.45
(1,919.76)

18,044.78
(1,810.12)

ประมาณการหนี้สินสวนที่ถึงกําหนดชําระเกินกวา 1 ป

295.49

492.51

10,663.69

16,234.66

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557

ประมาณการหนี้สินคาตอบแทนการตอระยะเวลา
การผลิตปโตรเลียม
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป

348.69
(53.20)

547.42
(54.91)

12,583.45
(1,919.76)

18,044.78
(1,810.12)

ประมาณการหนี้สินสวนที่ถึงกําหนดชําระเกินกวา 1 ป

295.49

492.51

10,663.69

16,234.66
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การเปลี่ยนแปลงในระหวางปของประมาณการหนี้สินคาตอบแทนการตอระยะเวลาการผลิตปโตรเลียม เปนดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
ประมาณการหนี้สินที่ใชในระหวางป
ตนทุนทางการเงิน
การกลับรายการประมาณการหนี้สินที่ไมเกิดขึ้น
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

547.42
54.72
(47.24)
15.89
(222.10)
348.69

18,044.78
1,870.84
(1,615.18)
543.27
(7,593.72)
1,333.46
12,583.45

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
ประมาณการหนี้สินที่ใชในระหวางป
ตนทุนทางการเงิน
การกลับรายการประมาณการหนี้สินที่ไมเกิดขึ้น
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
33.

หนวย : ลานบาท

547.42
54.72
(47.24)
15.89
(222.10)
348.69

งบการเงินเฉพาะบริษัท
18,044.78
1,870.84
(1,615.18)
543.27
(7,593.72)
1,333.46
12,583.45

รายไดรอการรับรู
รายไดรอการรั บ รู 19.96 ลานดอลลารสหรัฐ อเมริกา (720.28 ล า นบาท) สํา หรั บ งบการเงินรวมสว นใหญเปนรายได
รอการรั บ รู ที่ เ กิด จากการได รั บ ชํ า ระเงิน ค า ก า ซธรรมชาติ และเงิ น คา บริ ก ารขนส ง ก า ซล ว งหน า สํ า หรั บ ปริม าณก า ซ
ที่ คู สั ญ ญายั ง ไม ส ามารถรั บ ซื้ อ ได ต ามปริ ม าณที่ ร ะบุ ใ นสั ญ ญาซื้ อ ขายก า ซธรรมชาติ จํ า นวน 16.93 ล า นดอลลาร
สหรัฐอเมริกา (611.09 ลานบาท) โดยจะรับรูเปนรายไดก็ตอเมื่อคูสัญญารับกาซตามปริมาณดังกลาวในปตอๆ ไป
รายไดรอการรับรูจํานวน 3.03 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (109.19 ลานบาท) สําหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท เปนรายได
รอการรับรูที่เกิดจากการที่บริษัทไดเรียกเก็บเงินจากคูสัญญาลวงหนาเปนคา Space Utilization ซึ่งบริษัทจะรับรูเปนรายได
เมื่อใหบริการในปตอๆ ไป
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34.

มูลคายุติธรรม
34.1 การประมาณการมูลคายุติธรรม
ตารางตอไปนี้แสดงถึงสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558
ระดับ 1
สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุนเพือ่ คา
เงินลงทุนเผื่อขาย
อนุพันธทางการเงิน
- สัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ํามัน
- สัญญาซือ้ ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
- สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้
- สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย

ระดับ 2

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558

ระดับ 3

รวม

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

0.12
0.87

-

-

0.12
0.87

4.27
31.57

-

-

4.27
31.57

-

62.31
8.01
4.32
182.59

-

62.31
8.01
4.32
182.59

-

2,248.75
288.85
156.03
6,589.20

-

2,248.75
288.85
156.03
6,589.20

0.99

257.23

-

258.22

35.84

9,282.83

-

9,318.67

หนี้สินทางการเงิน
อนุพันธทางการเงิน
- สัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ํามัน
- สัญญาซือ้ ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
- สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้
- สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย

-

5.32
1.45
2.32
100.52

-

5.32
1.45
2.32
100.52

-

191.84
52.49
83.63
3,627.69

-

191.84
52.49
83.63
3,627.69

รวมหนี้สิน

-

109.61

-

109.61

-

3,955.65

-

3,955.65

รวมสินทรัพย
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ระดับ 1
สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุนเพือ่ คา
เงินลงทุนเผื่อขาย
อนุพันธทางการเงิน
- สัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ํามัน
- สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้
- สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 2557
ระดับ 2
ระดับ 3

31 ธ.ค. 2557
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

ระดับ 1

รวม

0.18
0.90

-

-

0.18
0.90

5.80
29.67

-

-

5.80
29.67

-

32.85
6.02
83.03

-

32.85
6.02
83.03

-

1,082.73
198.56
2,736.85

-

1,082.73
198.56
2,736.85

1.08

121.90

-

122.98

35.47

4,018.14

-

4,053.61

หนี้สินทางการเงิน
อนุพันธทางการเงิน
- สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้
- สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย

-

3.10
52.91

-

3.10
52.91

-

102.27
1,744.08

-

102.27
1,744.08

รวมหนี้สิน

-

56.01

-

56.01

-

1,846.35

-

1,846.35

รวมสินทรัพย
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2558
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุนเพือ่ คา
อนุพันธทางการเงิน
- สัญญาซือ้ ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา

รวม

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2558
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1

รวม

0.11

-

-

0.11

4.10

-

-

4.10

-

7.57
4.32

-

7.57
4.32

-

273.25
156.03

-

273.25
156.03

0.11

11.89

-

12.00

4.10

429.28

-

433.38

หนี้สินทางการเงิน
อนุพันธทางการเงิน
- สัญญาซือ้ ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
- สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้
- สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย

-

1.36
2.32
100.52

-

1.36
2.32
100.52

-

49.14
83.63
3,627.69

-

49.14
83.63
3,627.69

รวมหนี้สิน

-

104.20

-

104.20

-

3,760.46

-

3,760.46

- สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้
รวมสินทรัพย
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2557
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุนเพือ่ คา
อนุพันธทางการเงิน
- สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้
- สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย

รวม

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2557
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1

รวม

0.17

-

-

0.17

5.57

-

-

5.57

0.17

6.02
2.76
8.78

-

6.02
2.76
8.95

5.57

198.56
90.83
289.39

-

198.56
90.83
294.96

หนี้สินทางการเงิน
อนุพันธทางการเงิน
- สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้
- สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย

-

3.10
52.91

-

3.10
52.91

-

102.27
1,744.08

-

102.27
1,744.08

รวมหนี้สิน

-

56.01

-

56.01

-

1,846.35

-

1,846.35

รวมสินทรัพย

ระดับ 1 : ใชราคา Quoted Prices ของแตละสินทรัพยหรือหนี้สินโดยตรงจากตลาด (Active Markets)
ระดับ 2 : ใชราคาอื่นแทน Quoted Prices ในระดับ 1 หรือขอมูลประกอบจากแหลงที่นาเชื่อถือในการคํานวณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สินนั้นๆ
ระดับ 3 : มีการคิดคํานวณมูลคายุติธรรมโดยใช Internal Valuation Model หรือวิธีการประเมินอื่นๆ ที่ขอมูลประกอบการคํานวณไมไดมาจากแหลงที่สามารถอางอิงไดเปนการทั่วไป
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34.2 เทคนิคการประเมินมูลคาสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมระดับที่ 2
ตราสารอนุพันธทางการเงินที่ใชสําหรับการบัญชีปองกันความเสี่ยงและวิธีการวัดมูลคายุติธรรมระดับที่ 2 มีดังนี้
 สัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ํามัน ประกอบดวยสัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ํามัน (Swap) และสัญญาสิทธิ
ในราคาน้ํา มั น (Option) โดยมู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของสั ญ ญา Swap มี ก ารประเมิ น จากระดั บ ราคา Swap
ซึ่ ง คํา นวณมาจากราคาตลาดของสั ญ ญาซื้ อ ขายล ว งหน า ส ว นสั ญ ญา Option มี ก ารประเมิ น จาก
คา ธรรมเนี ย มส ว นเพิ่ ม (Premium) ซึ่ ง วิ ธี ก ารคํ า นวณต อ งอาศั ย ตั ว แปรต า ง ๆ เช น ระดั บ ราคา Swap
ในตลาด ระยะเวลาในการใชสิทธิ์ และความผันผวนของราคา
 สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา มีการวัดมูลคายุติธรรมโดยอางอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศลวงหนาซึ่งมีการเสนอซื้อขายกันในตลาดที่มีสภาพคลอง
 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย มีการวัดมูลคายุติธรรมโดยอางอิงจากอัตราดอกเบี้ยลวงหนาซึ่งไดมาจาก
เสนอัตราผลตอบแทน (Yield Curve) ที่สังเกตไดจากตลาดดอกเบี้ย
 สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย มีการวัดมูลคายุติธรรมโดยอางอิงจากอัตราดอกเบี้ยลวงหนา
ซึ่งไดมาจากเสนอัตราผลตอบแทน (Yield Curve) ที่สังเกตไดจากตลาดดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศลวงหนาซึ่งมีการเสนอซื้อขายกันในตลาดที่มีสภาพคลอง
โดยการคิดลดจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธซึ่งมูลคายุติธรรม
อยูในระดับที่ 2
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34.3 มูลค ายุ ติธรรมของหนี้สิ นระยะยาว คํานวณโดยใชวิ ธีส วนลดกระแสเงิ นสดซึ่งใช อัตราคิดลดที่ มีเงื่อนไข
การกูยืมใกลเคียงกัน มีรายละเอียดดังตอไปนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ – สกุลเงินบาท
หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ – สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา

ราคาตามบัญชี

มูลคายุติธรรม

750.32
1,684.38

826.60
1,873.32

หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ราคาตามบัญชี

มูลคายุติธรรม

หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ – สกุลเงินบาท

27,078.11

29,830.89

หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ – สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา

60,786.68

67,605.39

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ราคาตามบัญชี

มูลคายุติธรรม

หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ – สกุลเงินบาท

750.32

826.60

หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ – สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา

498.60

514.85

หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ – สกุลเงินบาท
หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ – สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา

ราคาตามบัญชี

มูลคายุติธรรม

27,078.11
17,993.58

29,830.89
18,580.20

การประเมิน มูล คา ยุติ ธ รรมของหุน กูส กุล เงิ น บาทอา งอิ ง จากราคาซื้ อ ขายในตลาดรองของสมาคมตราสารหนี้ ไ ทย
(Thai Bond Market Association) ซึ่งมีการเสนอซื้อขายกันในตลาดที่มีสภาพคลอง และจัดเปนมูลคายุติธรรมในระดับที่ 2
การประเมินมูลคายุติธรรมของหุนกูสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาอางอิงจากราคาซื้อขายที่สังเกตไดจากตลาดรองของ
ตราสารหนี้ตางประเทศ ซึ่งมีการเสนอซื้อขายกันในตลาดที่มีสภาพคลอง และจัดเปนมูลคายุติธรรมในระดับที่ 2
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มูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตอไปนี้มีมูลคาใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชี
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

สินทรัพยทางการเงิน
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
 เงินลงทุนระยะสั้น
 เงินลงทุนเพื่อคา
 ลูกหนี้บริษัทใหญ
 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
 เงินลงทุนเผื่อขาย
 เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ

สินทรัพยทางการเงิน
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
 เงินลงทุนระยะสั้น
 เงินลงทุนเพื่อคา
 ลูกหนี้บริษัทใหญ
 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
 เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ

หนี้สินทางการเงิน
 เจาหนี้การคาและเจาหนี้จากการรวมทุน
 คาใชจายคางจายและดอกเบี้ยคางจาย
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ๆ

หนี้สินทางการเงิน
 เจาหนี้การคาและเจาหนี้จากการรวมทุน
 เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
 คาใชจายคางจายและดอกเบี้ยคางจาย
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ๆ
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35.

สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน จัดประเภทไดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
งบการเงินรวม
วัดมูลคาดวย
อนุพันธ
มูลคายุติธรรม เพื่อการ
ผานงบกําไร
ปองกัน
ขาดทุน
ความเสี่ยง
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน้
เงินลงทุนเพือ่ คา
ลูกหนี้บริษัทใหญ
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกจิ การที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ
รวมสินทรัพยทางการเงิน

31 ธ.ค. 2558
เงินให
สินทรัพย
สินเชื่อ
ทาง
และ
การเงิน
ลูกหนี้
เผื่อขาย

สินทรัพย
ทางการเงิน
ที่ถือไวจน
ครบกําหนด

31 ธ.ค. 2557 (ปรับปรุงใหม)
วัดมูลคาดวย อนุพันธ
เงินให
สินทรัพย
มูลคายุติธรรม เพื่อการ
สินเชื่อ
ทาง
ผานงบกําไร
ปองกัน
และ
การเงิน
ขาดทุน
ความเสี่ยง
ลูกหนี้
เผื่อขาย

สินทรัพย
ทางการเงิน
ที่ถือไวจน
ครบกําหนด

0.12
75.63
-

181.59
-

2,995.40
475.83
185.31
117.65
16.07
7.35

0.87
-

264.16
-

0.18
39.27
-

82.63
-

3,930.36
630.91
267.74
198.09
17.60
7.21

0.90
-

-

75.75

181.59

3,797.61

0.87

264.16

39.45

82.63

5,051.91

0.90

-
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558
วัดมูลคาดวย
อนุพันธเพื่อ
มูลคายุติธรรมผาน การปองกัน
งบกําไรขาดทุน
ความเสี่ยง

วัดมูลคาดวย
วิธีราคาทุน
ตัดจําหนาย

31 ธ.ค. 2557 (ปรับปรุงใหม)
วัดมูลคาดวย
อนุพันธเพื่อ
วัดมูลคาดวย
มูลคายุติธรรมผาน การปองกัน
วิธีราคาทุน
งบกําไรขาดทุน
ความเสี่ยง
ตัดจําหนาย

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย ืมระยะสั้นและสวนของหนี้สนิ ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เจาหนี้การคาและเจาหนี้จากการรวมทุน
คาใชจายคางจายและดอกเบี้ยคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
หุนกูแ ละเงินกูยมื ระยะยาว
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ๆ
รวมหนี้สินทางการเงิน

9.09
9.09

100.52
100.52

135.19
647.73
21.10
3,005.24
0.72
3,809.98

2.89
2.89

53.12
53.12

749.22
140.48
968.76
16.69
3,479.50
0.77
5,355.42
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หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม
วัดมูลคาดวย
อนุพันธ
มูลคายุติธรรม เพื่อการ
ผานงบกําไร
ปองกัน
ขาดทุน
ความเสี่ยง
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน้
เงินลงทุนเพือ่ คา
ลูกหนี้บริษัทใหญ
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกจิ การที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ
รวมสินทรัพยทางการเงิน

31 ธ.ค. 2558
เงินให
สินทรัพย
สินเชื่อ
ทาง
และ
การเงิน
ลูกหนี้
เผื่อขาย

สินทรัพย
ทางการเงิน
ที่ถือไวจน
ครบกําหนด

31 ธ.ค. 2557 (ปรับปรุงใหม)
วัดมูลคาดวย อนุพันธ
เงินให
สินทรัพย
มูลคายุติธรรม เพื่อการ
สินเชื่อ
ทาง
ผานงบกําไร
ปองกัน
และ
การเงิน
ขาดทุน
ความเสี่ยง
ลูกหนี้
เผื่อขาย

สินทรัพย
ทางการเงิน
ที่ถือไวจน
ครบกําหนด

4.27
2,729.46
-

- 108,099.81
- 17,171.92
- 6,687.52
- 4,245.87
580.00
6,553.37
265.17

31.57
-

9,533.15
-

5.80
1,294.52
-

- 129,556.65
- 20,796.74
- 8,825.60
- 6,529.53
580.00
2,723.61
237.70

29.67
-

-

2,733.73

6,553.37

31.57

9,533.15

1,300.32

2,723.61 166,526.22

29.67

-

137,050.29
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หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558
วัดมูลคาดวย
อนุพันธเพื่อ
มูลคายุติธรรมผาน การปองกัน
งบกําไรขาดทุน
ความเสี่ยง

วัดมูลคาดวย
วิธีราคาทุน
ตัดจําหนาย

31 ธ.ค. 2557 (ปรับปรุงใหม)
วัดมูลคาดวย
อนุพันธเพื่อ
วัดมูลคาดวย
มูลคายุติธรรมผาน การปองกัน
วิธีราคาทุน
งบกําไรขาดทุน
ความเสี่ยง
ตัดจําหนาย

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย ืมระยะสั้นและสวนของหนี้สนิ ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เจาหนี้การคาและเจาหนี้จากการรวมทุน
คาใชจายคางจายและดอกเบี้ยคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
หุนกูแ ละเงินกูยมื ระยะยาว
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ๆ
รวมหนี้สินทางการเงิน

327.96
327.96

3,627.69
3,627.69

4,878.87
23,375.58
761.42
108,454.87
25.95
137,496.69

95.24
95.24

1,751.11
1,751.11

24,696.43
4,630.81
31,933.29
550.12
114,694.92
25.49
176,531.06
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
งบการเงินเฉพาะบริษัท
วัดมูลคาดวย
มูลคายุติธรรม
ผานงบกําไร
ขาดทุน
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน้
เงินลงทุนเพือ่ คา
ลูกหนี้บริษัทใหญ
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกจิ การที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ
รวมสินทรัพยทางการเงิน

31 ธ.ค. 2558
อนุพันธ
เงินให
เพื่อการ
สินเชื่อ
ปองกันความ
และ
เสี่ยง
ลูกหนี้

สินทรัพย
ทางการเงิน
ที่ถือไวจน
ครบกําหนด

วัดมูลคาดวย
มูลคายุติธรรม
ผานงบกําไร
ขาดทุน

31 ธ.ค. 2557
อนุพันธ
เงินให
เพื่อการ
สินเชื่อ
ปองกัน
และ
ความเสี่ยง
ลูกหนี้

สินทรัพย
ทางการเงิน
ที่ถือไวจน
ครบกําหนด

0.11
11.89
-

-

2,392.85
239.52
27.65
144.93
55.71
6,925.75
4.18

251.66
-

0.17
6.02
-

2.76
-

2,877.08
296.60
51.99
60.05
55.64
6,278.77
4.39

-

12.00

-

9,790.59

251.66

6.19

2.76

9,624.52

-
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2558
วัดมูลคาดวย
อนุพันธเพื่อ
มูลคายุติธรรมผาน การปองกัน
งบกําไรขาดทุน
ความเสี่ยง

วัดมูลคาดวย
วิธีราคาทุน
ตัดจําหนาย

31 ธ.ค. 2557
วัดมูลคาดวย
อนุพันธเพื่อ
มูลคายุติธรรมผาน การปองกัน
งบกําไรขาดทุน
ความเสี่ยง

วัดมูลคาดวย
วิธีราคาทุน
ตัดจําหนาย

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย ืมระยะสั้นและสวนของหนี้สนิ ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เจาหนี้การคาและเจาหนี้จากการรวมทุน
คาใชจายคางจายและดอกเบี้ยคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
หุนกูแ ละเงินกูยมื ระยะยาว
รวมหนี้สินทางการเงิน

3.68
-

100.52
-

740.22
24.94
314.15
2.82
1,248.92

2.89
-

53.12
-

201.81
18.54
492.65
1.65
1,319.42

3.68

100.52

2,331.05

2.89

53.12

2,034.07
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หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
วัดมูลคาดวย
มูลคายุติธรรม
ผานงบกําไร
ขาดทุน
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน้
เงินลงทุนเพือ่ คา
ลูกหนี้บริษัทใหญ
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกจิ การที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ
รวมสินทรัพยทางการเงิน

31 ธ.ค. 2558
อนุพันธ
เงินให
เพื่อการ
สินเชื่อ
ปองกันความ
และ
เสี่ยง
ลูกหนี้

สินทรัพย
ทางการเงิน
ที่ถือไวจน
ครบกําหนด

วัดมูลคาดวย
มูลคายุติธรรม
ผานงบกําไร
ขาดทุน

31 ธ.ค. 2557
อนุพันธ
เงินให
เพื่อการ
สินเชื่อ
ปองกัน
และ
ความเสี่ยง
ลูกหนี้

สินทรัพย
ทางการเงิน
ที่ถือไวจน
ครบกําหนด

4.10
429.28
-

-

86,354.50
8,643.98
997.98
5,230.42
2,010.57
249,940.28
150.90

9,082.04
-

5.57
198.56
-

90.83
-

94,837.25
9,776.99
1,713.73
1,979.47
1,834.06
206,967.43
144.64

-

433.38

-

353,328.63

9,082.04

204.13

90.83

317,253.57

-
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หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2558
วัดมูลคาดวย
อนุพันธเพื่อ
มูลคายุติธรรมผาน การปองกัน
งบกําไรขาดทุน
ความเสี่ยง

วัดมูลคาดวย
วิธีราคาทุน
ตัดจําหนาย

31 ธ.ค. 2557
วัดมูลคาดวย
อนุพันธเพื่อ
มูลคายุติธรรมผาน การปองกัน
งบกําไรขาดทุน
ความเสี่ยง

วัดมูลคาดวย
วิธีราคาทุน
ตัดจําหนาย

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย ืมระยะสั้นและสวนของหนี้สนิ ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เจาหนี้การคาและเจาหนี้จากการรวมทุน
คาใชจายคางจายและดอกเบี้ยคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
หุนกูแ ละเงินกูยมื ระยะยาว
รวมหนี้สินทางการเงิน

132.77
-

3,627.69
-

26,713.61
899.93
11,337.34
101.91
45,071.69

95.24
-

1,751.11
-

6,652.32
610.98
16,239.37
54.34
43,492.23

132.77

3,627.69

84,124.48

95.24

1,751.11

67,049.24
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36.

ทุนเรือนหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท มีทุนจดทะเบียนเปนหุนสามัญ จํานวน 3,969.98 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท
รวมเปนเงิน 3,969.98 ลานบาท รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนสามัญที่ออกและชําระแลว มีดังตอไปนี้
หนวย : ลานหุน

จํานวนหุนสามัญที่บริษัทออกและชําระเต็มมูลคา
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

3,969.98

ทุนเรือนหุนที่ออกและชําระแลวระหวางป

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

3,969.98
หนวย : ลานหุน

จํานวนหุนสามัญที่บริษัทออกและชําระเต็มมูลคา
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

37.

3,969.98

ทุนเรือนหุนที่ออกและชําระแลวระหวางป

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

3,969.98

หุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เมื่ อ วั น ที่ 18 มิ ถุ น ายน 2557 บริ ษั ท ได อ อกและจํ า หน า ยหุ น กู ด อ ยสิ ท ธิ ที่ มี ลั ก ษณะคล า ยทุ น เพิ่ ม จํ า นวน 1,000
ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา หุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนนี้เปนหุนกูระยะยาวที่ไมมีหลักประกัน และไมมีกําหนด
ชําระคืนเงินตน (Perpetual) โดยจะมีการจายชําระคืนเงินตนเพียงครั้งเดียวเมื่อบริษัทจดทะเบียนเลิกกิจการ หรือเมื่อ
บริษัทใชสิทธิในการไถถอนหุนกูกอนกําหนดตามเงื่อนไขที่ระบุไว หุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนมีอัตราผลตอบแทน
คงที่รอยละ 4.875 ตอปสําหรับ 5 ปแรกและมีการกําหนดอัตราผลตอบแทนสําหรับปที่ 6 เปนตนไปตามเงื่อนไขในขอกําหนดสิทธิ
โดยผลตอบแทนมี การกํ าหนดจ ายชําระทุ ก 6 เดือน อย างไรก็ตามบริ ษั ทสามารถเลื่ อนการชํ าระผลตอบแทนได ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทโดยไมจํากัดจํานวนครั้ง ซึ่งผลตอบแทนที่คางชําระดังกลาวจะถูกสะสมไวโดยไมมีการคิดดอกเบี้ยให
ภายหลังการเลื่อนการชําระผลตอบแทน 12 เดือน ทั้งนี้ หากบริษัทมีการเลื่อนการชําระผลตอบแทน บริษัทจะไมสามารถ
ประกาศจายเงินปนผล รวมทั้งไมสามารถชําระดอกเบี้ย หรือแจกจายสินทรัพยใดๆ ใหแกผูถือหลักทรัพยของบริษัทที่มี
สถานะทางกฎหมายเทาเทียมกับ หรือดอยกวาหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนนี้ และจะไมสามารถทําการไถถอน ลด
ยกเลิก ซื้อ หรือซื้อคืนซึ่งหลักทรัพยของบริษัทที่มีสถานะทางกฎหมายเทาเทียมกับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
บริษัทไดแสดงรายการดังกลาวสุทธิกับตนทุนทางการเงินภายใตหัวขอ “หุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน” เปนจํานวน
1,152.10 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (37,188.50 ลานบาท)
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38.

สํารองตามกฎหมาย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
2558
2557

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2558
2557

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
จัดสรรระหวางป

15.05
-

15.05
-

397.00
-

397.00
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

15.05

15.05

397.00

397.00

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2558
2557

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2558
2557

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
จัดสรรระหวางป

15.05
-

15.05
-

397.00
-

397.00
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

15.05

15.05

397.00

397.00

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดใหบริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุน
สํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10
ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายนี้ไมสามารถนําไปจัดสรรได ทั้งนี้บริษัทฯ ไดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายครบ
รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกําหนดแลว
39.

คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม
คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียมสําหรับป ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
2558
คาภาคหลวง
ผลประโยชนตอบแทนพิเศษ
รวม

คาภาคหลวง
ผลประโยชนตอบแทนพิเศษ
รวม

425.82
0.22
426.04

2557
(ปรับปรุงใหม)
606.86
1.94
608.80

2558
14,311.37
8.95
14,320.32

2557
(ปรับปรุงใหม)
19,699.27
63.15
19,762.42

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2558
316.31
434.82
434.82
316.31

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2558
2557
10,811.28
14,120.72
10,811.28
14,120.72

131
40.

คาใชจายตามลักษณะ
คาใชจายตามลักษณะที่สําคัญของกลุมบริษัทซึ่งไดรวมคาใชจายตามสัดสวนการรวมทุนในแตละโครงการสําหรับป
มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
2557
2558
เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนพนักงาน
คาซอมแซมและบํารุงรักษา
คาตัดจําหนายหลุมสํารวจและโครงการ
คาใชจายงานธรณีวิทยาและธรณีฟสิกส

139.19
124.83
147.99
13.40

171.12
147.59
266.42
33.96

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนพนักงาน
คาซอมแซมและบํารุงรักษา
คาตัดจําหนายหลุมสํารวจและโครงการ
คาใชจายงานธรณีวิทยาและธรณีฟสิกส

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2558
52.22
45.43
58.12
87.63
0.76
2.07
1.55
14.38

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2558
2557
4,819.01
4,267.99
5,124.18
458.10

5,558.05
4,793.82
8,666.27
1,103.14
หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2558
2557
1,844.73
1,475.55
1,987.19
2,846.15
26.93
67.29
52.96
467.10
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41.

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับป มีรายละเอียดการคํานวณ ดังนี้
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา

กําไร (ขาดทุน) ที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ (หนวย : ลาน)
หัก : ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน –
สุทธิจากภาษี (หนวย : ลาน)
กําไร (ขาดทุน) ที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (หนวย: ลาน)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ถือโดยผูถือหุน
ในระหวางป (ลานหุน)
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน

หนวย : บาท

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
2557
2558
2557
2558
(853.59)
677.46 (31,590.49) 21,490.45
(31.53)
(885.12)
3,969.98
(0.22)

(26.69) (1,113.18)
650.77 (32,703.67)
3,969.98
0.16

3,969.98
(8.24)

หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา

กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ (หนวย : ลาน)
หัก : ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน –
สุทธิจากภาษี (หนวย : ลาน)
กําไรที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (หนวย : ลาน)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ถือโดยผูถือหุน
ในระหวางป (ลานหุน)
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2558
271.46
1,054.39

(875.17)
20,615.28
3,969.98
5.19
หนวย : บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2558
2557
9,222.88 34,203.59

(31.53)
239.93

(26.69)
1,027.70

(1,113.18)
8,109.70

(875.17)
33,328.42

3,969.98
0.06

3,969.98
0.26

3,969.98
2.04

3,969.98
8.40

กลุมบริษัทไมมีการออกหุนสามัญเทียบเทาปรับลดในระหวางปที่นําเสนองบการเงิน ดังนั้นจึงไมมีการนําเสนอกําไร
ตอหุนปรับลด
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42. ขอมูลจําแนกตามสวนงาน
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
ประเทศไทย
รายได - บริษัทอื่น
- บริษัทที่เกี่ยวของ
รายไดอื่น - บริษัทอื่น
ดอกเบี้ยรับ
รวมรายได
คาใชจายการดําเนินงาน
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียม
- ตัดจําหนายหลุมแหงและโครงการ
- งานธรณีวิทยาและธรณีฟสิกส
คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย
คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
ดอกเบี้ยจายและตนทุนทางการเงินอืน่
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
รวมคาใชจาย
กําไร (ขาดทุน) ตามสวนงาน
คาเสื่อมราคาสินทรัพยทั่วไป
คาใชจายในการบริหารทั่วไป
ขาดทุนจากการดําเนินงาน
รายไดอื่น - สุทธิ
ตนทุนทางการเงิน
- ดอกเบี้ยรับ
- ดอกเบี้ยจายและตนทุนทางการเงินอื่น
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
กําไรจากอนุพันธทางการเงิน
คาตอบแทนผูบริหาร
ขาดทุนกอนหักภาษีเงินได
ภาษีเงินได - โครงการ
- กลุมบริษัท
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

242.06
3,528.84
18.76
0.47
3,790.13
446.28
53.28

เอเชียตะวันออก
เฉียงใตอื่น
422.90
755.37
4.29
0.06
1,182.62
487.30
30.59

12.56
3.57
1,835.67
426.04
8.88
180.65
76.28
3,043.21
746.92

107.28
10.21
433.17
8.90
212.22
33.99
1,323.66
(141.04)

งบการเงินรวม – สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
ทอขนสงกาซ
ออสเตรเลีย
อเมริกา
แอฟริกา
ตะวันออก
เอเชียตะวันออก
กลาง
เฉียงใต
17.14
118.49
334.62
2.88
22.10
362.67
1.00
0.06
0.07
0.78
0.28
(0.18)
335.90
0.06
2.95
39.24
481.76
94.25
0.37
4.81
24.66
21.69
15.48
9.35
1.77
4.75
4.85
(0.05)
9.43
382.71
0.04
331.00
24.28
(1.42)
855.72
(519.82)

14.36
5.07
0.01
(1.51)
625.75
653.40
(653.34)

13.82
6.37
3.13
(0.46)
0.20
29.64
(26.69)

0.02
0.91
12.18
35.59
0.29
78.40
(39.16)

30.04
0.28
21.32
78.18
403.58

อื่นๆ
110.41
0.03
110.44
9.83
77.41
3.32
3.24
0.02
(7.61)
86.21
24.23

(374.12)

39.34

(109.94)

-

(1.43)

6.16

(47.39)

(4.34)

372.80

(101.70)

(629.76)

(653.34)

(28.12)

(33.00)

356.19

19.89

การปรับปรุง
ธุรกิจของ
บัญชีระหวางกัน กลุมบริษัท
800.59
(362.67) 4,643.81
(96.52)
38.85
(0.03)
0.63
(459.22) 5,483.88
(379.42)
709.77
(80.22)
117.26
0.24
(68.18)
(527.58)
68.36

147.99
35.56
2,700.47
426.04
19.37
1,385.21
88.20
(9.03)
5,620.84
(136.96)
(19.25)
(160.21)
(316.42)
6.35
31.29
(163.78)
(50.05)
132.16
(3.78)
(364.23)
(491.72)
2.36
(853.59)
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
งบการเงินรวม – สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
ทอขนสงกาซ
ประเทศไทย เอเชียตะวันออก ออสเตรเลีย
อเมริกา
แอฟริกา
ตะวันออก
เอเชียตะวันออก
เฉียงใตอื่น
กลาง
เฉียงใต
สินทรัพย
สินทรัพยจําแนกตามสวนงาน
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
สินทรัพยที่ยังไมไดปนสวน
สินทรัพยรวม
หนี้สิน
หนี้สินจําแนกตามสวนงาน
หนี้สินที่ยังไมไดปนสวน
หนี้สินรวม
รายจายฝายทุน

6,643.65

2,649.27

1,179.44

770.46

2,792.22

12.31

-

-

5.74

-

-

3,807.35

429.56

222.36

7.45

1,132.17

537.76

0.31

52.06

อื่นๆ

การปรับปรุง
บัญชีระหวางกัน

ธุรกิจของ
กลุมบริษัท

-

769.54
-

71.06
58.42

14,887.95
64.16
4,690.22
19,642.33

51.30

19.88

61.87

15.32

4,615.09
3,699.25
8,314.34

145.52

11.26

26.00

9.76

1,914.84
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หนวย : ลานบาท

ประเทศไทย
รายได - บริษัทอื่น
- บริษัทที่เกี่ยวของ
รายไดอื่น - บริษัทอื่น
ดอกเบี้ยรับ
รวมรายได
คาใชจายการดําเนินงาน
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียม
- ตัดจําหนายหลุมแหงและโครงการ
- งานธรณีวิทยาและธรณีฟสิกส
คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย
คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
ดอกเบี้ยจายและตนทุนทางการเงินอืน่
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
รวมคาใชจาย
กําไร (ขาดทุน) ตามสวนงาน
คาเสื่อมราคาสินทรัพยทั่วไป
คาใชจายในการบริหารทั่วไป
ขาดทุนจากการดําเนินงาน
รายไดอื่น - สุทธิ
ตนทุนทางการเงิน
- ดอกเบี้ยรับ
- ดอกเบี้ยจายและตนทุนทางการเงินอื่น
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
กําไรจากอนุพันธทางการเงิน
คาตอบแทนผูบริหาร
ขาดทุนกอนหักภาษีเงินได
ภาษีเงินได - โครงการ
- กลุมบริษัท
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

8,324.93
120,498.20
645.95
15.82
129,484.90
15,273.46
1,812.63

เอเชียตะวันออก
เฉียงใตอื่น
14,384.54
25,679.98
150.69
2.28
40,217.49
16,655.88
1,052.52

430.81
123.01
62,630.27
14,320.32
303.10
6,506.67
2,607.94
104,008.21
25,476.69

3,694.87
349.14
14,865.05
314.77
7,643.72
1,159.07
45,735.02
(5,517.53)

งบการเงินรวม – สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
ทอขนสงกาซ
อเมริกา
แอฟริกา
ออสเตรเลีย
ตะวันออก
เอเชียตะวันออก
อื่นๆ
การปรับปรุง
ธุรกิจของ
กลาง
เฉียงใต
บัญชีระหวางกัน กลุมบริษัท
588.35
4,044.20
27,342.02
11,375.31
103.55
771.51
12,384.03
- (12,384.03) 158,428.55
34.20
1.96
2.49
26.80 3,767.04
(3,293.13)
1,336.00
9.43
(5.98)
1.12
(1.02)
21.65
11,418.94
1.96
106.04
1,359.86
16,449.05 3,768.16 (15,678.18) 187,128.22
3,255.90
13.48
172.26
848.20
740.76
336.18 (12,959.48)
24,336.64
530.57
314.29
67.20
162.68
165.38 2,639.27
(2,733.33)
4,011.21
(2.29)
333.57
12,982.32
1.70
11,922.04
814.79
(48.03)
29,790.57
(18,371.63)

513.35
171.53
0.20
(49.77)
22,538.47
23,501.55
(23,499.59)

486.64
212.15
110.77
(15.35)
6.81
1,040.48
(934.44)

0.80
31.17
425.25
1,281.93
9.88
2,759.91
(1,400.05)

1,029.22
113.59
9.73
110.31
728.89
0.63
- (262.88)
2,673.98 2,937.10
13,775.07
831.06

(12,908.21)

1,567.71

(3,934.50)

-

(49.90)

216.32

(1,613.76)

(149.81)

12,568.48

(3,949.82)

(22,306.13)

(23,499.59)

(984.34)

(1,183.73)

12,161.31

681.25

7.29
(2,314.58)
(18,000.10)
2,321.92

5,124.18
1,220.57
92,163.96
14,320.32
674.49
49,892.83
3,013.43
(310.91)
194,446.72
(7,318.50)
(657.63)
(5,542.46)
(13,518.59)
220.13
1,062.93
(5,578.30)
(1,637.17)
4,856.43
(126.91)
(14,721.48)
(16,872.15)
3.14
(31,590.49)
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หนวย : ลานบาท

ประเทศไทย
สินทรัพย
สินทรัพยจําแนกตามสวนงาน
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
สินทรัพยที่ยังไมไดปนสวน
สินทรัพยรวม
หนี้สิน
หนี้สินจําแนกตามสวนงาน
หนี้สินที่ยังไมไดปนสวน
หนี้สินรวม
รายจายฝายทุน

เอเชียตะวันออก
เฉียงใตอื่น

งบการเงินรวม – สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
ทอขนสงกาซ
ออสเตรเลีย
อเมริกา
แอฟริกา
ตะวันออก
เอเชียตะวันออก
กลาง
เฉียงใต

อื่นๆ

การปรับปรุง
บัญชีระหวางกัน

ธุรกิจของ
กลุมบริษัท

239,759.87
-

95,608.42
-

42,564.24
206.94

27,805.00
-

100,767.24
-

444.16
-

27,771.50
-

2,564.33
2,108.44

537,284.76
2,315.38
169,263.42
708,863.56

137,401.74

15,502.37

8,024.47

269.01

1,851.31

717.40

2,232.86

552.95

38,707.56

18,385.48

10.72

1,779.85

4,975.23

384.93

888.98

333.63

166,552.11
133,500.42
300,052.53
65,466.38
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ประเทศไทย
รายได - บริษัทอื่น
- บริษัทที่เกี่ยวของ
รายไดอื่น - บริษัทอื่น
ดอกเบี้ยรับ
รวมรายได
คาใชจายการดําเนินงาน
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียม
- ตัดจําหนายหลุมแหงและโครงการ
- งานธรณีวิทยาและธรณีฟสิกส
คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย
คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
ดอกเบี้ยจายและตนทุนทางการเงินอืน่
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
รวมคาใชจาย
กําไร (ขาดทุน) ตามสวนงาน
คาเสื่อมราคาสินทรัพยทั่วไป
คาใชจายในการบริหารทั่วไป
กําไรจากการดําเนินงาน
รายไดอื่น - สุทธิ
คาใชจายอื่นๆ
ตนทุนทางการเงิน
- ดอกเบี้ยรับ
- ดอกเบี้ยจายและตนทุนทางการเงินอื่น
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
กําไรจากอนุพันธทางการเงิน
คาตอบแทนผูบริหาร
กําไรกอนหักภาษีเงินได
ภาษีเงินได - โครงการ
- กลุมบริษัท
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

279.36
4,988.11
23.39
0.47
5,291.33
494.23
93.09

เอเชียตะวันออก
เฉียงใตอื่น
658.54
563.15
0.15
1,221.84
385.23
39.37

69.47
10.34
1,633.27
606.98
20.58
56.76
2,984.72
2,306.61

33.29
21.99
267.53
(1.07)
36.78
783.12
438.72

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม – สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ปรับปรุงใหม)
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
ทอขนสงกาซ
ออสเตรเลีย
อเมริกา
แอฟริกา
ตะวันออก
เอเชียตะวันออก
กลาง
เฉียงใต
67.52
14.68
137.93
677.11
70.72
271.88
23.42
0.83
0.80
0.03
0.19
0.14
700.56
68.54
85.40
410.75
154.33
58.88
23.13
15.61
17.47
11.45
(2.29)
5.27
6.76
87.45
7.36
595.29
(1.40)
367.00
45.99
(0.79)
1,272.70
(572.14)

13.28
4.57
11.10
1.82
(5.54)
629.79
0.08
725.43
(656.89)

62.93
20.46
1.07
(0.50)
0.11
81.78
(81.78)

1.77
5.78
0.44
36.39
49.01

อื่นๆ
127.31
0.39
127.70
12.06
101.24

24.40
2.83
(0.18)
0.05
21.97
0.62
- (21.15)
68.56 95.65
342.19 32.05

(865.34)

(186.30)

(72.73)

-

-

(27.77)

(65.74)

(2.67)

1,441.27

252.42

(644.87)

(656.89)

(81.78)

21.24

276.45

29.38

การปรับปรุง
ธุรกิจของ
บัญชีระหวางกัน กลุมบริษัท
- 1,158.03
(271.88) 6,299.09
(103.61)
72.14
(0.01)
1.36
(375.50) 7,530.62
(286.96)
856.51
(88.53)
183.83
0.48
(86.13)
(461.14)
85.64

266.42
66.49
2,541.75
608.80
11.94
996.79
76.62
(21.94)
5,587.21
1,943.41
(20.34)
(186.73)
1,736.34
84.49
(41.13)
21.57
(182.72)
(37.51)
197.02
(6.06)
1,772.00
(1,220.55)
126.01
677.46
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
งบการเงินรวม – สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ปรับปรุงใหม)
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
ทอขนสงกาซ
ประเทศไทย เอเชียตะวันออก ออสเตรเลีย
อเมริกา
แอฟริกา
ตะวันออก
เอเชียตะวันออก
เฉียงใตอื่น
กลาง
เฉียงใต
สินทรัพย
สินทรัพยจําแนกตามสวนงาน
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
สินทรัพยที่ยังไมไดปนสวน
สินทรัพยรวม
หนี้สิน
หนี้สินจําแนกตามสวนงาน
หนี้สินที่ยังไมไดปนสวน
หนี้สินรวม
รายจายฝายทุน

อื่นๆ

การปรับปรุง
บัญชีระหวางกัน

ธุรกิจของ
กลุมบริษัท

7,720.70
-

2,882.38
-

2,085.06
6.36

1,600.54
-

2,663.92
-

49.24
-

798.74
-

97.95
56.28

17,898.53
62.64
5,309.52
23,270.69

4,855.52

611.93

261.10

4.19

48.98

39.58

68.55

22.43

5,912.28
4,810.42
10,722.70

3,977.71

702.67

133.66

1,801.21

210.98

26.46

150.17

51.83

7,054.69
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หนวย : ลานบาท

ประเทศไทย
รายได – บริษัทอื่น
- บริษัทที่เกี่ยวของ
รายไดอื่น – บริษัทอื่น
ดอกเบี้ยรับ
รวมรายได
คาใชจายการดําเนินงาน
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียม
- ตัดจําหนายหลุมแหงและโครงการ
- งานธรณีวิทยาและธรณีฟสิกส
คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย
คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
ดอกเบี้ยจายและตนทุนทางการเงินอื่น
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
รวมคาใชจาย
กําไร (ขาดทุน) ตามสวนงาน
คาเสื่อมราคาสินทรัพยทั่วไป
คาใชจายในการบริหารทั่วไป
กําไรจากการดําเนินงาน
รายไดอื่น – สุทธิ
คาใชจายอื่นๆ
ตนทุนทางการเงิน
- ดอกเบี้ยรับ
- ดอกเบี้ยจายและตนทุนทางการเงินอื่น
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
กําไรจากอนุพันธทางการเงิน
คาตอบแทนผูบริหาร
กําไรกอนหักภาษีเงินได
ภาษีเงินได – โครงการ
- กลุมบริษัท
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

9,066.34
161,926.30
758.60
15.29
171,766.53
16,045.52
3,023.74
2,272.42
335.97
53,012.53
19,703.17
667.25
1,851.80
96,912.40
74,854.13

(28,054.71)
46,799.42

เอเชียตะวันออก
เฉียงใตอื่น
21,376.87
18,284.12
4.83
39,665.82
12,507.34
1,279.41

งบการเงินรวม – สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ปรับปรุงใหม)
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
ทอขนสงกาซ
อเมริกา
แอฟริกา
ออสเตรเลีย
ตะวันออก
เอเชียตะวันออก
อื่นๆ
การปรับปรุง
ธุรกิจของ
กลาง
เฉียงใต
บัญชีระหวางกัน กลุมบริษัท
2,202.66
476.35
4,474.74
37,596.96
21,970.05
2,293.98
8,826.42
(8,826.42) 204,474.45
762.58
27.02
25.99 4,141.37
(3,366.30)
2,349.26
1.10
6.16
4.70
12.74
(0.43)
44.39
22,733.73
2,235.84
2,770.33
13,331.85 4,154.11 (12,193.15) 244,465.06
5,008.21
1,921.14
750.22
507.34
390.43
(9,315.18)
27,815.02
567.59
371.52
(79.15)
171.21
219.77 3,293.53
(2,877.54)
5,970.08

1,095.47
2,820.44
714.69
239.26
8,687.23 19,331.48
(32.53)
(44.96)
- 12,074.87
1,194.20
1,493.64
(25.03)
25,445.81 41,465.50
14,220.01 (18,731.77)

(6,055.70)

(2,385.00)

8,164.31 (21,116.77)

436.93 2,041.02
149.89
662.54
362.53
34.83
59.24
(182.93)
(16.46)
20,721.10
2.75
3.55
23,842.17 2,646.33
(21,606.33) (2,646.33)

-

57.41
187.56
14.38
1,180.78
1,589.55

0.06
790.07
92.00
(6.14)
1.43
832.00
19.84
- (694.02)
2,343.04 3,103.27
10,988.81 1,050.84

-

(902.33)

(2,132.64)

(86.99)

(21,606.33) (2,646.33)

687.22

8,856.17

963.85

15.35
(2,921.16)
(15,098.53)
2,905.38

8,666.28
2,159.82
82,513.58
19,762.41
385.66
32,795.97
2,491.00
(719.05)
181,840.77
62,624.29
(663.12)
(6,079.76)
55,881.41
2,735.51
(1,337.67)
701.89
(5,939.35)
(1,224.07)
6,405.41
(197.19)
57,025.94
(39,617.37)
4,081.88
21,490.45
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หนวย : ลานบาท

ประเทศไทย
สินทรัพย
สินทรัพยจําแนกตามสวนงาน
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
สินทรัพยที่ยังไมไดปนสวน
สินทรัพยรวม
หนี้สิน
หนี้สินจําแนกตามสวนงาน
หนี้สินที่ยังไมไดปนสวน
หนี้สินรวม
รายจายฝายทุน

เอเชียตะวันออก
เฉียงใตอื่น

งบการเงินรวม – สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ปรับปรุงใหม)
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
ทอขนสงกาซ
ออสเตรเลีย
อเมริกา
แอฟริกา
ตะวันออก
เอเชียตะวันออก
กลาง
เฉียงใต

อื่นๆ

การปรับปรุง
บัญชีระหวางกัน

ธุรกิจของ
กลุมบริษัท

254,497.65
-

95,012.08
-

68,729.88
209.73

52,758.73
-

87,810.82
-

1,623.05
-

26,328.82
-

3,228.81
1,855.21

589,989.84
2,064.94
175,018.12
767,072.90

160,052.64

20,171.22

8,606.66

138.09

1,614.68

1,304.55

2,259.64

739.50

128,859.79

22,822.38

4,341.34

58,984.30

6,852.60

859.53

4,877.56

1,683.56

194,886.98
158,566.04
353,453.02
229,281.06
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กลุมบริษัทแบงออกเปนสวนงานตางๆ ไดดังนี้
 ส ว นงานสํ า รวจและผลิ ต ป โ ตรเลี ย ม กลุ ม บริ ษั ท ประกอบธุ ร กิ จ สํ า รวจและผลิ ต ป โ ตรเลี ย มทั้ ง ในประเทศ
และต า งประเทศ โดยเป นผู ดํ าเนิ นการและร วมลงทุ นกั บบริ ษั ทสํ ารวจและผลิ ตป โตรเลี ยมชั้ นนํ า โครงการ
ในประเทศส วนใหญ ตั้งอยู ในบริ เวณอ าวไทย โครงการในตางประเทศครอบคลุมภู มิ ภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต
ออสเตรเลีย อเมริกา แอฟริกา และตะวันออกกลาง ซึ่ง ณ วันที่ในงบการเงิน โครงการที่กลุมบริษัทลงทุน
ดังกลาวประกอบดวย โครงการที่มีการผลิตเชิงพาณิชยแลว 24 โครงการ โครงการที่อยูระหวางการพัฒนาและ
สํารวจ จํานวน 14 โครงการ
 สวนงานทอขนสงกาซในตางประเทศ กลุมบริษัทไดรวมทุนกับผูรวมทุน เพื่อดําเนินธุรกิจทอขนสงกาซธรรมชาติ
เพื่อสงกาซธรรมชาติจากโครงการที่กลุมบริษัทรวมลงทุนสํารวจและผลิตปโตรเลียม ไดแก โครงการยาดานา
โครงการเยตากุน และโครงการลงทุนทอขนสงกาซซอติกา
 การดําเนินงานอื่นของกลุมบริษัท สวนใหญประกอบดวย สวนงานการลงทุนในธุรกิจตอเนื่องที่มีความสําคัญ
เชิงกลยุทธ และสวนงานอื่นๆ ซึ่งไมมีสวนงานใดเปนสวนงานที่ตองรายงานแยกตางหาก
43.

การบริหารความเสี่ยง
กลุมบริษัทมีความเสี่ยงที่สําคัญดานตางๆ จากการดําเนินธุรกิจและกิจการของกลุมบริษัท ดังตอไปนี้
ความเสี่ยงดานภาวะตลาด
ความเสี่ ย งด า นภาวะตลาดสามารถเกิ ด ขึ้ น ได จ ากการเปลี่ ย นแปลงของราคาผลิ ต ภั ณ ฑ อั ต ราดอกเบี้ ย และอั ต รา
แลกเปลี่ยนซึ่งอาจทําใหเกิดผลกระทบในดานบวกหรือลบตอรายได กระแสเงินสด สินทรัพย และหนี้สินของกลุมบริษัท
กลุ ม บริ ษั ท ได ใ ช เ ครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ประเภทต า งๆ เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จาก
การเปลี่ยนแปลงของราคาผลิตภัณฑ อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน


ความเสี่ยงจากราคาผลิตภัณฑ
ราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมของกลุมบริษัท อางอิงอยูกับราคาน้ํามันในตลาดโลก ซึ่งมีความผันผวนที่เกิดจาก
หลายปจจัยที่ไมอาจควบคุมได อาทิ อุปสงคและอุปทานของตลาด เสถียรภาพทางการเมือง และเศรษฐกิจของ
ประเทศตาง ๆ นโยบายการกําหนดสัดสวนการผลิตน้ํามันของประเทศในกลุมโอเปค ปริมาณน้ํามันสํารองในแตละ
ประเทศ รวมถึงภาวะภูมิอากาศของโลกที่แปรเปลี่ยนในแตละฤดูกาล
การเปลี่ ย นแปลงของราคาน้ํ า มั น ในตลาดโลกมี ผ ลกระทบโดยตรงต อ ราคาน้ํ า มั น ดิ บ และคอนเดนเสทของ
กลุมบริษัททันที ในขณะที่ราคาขายกาซธรรมชาติซึ่งเปนผลิตภัณฑหลักของกลุมบริษัท สวนใหญจะมีโครงสราง
สูตรราคาซื้อขายที่มีกลไกของการปองกันความผันผวนของราคาน้ํามัน (Natural Hedge) อยู เมื่อราคาน้ํามัน
อางอิงมีการเปลี่ยนแปลง ราคากาซธรรมชาติก็จะปรับตัวไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ การซื้อขายกาซธรรมชาติจะมี
การปรับราคาเปนระยะ เชน ทุก 6 เดือนหรือ 12 เดือน เปนตน ตามแตที่ไดกําหนดไวในสูตรราคาของสัญญา
ซื้อขายในแตละโครงการ ซึ่งจะทําใหราคากาซธรรมชาติมีความมั่นคงทางราคามากกวาน้ํามันดิบและคอนเดนเสท
โดยในป 2558 สถานการณตลาดน้ํามันโดยรวมยังมีแนวโนมออนตัวลงอยางตอเนื่อง โดยอุปทานน้ํามันยังมี
มากกวาอุปสงคจากปจจัยการคงอัตราการผลิตน้ํามันของโอเปค เพื่อรักษาสวนแบงทางการตลาด แมวาจะมีการ
เติบโตของการผลิต Shale Oil อยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีปจจัยลบจากการแข็งตัวของคาเงินดอลลาร
สหรัฐอเมริกา รวมทั้งอุปสงคที่ลดลงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในหลายภูมิภาค โดยเฉพาะในประเทศจีน
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อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทดําเนินการบริหารความเสี่ยงทางราคา โดยจัดใหมีการวิเคราะหผลกระทบของราคาน้ํามัน
ที่ระดับราคาตาง ๆ ตอรายได และกําไรของบริษัทเปนประจําทุกป เพื่อวางแผนการบริหารความเสี่ยงทางดานราคา
น้ํ า มั น โดยแผนดั ง กล า วจะต อ งผ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและรายงานต อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ เพื่อเปนแนวทางใหกลุมบริษัทดําเนินการตอไป
ทั้งนี้ ณ 31 ธันวาคม 2558 กลุมบริษัทไดทําอนุพันธประกันความเสี่ยงราคาน้ํามันดิบในเบื้องตน สําหรับป 2559
ไปแลวจํานวน 10.94 ลานบารเรล


ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่มีผลกระทบกับกระแสเงินสด
ในอนาคตและมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตางๆ โดยหนี้สินบางสวนของกลุมบริษัทเปนหนี้สินที่มีอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัว ซึ่งทําใหกลุมบริษัทมีความเสี่ยงที่จะตองจายดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในชวงที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดมี
แนวโนมสูงขึ้น อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยงดังกลาวโดยการรักษาสัดสวนของหนี้สินที่มี
อัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ใหอยูในระดับที่เหมาะสมกับลักษณะการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท
รวมถึงการใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย เชน สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
(Interest Rate Swap) เพื่อแปลงอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเปนอัตราดอกเบี้ยคงที่ โดยกลุมบริษัทจะคํานึงถึงตนทุน
สภาวะตลาดในแตละชวงเวลา และความเสี่ยงที่ยอมรับได
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุมบริษัทมีสัดสวนเงินกูอัตราดอกเบี้ยลอยตัวหลังจากการทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยอยูรอยละ 18 ของเงินกูทั้งหมด (ในป 2557 อยูที่รอยละ 23) โดยมีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ
เงินกูทั้งหมดอยูรอยละ 4.32 ตอป (ในป 2557 อยูที่รอยละ 4.14 ตอป)
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินกูของกลุมบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถาอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
สําหรับเงินกูปรับขึ้นรอยละ 1 ตอป กําไรกอนภาษีเงินไดของกลุมบริษัทสําหรับป 2559 จะลดลงประมาณ 5.85
ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกลาวถูกคํานวณบนสมมุติฐานที่จํานวนเงินกู สัดสวนเงินกู
และอัตราดอกเบี้ยทั้งหมดไมมีการเปลี่ยนแปลงจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ในป 2558 จะลดลง 11 ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา) อยางไรก็ตามผลกระทบของกําไรกอนภาษีเงินไดของกลุมบริษัทจากการวิเคราะหขางตนไมได
คํานึงถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ของสภาวะเศรษฐกิจที่อาจสงผลตอการปรับตัวขึ้นหรือลงของอัตรา
ดอกเบี้ยได
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ธุรกิจสวนใหญของกลุมบริษัททั้งในประเทศและตางประเทศนั้นมีรายไดและรายจายหลักเปนสกุลเงินดอลลาร
สหรั ฐ อเมริ ก า และกลุ ม บริ ษั ท ได กํ า หนดสกุ ล เงิ น ดอลลาร ส หรั ฐ อเมริ ก าเป น สกุ ล เงิ น ที่ ใ ช ใ นการดํ า เนิ น งาน
(Functional Currency) ของกลุมบริษัทโดยพิจารณาจากรายไดที่ได รับและตนทุนที่ใ ชในการดําเนินกิจการ
เปนหลัก ดังนั้นความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเกิดขึ้นเมื่อธุรกรรมตางๆ เปนสกุลเงินอื่นที่มิใชสกุลเงินที่ใช
ในการดําเนินงาน
กลุ ม บริ ษั ท บริ ห ารความเสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นของสิ น ทรั พ ย ท างการเงิ น และหนี้ สิ น ทางการเงิ น ที่ เ ป น
สกุ ล เงิ น อื่ น ที่มิ ใ ช สกุ ลเงิ น ที่ ใ ช ใ นการดํา เนิ น งาน ดว ยการจัด โครงสรา งและลั ก ษณะของรายการในสิ น ทรัพ ย
หนี้ สิน และส ว นของผู ถือ หุน ให ส มดุ ลกั น นอกจากนี้ กลุ มบริษั ท ได พิจ ารณานํ า เครื่ อ งมือ ทางการเงิน มาใช ใ น
การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการปองกันความเสี่ยง ทั้งนี้มีการพิจารณา
ถึงตนทุน ผลลัพธและความเสี่ยงที่เหมาะสมในแตละชวงเวลา
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลตอสินทรัพยและหนี้สินสุทธิที่เปนตัวเงินที่อยูในรูปของสกุลเงินอื่น
ที่มิใชสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานทําใหผลกําไรกอนภาษีเงินไดของกลุมบริษัทมีความผันผวน หากกําหนดให
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เทียบกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เปลี่ยนแปลงไป
รอยละ 10 จะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของกําไรกอนภาษีเงินไดของกลุมบริษัท ดังนี้


หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
ผลกระทบตอสถานะของสินทรัพยและหนี้สินจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
สกุลเงินบาทตอสกุลเงิน สกุลเงินดอลลารแคนาดา
ดอลลารสหรัฐอเมริกา
ตอสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐอเมริกา
สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558
กําไรกอนภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
(เมื่อคาเงินดอลลาร สรอ.แข็งคาขึ้นรอยละ 10)
กําไรกอนภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
(เมื่อคาเงินดอลลาร สรอ.ออนคาลงรอยละ 10)

(14)

1

14

(1)

สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557
กําไรกอนภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
(เมื่อคาเงินดอลลาร สรอ.แข็งคาขึ้นรอยละ 10)
กําไรกอนภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
(เมื่อคาเงินดอลลาร สรอ.ออนคาลงรอยละ 10)

(16)

(46)

16

46
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ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
ในด า นการให สิ น เชื่ อ กลุ ม บริ ษั ท มี น โยบายที่ จ ะทํ า ธุ ร กรรมกั บ คู ค า ที่ มี ร ะดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ อยู ใ นเกณฑ ที่ ดี
โดยผลิ ต ภั ณ ฑ ส ว นใหญ นั้ น จะขายให กั บ บริ ษั ท ปตท. จํ า กั ด (มหาชน) ซึ่ ง เป น บริ ษั ท ใหญ ข องบริ ษั ท นอกจากนี้
กลุมบริษัทไดมีการประเมินความเสี่ยงดานการใหสินเชื่ออยางถี่ถวนและตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ
กลุมบริษัทมีเงินฝากอยูกับธนาคารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับ Investment Grade ทั้งนี้ กลุมบริษัทไดมีการ
ประเมินสถานะทางการเงินและความมั่นคงของธนาคารเหลานี้อยางสม่ําเสมอ โดยมีปจจัยในการประเมินตางๆ ไมวาจะเปน
การจัดอันดับความนาเชื่อถือ ขนาดของเงินทุนของธนาคาร และอัตราสวนทางการเงินอื่นๆ ที่แสดงถึงความสามารถใน
การดํ า เนิ น งานและการควบคุ ม ความเสี่ ย งต า งๆ ของธนาคาร เช น อั ต ราส ว นเงิ น กู ต อ เงิ น ฝาก อั ต ราส ว นหนี้ สิ น
ที่ไมกอใหเกิดรายไดตอเงินกู เพื่อใชในการพิจารณากําหนดวงเงินฝากสําหรับแตละธนาคารเพื่อเปนการบริหารความเสี่ยง
ในการฝากเงินกับธนาคารตางๆ นอกจากนี้กลุมบริษัทไดมีการกระจายเงินฝากเพื่อหลีกเลี่ยงการมีธุรกรรมกับธนาคารใด
ธนาคารหนึ่งมากเกินไป (Concentration Risk) โดยคํานึงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ยอมรับไดในแตละชวงเวลา
กลุมบริษัทไดมีการประเมินสถานะทางการเงินและความมั่นคงของธนาคารที่จะมาเปนคูสัญญาในการเขาทําอนุพันธ
ทางการเงิน โดยมีปจจัยในการประเมินตางๆ เชนเดียวกับการประเมินสถานะทางการเงินและความมั่นคงของธนาคาร
ที่ ก ลุ ม บริ ษั ท มี เ งิ น ฝากข า งต น และมี ก ารกํ า หนดวงเงิ น ในการเข า ทํ า อนุ พั น ธ ท างการเงิ น กั บ คู สั ญ ญาแต ล ะราย
โดยธนาคารที่เปนคูสัญญาในปจจุบันทั้งหมดไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในระดับ Investment Grade ทั้งสิ้น
นอกจากนี้กลุมบริษัทไดมีการคํานวณยอดคงคางของอนุพันธทางการเงินที่ทางกลุมบริษัทไดทํากับแตละธนาคารตาม
ระยะเวลาและประเภทของธุรกรรมนั้นๆ เพื่อสะทอนความเสี่ยงที่แทจริง (Risk-adjusted Exposure) และไดพิจารณา
กระจายการเข า ทํ า ธุ ร กรรมกั บ แต ล ะคู สั ญ ญาเพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการมี ธุ ร กรรมกั บ ธนาคารใดธนาคารหนึ่ ง มากเกิ น ไป
(Concentration Risk) โดยพิจารณาถึงตนทุน ผลลัพธ และความเสี่ยงที่ยอมรับไดในแตละชวงเวลา ซึ่งผลกระทบสูงสุดที่
จะมีตอกลุมบริษัทจากความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อคือมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงิน
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ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงดานสภาพคลองเปนความเสี่ยงจากการที่กลุมบริษัทไมสามารถจัดหาเงินทุนมาใชในการดําเนินธุรกิจได ทั้งนี้ ขอมูลหนี้สินและภาระดอกเบี้ยในอนาคต รวมถึงอนุพันธทางการเงินที่บริษัท
เขาทําสัญญา มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

เจาหนี้การคาและเจาหนี้จากการรวมทุน
คาใชจายคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกูยืมจากสถาบันการเงินอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
เงินตน
ดอกเบี้ยจาย *
หุนกูอัตราดอกเบี้ยคงที่
เงินตน
ดอกเบี้ยจาย *
กระแสเงินสดจายจากสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน และอัตราดอกเบี้ย**
กระแสเงินสดรับจากสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน และอัตราดอกเบี้ย **
กระแสเงินสดจายจากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา**
กระแสเงินสดรับจากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา**

เกิน 1 ป แตไมเกิน 3 ป เกิน 3 ป แตไมเกิน 5 ป
ภายใน 1 ป
135.19
614.92
21.10
-

เกิน 5 ป

รวม
-

135.19
614.92
21.10

7.26

575.00
15.36

-

-

575.00
22.62

123.46
72.93
78.54
734.97
740.00

69.27
245.31
224.63
221.77
-

365.77
180.14
521.99
485.43
-

1,015.89
696.51
1,035.47
1,165.65
-

1,450.93
1,245.42
1,855.02
1,951.39
734.97
740.00

ตารางขอมูลขางตนมีขอสมมติฐานที่สําคัญ คือ ดอกเบี้ยจายทั้งหมดคํานวณจากอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู (Nominal Interest Rate) และไมมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินตนของหนี้สิน ยกเวนการชําระหนี้
เมื่อครบกําหนด โดยอัตราดอกเบี้ยลอยตัว อางอิงอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
- หนี้สินที่เปนสกุลเงินบาทเทียบเทาเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาที่อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหวางอัตราซื้อถัวเฉลี่ยและอัตราขายถัวเฉลี่ย ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
ที่อัตรา 36.0886 บาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา
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- หนี้สินที่เปนสกุลเงินดอลลารแคนาดาเทียบเทาเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหวางอัตราซื้อถัวเฉลี่ยและอัตราขายถัวเฉลี่ย ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ณ
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ที่อัตรา 26.0569 บาทตอดอลลารแคนาดา เพื่อแปลงคาเปนสกุลเงินบาท และแปลงคาจากสกุลเงินบาทเปนดอลลารสหรัฐอเมริกาที่อัตรา 36.0886 บาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา
ตามลําดับ
* ดอกเบี้ยจายหมายถึงดอกเบี้ยจายที่ถึงกําหนดชําระภายในป
** กระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจายจากการเขาทําสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยที่ไมไดมีการชําระแบบสุทธิ คือ การจายชําระเงิน และการรับชําระเงินนั้นแยกออกจากกัน
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กลุมบริษัทบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองโดยมีการจัดทําประมาณการเงินสด และการปรับปรุงขอมูลประมาณการ
ทางการเงินอยางสม่ําเสมอ การจัดทําโครงการเงินกูและออกตราสารหนี้ระยะสั้น เพื่อเปนชองทางในการเขาถึงตลาดทุน
ภายในประเทศ รวมถึงการจัดทําวงเงินสินเชื่อระยะสั้นกับธนาคารพาณิชย โดยใชอัตราดอกเบี้ยที่ไดมีการตกลงไว
ลวงหนา
จํานวนเงินตนและจํานวนเงินที่ยังไมไดเบิกใชคงคางมีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

วงเงินรวม
554.19
440.17

วงเงินสินเชื่อระยะสั้นแบบมีภาระผูกพัน
วงเงินสินเชื่อระยะสั้นแบบไมมีภาระผูกพัน

วงเงินที่ยังไมไดเบิกใช
554.19
440.17

วงเงิ น ที่ เ ป น สกุ ล เงิ น บาทเที ย บเท า เป น สกุ ล เงิ น ดอลลาร ส หรั ฐ อเมริ ก าโดยใช อั ต ราแลกเปลี่ ย นถั ว เฉลี่ ย ระหว า ง
อัตราซื้อถัวเฉลี่ยและอัตราขายถัวเฉลี่ยตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ที่อัตรา
36.0886 บาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา
นอกจากนี้ กลุม บริ ษัท ได จั ด ทํา วงเงิ น สํ า หรับ การขายลดลูก หนี้ก ารคา กั บ ธนาคารพาณิ ชย ซึ่ ง จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ เปลี่ ย น
ลูกหนี้การคาที่รอการชําระเงินใหเปนเงินสดทันที เพื่อเพิ่มสภาพคลองของเงินทุนหมุนเวียน
บริษัทไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือระหวางประเทศ (International Credit Rating) ที่ระดับเทียบเคียงไดกับระดับ
ความนาเชื่อถือของประเทศไทย (Sovereign Rating) และไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศ (National
Credit Rating) ที่อันดับสูงสุด (AAA) ดังนั้นบริษัทสามารถจัดหาเงินกูระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมเทียบเคียง
ไดกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด โดยบริษัทไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ ณ สิ้นป 2558 และ 2557 จากสถาบัน
จัดอันดับเครดิตที่มีชื่อเสียง ดังตอไปนี้
2558

สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ
Moody’s
Standard and Poor’s
Japan Credit Rating
TRIS Rating (National Rating)

2557

สกุลเงิน
ตางประเทศ

สกุลเงินใน
ประเทศ

สกุลเงิน
ตางประเทศ

สกุลเงินใน
ประเทศ

Baa1
BBB+
A-

Baa1
BBB+
A
AAA

Baa1
BBB+
A-

Baa1
BBB+
A
AAA
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44.

เงินปนผลจาย
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2557 ในอัตราหุนละ 4.50 บาท
ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ได จ า ยเงิ น ป น ผลระหว า งกาลสํ า หรั บ งวด 6 เดื อ นแรกของป 2557 ไปแล ว ในอั ต ราหุ น ละ 3.00 บาท
เมื ่อ วัน ที ่ 22 สิง หาคม 2557 และจา ยสํ า หรับ งวด 6 เดือ นหลัง ของป 2557 อีก ในอัต ราหุ น ละ 1.50 บาท
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558
บริษัทไดประมาณเงินปนผลเสนอจายใหผูถือหุนประจําป 2558 ในอัตราหุนละ 3.00 บาท ทั้งนี้บริษัทไดจายเงินปนผล
ระหวางกาลสําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2558 ไปแลวในอัตราหุนละ 1.00 บาท เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 คงเหลือจาย
สําหรับงวด 6 เดือนหลังของป 2558 อีกในอัตราหุนละ 2.00 บาท ซึ่งจะจายเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญ
ผูถือหุนประจําปแลว

45.

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
 ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงาน – กรณีที่กลุมบริษัทเปนผูเชา
จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตตามสัญญาเชาดําเนินงานที่ไมสามารถยกเลิกได มีรายละเอียดดังตอไปนี้

ไมเกิน 1 ป
เกินกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป
เกินกวา 5 ป
รวม

ไมเกิน 1 ป
เกินกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป
เกินกวา 5 ป
รวม

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557
37.84
52.63
92.65
65.83
56.10
47.62
174.56
178.11

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557
1,365.47
1,783.53
3,343.46
2,170.11
1,718.38
1,849.37
6,427.31
5,803.01

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557
20.63
32.12
2.26
20.61
0.08
0.03
52.81
22.92

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557
745.00
1,058.53
81.48
679.62
0.94
2.84
827.42
1,740.99

 ภาระผูกพันตามสัญญาเงินใหกู
 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาใหกูยืมเงินประเภทดอยสิทธิแกบริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด (เอนเนอรยี่
คอมเพล็กซ) ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 1,250 ลานบาท อายุสัญญา 13 ป 6 เดือน นับตั้งแตวันที่ 2 เมษายน 2552
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทไดจา ยเงินกูใหกับ เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ แลว รวมทั้งสิ้น จํานวน
16.07 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (580 ลานบาท)
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 ภาระผูกพันจากการค้ําประกันเงินกูยืม และหุนกูของบริษัทยอย
 บริษัทมีภาระผูกพันจากการค้ําประกันเงินกูยืมใหกับ PTTEP Offshore Investment Company Limited
(PTTEPO) สําหรับเงิน กูยืมวงเงิน จํานวน 500 ลา นดอลลารสหรัฐอเมริกา และจํานวน 75 ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา ตามลําดับ
 บริษัท มีภ าระผูก พัน จากการค้ํา ประกัน หุน กูไ มมีห ลัก ประกัน และไมดอ ยสิท ธิ ใหกับ PTTEP Canada
International Finance Limited (PTTEP CIF) สํา หรับ หุน กูจํา นวน 490 ลา นดอลลารส หรัฐ อเมริกา และ
จํานวน 700 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ตามลําดับ
 บริษัทมีภาระผูกพันจากการค้ําประกันการทําสัญญาอนุพันธทางการเงินใหกับ PTTEP Canada Limited
(PTTEP CA) ในการแปลงภาระหนี้ส กุล เงิน ดอลลารส หรัฐ อเมริก าเปน หนี้ส กุล เงิน ดอลลารแ คนาดา
(Cross Currency Swap) โดยมีจํานวนเงินตน (Notional) 700 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
 ภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ
ตามเงื่ อ นไขและข อ กํา หนดของสั ญ ญาซื้ อ ขายกา ซธรรมชาติข องโครงการพื้น ที่ พัฒ นาร ว มไทย-มาเลเซีย -บี 17
บริ ษั ท ปตท.สผ. อิ น เตอร เ นชั่ น แนล จํ า กั ด (ปตท.สผ.อ.) และผู ร ว มทุ น ในฐานะผู ข ายได ต กลงที่ จ ะส ง มอบ
กาซธรรมชาติในวันและปริมาณที่กําหนด โดยหากผูข ายไมสามารถสงมอบกาซธรรมชาติในวันและปริมาณที่
กําหนดได ผูซื้อมีสิทธิรับซื้อกาซธรรมชาติสําหรับปริมาณที่ขาดสง (Shortfall) ในราคารอยละ 75 ของราคาขาย ณ
วันที่เกิดการขาดสงขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปตท.สผ.อ. มีภาระผูกพันที่เกิดจากการขาดสงตามสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาตินี้
ตามสวนของ ปตท.สผ.อ. ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการเจรจาระหวางผูซื้อ (ปตท.) และผูขายเปนจํานวนเงินประมาณ
15.04 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (542.86 ลานบาท)
 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553 PTTEP Australasia Pty Limited (PTTEP AA) ไดรับเอกสารเรียกรองคาชดเชย
ความเสี ย หายจากเหตุ ก ารณ น้ํ า มั น และก า ซธรรมชาติ รั่ ว ไหล ในแหล ง มอนทารา โครงการพี ที ที อี พี
ออสตราเลเชีย จากรัฐบาลอินโดนีเซีย ซึ่ง PTTEP AA ไดยื่นหนังสือปฏิเสธการเรียกรองคาชดเชยความเสียหาย
ตอรัฐบาลอินโดนีเซียเนื่องจาก ไมมีหลักฐานชัดเจนทางวิทยาศาสตรที่พิสูจนใหเห็นถึงความเสียหายดังกลาว
ตอมาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 PTTEP AA ไดรับแจงจากที่ปรึกษากฎหมายของ มูลนิธิ West Timor Care
(West Timor Care Foundation) ซึ่งเปนตัวแทนของกลุมชาวประมง และกลุมผูเลี้ยงสาหรายตามแนวชายฝง
ตะวันตกของติมอร แจงเตือนวาอาจจะมีการฟองรองตอ PTTEP AA เพื่อเรียกรองคาชดเชยจากการกลาวอาง
ว า ได รั บ ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ น้ํ า มั น และก า ซธรรมชาติ รั่ ว ไหลในแหล ง มอนทาราในป 2552
ทั้ ง นี้ ณ ป จ จุ บั น บริ ษั ท ได พิ จ ารณาว า การเรี ย กร อ งค า ชดเชยความเสี ย หายจากเหตุ ก ารณ น้ํ า มั น และ
ก า ซธรรมชาติ รั่ ว ไหลในแหล ง มอนทาราจากรั ฐ บาลอิ น โดนี เ ซี ย และจากที่ ป รึ ก ษากฎหมายของมู ล นิ ธิ
West Timor Care ยังไมมีหลักฐานที่พิสูจนไดอยางเพียงพอมาสนับสนุนการเรียกรองคาชดเชยดังกลาว
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเปนหนังสือค้ําประกัน (Letter of Guarantee)
เป น จํา นวนเงิน 8.66 ลา นดอลลารส หรัฐ อเมริก า (312.41 ลา นบาท) สํา หรับ งบการเงิน เฉพาะบริ ษัท
และจํานวนเงิน 35.45 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (1,279.48 ลานบาท) สําหรับงบการเงินรวม
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 Indonesia Tax Office (ITO) ไดตรวจสอบภาระภาษีของ Natuna 2 B.V. ซึ่งเปนกิจการควบคุมรวมกันของ
กลุมบริษัทสําหรับ Participating Interest Transfer Tax (PIT) และ Branch Profit Tax (BPT) จากสัญญาซื้อ
ขายหุนใน Natuna 2 B.V. ระหวาง PTTEP Netherlands Holding Cooperatie U.A. รวมกับ Pertamina Hulu
Energi Oil and Gas ในฐานะผูซื้อ และ HESS (Luxembourg) Exploration and Production Holding
S.A.R.L. ในฐานะผูขาย ที่ไดเกิดขึ้นในระหวางป 2556 โดยทาง ITO ไดทําการประเมินภาระภาษี PIT BPT
รวมทั้งเบี้ยปรับสําหรับรายการดังกลาว จํานวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 120 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา คิดเปน
สัดสวนของกลุมบริษัท จํานวน 60 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
อยางไรก็ตาม ผูบริหารของกลุมบริษัท มีความเห็นวา Natuna 2 B.V. ไมมีภาระภาษีตามที่ ITO ประเมินเพิ่ม
เนื่องจากสัญญาดังกลาวเปนสัญญาซื้อขายหุนบริษัท ไมใชการโอนสัดสวนการลงทุนในโครงการ และไดยื่น
คัดคานภาระภาษีดังกลาวกับ ITO แลว
46.

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติใหออกงบการเงินในวันที่ 17 กุมภาพันธ 2559
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