รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีและขอมูลทางการเงิน
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชี
เสนอ ผูถือหุนบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
สํานักงานการตรวจเงิน แผนดินไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท งบกําไร
ขาดทุน เบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัทสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2559 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวน
ของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับงวดเกาเดือน
สิ้น สุด วัน ที่ 30 กัน ยายน 2559 และหมายเหตุป ระกอบขอ มูล ทางการเงิน ระหวา งกาลแบบยอ ของบริษัท
ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ปตท.สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ที่นําเสนอในสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาและสกุลเงินบาท
ซึ่งผูบริหารของบริษัทเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอขอมูลทางการเงินระหวางกาลเหลานี้ตาม
มาตรฐานการบัญ ชีฉ บับ ที ่ 34 เรื ่อ ง งบการเงิน ระหวา งกาล สว นสํ า นัก งานการตรวจเงิน แผน ดิน เปน
ผูรับ ผิด ชอบในการใหขอ สรุป เกี ่ย วกับ ขอ มูล ทางการเงิน ระหวา งกาลดัง กลา วจากผลการสอบทานของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ขอบเขตการสอบทาน
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การ
สอบทานขอ มูล ทางการเงิน ระหวา งกาลโดยผูส อบบัญ ชีรับ อนุญ าตของกิจ การ” การสอบทานดัง กลา ว
ประกอบดวย การใชวิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งสวนใหญเปนผูรับผิดชอบดานการเงินและบัญชี และการ
วิเคราะหเปรีย บเทีย บและวิธ ีก ารสอบทานอื ่น การสอบทานนี ้ม ีข อบเขตจํ า กัด กวา การตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี ทําใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไมสามารถไดความเชื่อมั่นวาจะพบเรื่องที่มี
นัย สํ า คัญ ทั ้ง หมดซึ ่ง อาจพบไดจ ากการตรวจสอบ ดัง นั ้น สํ า นัก งานการตรวจเงิน แผน ดิน จึง ไมแ สดง
ความเห็นตอขอมูลทางการเงินระหวางกาลที่สอบทาน

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

2
ขอสรุป
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวาขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาว
ไมไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล ในสาระสําคัญจากการสอบ
ทานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

(นางวนัสนันท ทองมีสี)
ผูตรวจเงินแผนดิน 1

(นายอดิศร พัววรานุเคราะห)
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบการเงินที่ 8

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
วันที่ 28 ตุลาคม 2559

3
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
งบการเงินรวม
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
หมายเหตุ

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนเพื่อคา
ลูกหนี้บริษัทใหญ
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ-สุทธิ
พัสดุคงเหลือ-สุทธิ
สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้จากการรวมทุน
ดอกเบี้ยคางรับ
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ๆ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินลงทุนในการรวมคา
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
คาความนิยม-สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
คาใชจายลวงหนา
คาตอบแทนตามสัญญารอตัดบัญชี
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

6
7
8
9
10
11
12

20

13
15.3
15.4
14.3
16, 19
17
18, 19

20
19, 21

30 กันยายน 2559
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)

31 ธันวาคม 2558
(ตรวจสอบแลว)

หนวย : บาท
30 กันยายน 2559
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)

31 ธันวาคม 2558
(ตรวจสอบแลว)

2,187,064,894
1,534,838,059
164,569
360,069,472
56,176,287

2,995,402,554
264,159,760
118,347
475,827,168
84,251,313

75,891,007,659
53,258,776,802
5,710,532
12,494,386,315
1,949,313,358

108,099,811,788
9,533,149,511
4,270,976
17,171,924,835
3,040,509,884

57,499,833
38,482,289
376,083,133
24,066,914

101,056,895
47,213,620
404,268,645
-

1,995,242,559
1,335,332,816
13,050,059,286
835,120,290

3,647,009,847
1,703,872,302
14,589,479,644
-

35,694,198
15,989,455
37,350,261
167,748,940
4,891,228,304

34,289,749
15,157,481
70,315,823
208,644,430
4,700,705,785

1,238,586,256
554,833,027
1,296,051,518
5,820,877,782
169,725,298,200

1,237,468,226
547,011,677
2,537,597,895
7,529,683,992
169,641,790,577

661,009
46,324,980
19,336,742
16,714,746
8,958,516,426
1,014,382,174
3,657,694,126
246,389,732

874,711
42,861,339
21,296,843
16,071,580
9,652,406,454
1,014,382,174
3,691,164,601
180,092,556

22,936,965
1,607,473,681
670,983,632
580,000,540
310,859,914,433
35,198,992,813
126,921,776,113
8,549,707,393

31,567,059
1,546,804,685
768,572,711
580,000,415
348,341,603,155
36,607,607,990
133,208,862,761
6,499,285,296

21,960,139
17,018,510
3,211,888
168,664,986
14,170,875,458
19,062,103,762

20,976,516
18,337,998
186,907,830
96,247,360
14,941,619,962
19,642,325,747

762,015,338
590,541,140
111,452,280
5,852,663,611
491,728,457,939
661,453,756,139

757,012,592
661,792,238
6,745,233,644
3,473,430,150
539,221,772,696
708,863,563,273

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

(นายสมพร วองวุฒิพรชัย)
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ

(นางสาวกาญจนันท ปาณานนท)
ผูจัดการอาวุโส ฝายบัญชีบริหาร
รักษาการ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานบัญชี

4
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
งบการเงินรวม
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
หมายเหตุ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคา
เจาหนี้จากการรวมทุน
คาใชจายคางจาย
ดอกเบี้ยคางจาย
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
หนี้สินที่เกี่ยวของโดยตรงกับสินทรัพยที่จัดประเภทเปนสินทรัพย
ที่ถือไวเพื่อขาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หุนกู
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
ประมาณการหนี้สินคาตอบแทนการตอระยะเวลาการผลิตปโตรเลียม
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
รายไดรอการรับรู
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ๆ
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 3,969,985,400 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 3,969,985,400 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
สวนเกินมูลคาหุน
หุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
สํารองเพื่อการขยายงาน
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

30 กันยายน 2559
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)

31 ธันวาคม 2558
(ตรวจสอบแลว)

หนวย : บาท
30 กันยายน 2559
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)

31 ธันวาคม 2558
(ตรวจสอบแลว)

60,750,785
9,413,321
403,499,085
52,720,719
286,753,799
92,958,120
61,109,830

118,302,266
16,889,337
614,915,346
32,812,469
501,511,165
6,770,381
53,195,795

2,108,048,194
326,641,588
14,001,391,422
1,829,405,395
9,950,337,413
3,225,640,477
2,120,506,952

4,269,360,574
609,512,125
22,191,419,891
1,184,155,118
18,098,823,686
244,333,398
1,919,760,459

12

18,533,582
58,483,061
1,044,222,302

63,373,630
1,407,770,389

643,114,049
2,029,358,676
36,234,444,166

2,287,065,279
50,804,430,530

22
22

2,289,246,087
566,331,350
1,087,774,909
105,146,940
2,165,191,702
266,869,432

2,434,698,218
570,542,841
1,269,541,062
99,189,545
2,085,819,773
295,486,650

79,436,684,333
19,651,659,519
37,745,715,746
3,648,593,553
75,132,005,575
9,260,351,223

87,864,791,192
20,590,078,551
45,815,928,821
3,579,616,462
75,274,264,979
10,663,692,377

78,672,282
16,334,574
23,574,348
6,599,141,624
7,643,363,926

102,839,251
19,958,658
28,488,840
6,906,564,838
8,314,335,227

2,729,922,858
566,808,603
818,028,271
228,989,769,681
265,224,213,847

3,711,322,115
720,279,560
1,028,121,678
249,248,095,735
300,052,526,265

3,969,985,400

3,969,985,400

20

23

20

150,683,762
3,439,036,612
1,152,102,940

150,683,762
3,439,036,612
1,152,102,940

3,969,985,400
105,417,619,764
37,188,504,448

3,969,985,400
105,417,619,764
37,188,504,448

15,048,319
431,231,212
6,329,257,180
(98,620,189)
11,418,739,836
19,062,103,762
-

15,048,319
431,231,212
6,288,213,775
(148,326,100)
11,327,990,520
19,642,325,747
-

396,998,540
16,900,000,000
206,270,333,922
26,086,100,218
396,229,542,292
661,453,756,139
-

396,998,540
16,900,000,000
204,746,949,193
40,190,979,663
408,811,037,008
708,863,563,273
-

5
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
งบการเงินเฉพาะบริษัท
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
หมายเหตุ 30 กันยายน 2559
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนเพื่อคา
ลูกหนี้บริษัทใหญ
ลูกหนี้การคา

31 ธันวาคม 2558
(ตรวจสอบแลว)

30 กันยายน 2559
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)

31 ธันวาคม 2558
(ตรวจสอบแลว)

6
7
8
9

1,367,439,576
1,472,601,026
157,986
225,878,555

2,392,848,702
251,659,760
113,613
239,521,238

47,450,060,771
51,099,155,970
5,482,111
7,837,970,561

86,354,501,779
9,082,042,314
4,100,137
8,643,980,340

10

1,199,121

892,742

41,609,422

32,217,787

20,450,933

26,760,871

709,645,979

965,761,713

3,815,237,975
4,287,130
123,529,468

144,932,933
7,499,617
144,009,214

132,388,499,560
148,763,118
4,286,464,175

5,230,423,133
270,650,513
5,197,087,454

5,607,681
31,570,666
838,527
33,093,010
7,101,891,654

12,690,524
23,394,821
7,571,738
39,794,441
3,291,690,214

194,586,155
1,095,499,972
29,096,843
1,148,325,222
246,435,159,859

457,982,935
844,285,758
273,253,231
1,436,124,708
118,792,411,802

25,577,427
616,510,223
2,198,142,094
3,354,709,864
220,890,335
80,764,868

25,577,427
616,310,304
6,925,745,213
3,648,948,077
216,950,090
24,247,300

887,535,001
21,392,863,004
76,275,381,941
116,408,205,278
7,664,879,683
2,802,535,461

923,052,929
22,241,761,118
249,940,281,090
131,685,339,263
7,829,419,785
875,050,514

17,018,510
3,211,888
5,619,457
6,522,444,666
13,624,336,320

18,337,998
4,323,425
5,152,149
11,485,591,983
14,777,282,197

590,541,140
111,452,280
194,994,764
226,328,388,552
472,763,548,411

661,792,239
156,026,258
185,933,700
414,498,656,896
533,291,068,698

ลูกหนี้อื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ-สุทธิ
พัสดุคงเหลือ-สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้จากการรวมทุน
ดอกเบี้ยคางรับ
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ๆ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
คาตอบแทนตามสัญญารอตัดบัญชี
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

หนวย : บาท

14.2
11

20

15.3
15.2
14.3
16, 19
18, 19

20

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

6
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
งบการเงินเฉพาะบริษัท
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคา
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้จากการรวมทุน
คาใชจายคางจาย
ดอกเบี้ยคางจาย
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หุนกู
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
ประมาณการหนี้สินคาตอบแทนการตอระยะเวลาการผลิตปโตรเลียม
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
รายไดรอการรับรู
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ๆ
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 3,969,985,400 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 3,969,985,400 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
สวนเกินมูลคาหุน
หุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
สํารองเพื่อการขยายงาน
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนวย : บาท

หมายเหตุ 30 กันยายน 2559
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)

31 ธันวาคม 2558
(ตรวจสอบแลว)

30 กันยายน 2559
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)

31 ธันวาคม 2558
(ตรวจสอบแลว)

15,340,428
1,110,819
199,109,573
22,552,635
194,277,415
4,789,904
61,109,830
30,576,640
528,867,244

23,180,530
740,223,320
1,756,176
301,675,862
12,477,361
358,092,799
1,361,751
53,195,795
31,675,020
1,523,638,614

532,311,814
38,545,350
6,909,088,700
782,574,897
6,741,413,170
166,209,330
2,120,506,952
1,061,007,348
18,351,657,561

836,552,301
26,713,605,414
63,377,911
10,887,052,209
450,290,179
12,923,059,125
49,143,647
1,919,760,459
1,143,106,376
54,985,947,621

1,103,221,215
207,943,499
97,461,727
1,083,126,399
266,869,432

1,248,918,507
315,348,454
92,073,070
1,046,048,763
295,486,650

38,281,701,522
7,215,625,361
3,381,915,326
37,584,412,748
9,260,351,223

45,071,690,205
11,380,476,586
3,322,785,960
37,750,410,064
10,663,692,377

78,672,282
2,784,752
16,361,665
2,856,440,971
3,385,308,215

102,839,251
3,025,605
20,168,670
3,123,908,970
4,647,547,584

2,729,922,858
96,630,718
567,748,669
99,118,308,425
117,469,965,986

3,711,322,115
109,189,787
727,858,561
112,737,425,655
167,723,373,276

3,969,985,400

3,969,985,400

14.4

20

22
23

20

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

150,683,762
3,439,036,612
1,152,102,940

150,683,762
3,439,036,612
1,152,102,940

3,969,985,400
105,417,619,764
37,188,504,448

3,969,985,400
105,417,619,764
37,188,504,448

15,048,319
431,231,212
5,061,313,257
(10,387,997)
10,239,028,105
13,624,336,320
-

15,048,319
431,231,212
4,946,911,042
(5,279,274)
10,129,734,613
14,777,282,197
-

396,998,540
16,900,000,000
169,846,677,546
21,573,796,727
355,293,582,425
472,763,548,411
-

396,998,540
16,900,000,000
165,782,127,048
35,912,460,222
365,567,695,422
533,291,068,698
-

7
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
งบการเงินรวม
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
2558
(ปรับปรุงใหม)

2559
รายได
รายไดจากการขาย
รายไดจากการบริการทอขนสงกาซ
รายไดอื่น
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากอนุพันธทางการเงิน
รายไดอื่น ๆ
รวมรายได
คาใชจาย
คาใชจายการดําเนินงาน
คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียม
คาใชจายในการบริหาร
คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม
คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย
คาใชจายอื่น
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
คาตอบแทนผูบริหาร
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
ตนทุนทางการเงิน
รวมคาใชจาย
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดจากการดําเนินงานตอเนื่อง
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดจากการดําเนินงานที่ยกเลิก-สุทธิจากภาษี
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด

หนวย : บาท
2559

2558
(ปรับปรุงใหม)

1,046,476,331
18,934,315

1,307,063,718
29,836,406

36,463,121,591
659,143,909

45,996,161,964
1,052,564,570

14,351,726
7,210,535
14,620,515
7,127,104
1,108,720,526

5,385,246
101,724,886
13,410,017
1,457,420,273

500,113,194
251,277,426
527,999,778
248,505,497
38,650,161,395

189,039,650
3,529,841,031
471,651,062
51,239,258,277

146,011,694
20,361,689
38,466,880
88,924,530
534,407,622

177,055,939
78,104,557
54,472,978
107,121,360
644,241,169

5,086,421,219
713,211,815
1,340,137,870
3,098,537,256
18,619,910,483

6,237,794,900
2,686,550,430
1,913,063,181
3,768,627,162
22,699,617,699

797,861
59,241,885
888,212,161

20,172,882
956,325
1,349,618,465
61,457,418
2,493,201,093

28,033,867
2,064,137,311
30,950,389,821

694,422,847
32,650,903
48,610,897,351
2,166,262,249
88,809,886,722

2,341,048
222,849,413
(67,481,839)
155,367,574
272,758
155,640,332

2,474,224
(1,033,306,596)
(220,335,593)
(1,253,642,189)
(30,812,564)
(1,284,454,753)

81,383,093
7,781,154,667
(2,344,157,625)
5,436,997,042
9,268,638
5,446,265,680

88,283,497
(37,482,344,948)
(7,618,609,915)
(45,100,954,863)
(1,111,166,858)
(46,212,121,721)

0.04
0.00

(0.31)
(0.01)

1.33
0.00

(11.18)
(0.28)

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน
จากการดําเนินงานตอเนื่อง
จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

8
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
งบการเงินรวม
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
2558
(ปรับปรุงใหม)

2559
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่ไมสามารถจัดประเภทใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
รายการที่สามารถจัดประเภทใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
ผลขาดทุนที่ยังไมรับรูจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลขาดทุนจากเครื่องมือปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับเครื่องมือปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
สวนแบงกําไรเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทรวมและการรวมคา
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด-สุทธิจากภาษี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นซึ่งเปนสวนหนึ่งขององคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
จากการดําเนินงานตอเนื่อง
จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

หนวย : บาท

155,640,332

-

(1,284,454,753)

-

2559

2558
(ปรับปรุงใหม)

5,446,265,680

(46,212,121,721)

(6,338,292,691)

35,452,724,874

(3,195,420)
(23,451)
(10,991,884)
44,741,999
727,259
31,258,503
186,898,835

(17,759,938)
(59,896)
(29,784,020)
(8,542,448)
45,781
(56,100,521)
(1,340,555,274)

772,577,558
(726,050)
(379,874,579)
1,553,328,106
25,382,234
(4,367,605,422)
1,078,660,258

(4,072,834,690)
(2,160,994)
(1,044,431,706)
(297,559,049)
1,546,349
30,037,284,784
(16,174,836,937)

31,258,503
-

(56,100,521)
-

(4,363,013,731)
(4,591,691)

29,946,761,390
90,523,394

9
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
รายได
รายไดจากการขาย
รายไดจากการบริการทอขนสงกาซ
รายไดอื่น
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากอนุพันธทางการเงิน
รายไดอื่น ๆ
รวมรายได
คาใชจาย
คาใชจายการดําเนินงาน
คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียม
คาใชจายในการบริหาร
คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม
คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย
คาใชจายอื่น
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ขาดทุนจากอนุพันธทางการเงิน
คาตอบแทนผูบริหาร
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
ตนทุนทางการเงิน
รวมคาใชจาย
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดจากการดําเนินงานตอเนื่อง
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดจากการดําเนินงานที่ยกเลิก-สุทธิจากภาษี
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน
จากการดําเนินงานตอเนื่อง
จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

25

14.1

12

หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
2559
2558
(ปรับปรุงใหม)

หนวย : บาท
2559

2558
(ปรับปรุงใหม)

3,152,129,469
52,260,667

4,083,529,486
95,522,851

111,168,586,017
1,842,114,922

137,494,716,273
3,221,014,245

27,147,477
20,405,330
29,107,477
3,281,050,420

25,548,441
54,128,450
32,138,257
4,290,867,485

949,226,325
718,420,463
1,026,859,981
115,705,207,708

856,002,989
2,052,720,401
1,088,383,508
144,712,837,416

414,744,283
61,430,755
126,926,770
265,215,428
1,570,046,925

514,680,067
129,402,698
177,691,884
328,884,105
2,094,865,496

14,607,803,634
2,169,179,354
4,478,667,504
9,353,673,194
55,365,719,441

17,379,144,749
4,397,841,751
5,973,760,000
11,078,827,811
70,449,737,443

132,499,941
2,403,717
176,569,482
2,749,837,301

73,374,955
3,608,564
1,349,618,465
202,241,280
4,874,367,514

4,665,062,145
85,022,913
6,224,334,716
96,949,462,901

2,452,320,143
119,724,812
48,610,897,351
6,811,286,916
167,273,540,976

6,188,085
537,401,204
(151,984,684)
385,416,520
2,699,098
388,115,618

6,954,880
(576,545,149)
(377,377,938)
(953,923,087)
(31,616,568)
(985,539,655)

217,385,671
18,973,130,478
(5,336,551,981)
13,636,578,497
95,507,507
13,732,086,004

236,468,225
(22,324,235,335)
(12,825,120,191)
(35,149,355,526)
(1,134,419,437)
(36,283,774,963)

0.09
0.00

(0.24)
(0.01)

3.11
0.02

(8.83)
(0.28)

26

10
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
งบการเงินรวม
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
หมายเหตุ

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่ไมสามารถจัดประเภทใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
รายการที่สามารถจัดประเภทใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
ผลกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมรับรูจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลขาดทุนจากเครื่องมือปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับเครื่องมือปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
สวนแบงกําไรเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทรวมและการรวมคา
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด-สุทธิจากภาษี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นซึ่งเปนสวนหนึ่งขององคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
จากการดําเนินงานตอเนื่อง
จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
12
หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

2559

หนวย : บาท

2558
(ปรับปรุงใหม)

388,115,618

-

(985,539,655)

-

2559

2558
(ปรับปรุงใหม)

13,732,086,004

(36,283,774,963)

(19,541,342,617)

46,659,898,663

799,862
(213,702)
(8,729,333)
56,211,560
1,637,524
49,705,911
437,821,529
437,821,529

(26,906,860)
62,069
(10,229,957)
(26,505,706)
26,867
(63,553,587)
(1,049,093,242)
(1,049,093,242)

3,731,976,992
(7,369,384)
(299,718,086)
1,954,019,537
57,554,113
(14,104,879,445)
(372,793,441)
(372,793,441)

(5,416,558,188)
1,852,575
(408,390,511)
(888,985,430)
885,631
39,948,702,740
3,664,927,777
3,664,927,777

49,705,911
-

(63,553,587)
-

(14,092,302,149)
(12,577,296)

39,830,253,019
118,449,721

11
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
งบการเงินเฉพาะบริษัท
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
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
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด

หนวย : บาท

2559

2558

517,992,848

639,474,761

18,049,726,914

22,507,700,541

12,496,243
33,847,779
2,990,699
1,058,405
568,385,974

44,605,801
697,574
3,149,598
34,149,336
722,077,070

435,730,359
1,179,911,182
104,159,853
36,760,162
19,806,288,470

1,571,479,922
18,111,185
110,813,252
1,225,688,180
25,433,793,080

47,583,970
445,378
20,382,687
64,891,632
238,256,463

60,820,214
1,223,033
31,167,337
79,934,348
276,041,851

1,657,920,703
15,541,858
709,843,251
2,261,161,789
8,300,490,692

2,139,925,263
43,725,450
1,091,964,094
2,813,462,656
9,729,669,434

6,961,231
797,861
30,503,658
409,822,880
158,563,094
(4,222,606)
154,340,488

31,879,935
956,325
32,423,331
514,446,374
207,630,696
(257,940,855)
(50,310,159)

243,148,476
28,033,867
1,062,907,357
14,279,047,993
5,527,240,477
(145,203,796)
5,382,036,681

1,103,709,825
32,650,903
1,144,277,012
18,099,384,637
7,334,408,443
(9,018,601,120)
(1,684,192,677)

0.04

(0.01)

1.32

(0.24)

2559

2558

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน
หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

12
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
งบการเงินเฉพาะบริษัท
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่ไมสามารถจัดประเภทใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
รายการที่สามารถจัดประเภทใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากเครื่องมือปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับเครื่องมือปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด-สุทธิจากภาษี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

หนวย : บาท

2559

2558

154,340,488

(50,310,159)

(3,600,765)
720,153
(2,880,612)
151,459,876

2559

(46,800,682)
9,360,136
(37,440,546)
(87,750,705)

2558

5,382,036,681

(1,684,192,677)

(4,883,823,194)

26,013,722,318

(124,699,299)
24,939,859
(4,983,582,634)
398,454,047

(1,659,356,327)
331,871,266
24,686,237,257
23,002,044,580

13
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
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
กําไรสําหรับงวด

25

14.1

2559

หนวย : บาท

2558

2559

2558

1,579,235,831

1,953,723,929

55,712,719,400

65,822,938,021

24,785,232
110,044,251
11,962,837
3,858,573
1,729,886,724

140,885,441
2,926,791
9,743,078
35,378,586
2,142,657,825

868,890,717
3,881,796,653
421,697,968
135,736,057
61,020,840,795

4,745,728,944
89,113,655
328,486,585
1,266,512,402
72,252,779,607

148,331,213
1,877,508
68,991,211
197,547,006
706,487,077

190,495,444
3,495,103
113,908,511
244,215,494
907,447,449

5,232,241,031
66,293,763
2,434,296,151
6,969,035,878
24,912,344,939

6,422,054,126
118,686,507
3,819,210,250
8,227,866,758
30,517,294,877

23,730,513
2,403,717
93,227,390
1,242,595,635
487,291,089
(25,816,661)
461,474,428

61,597,750
3,608,564
98,570,381
1,623,338,696
519,319,129
(378,291,608)
141,027,521

837,678,526
85,022,913
3,287,467,413
43,824,380,614
17,196,460,181
(923,208,408)
16,273,251,773

2,096,228,494
119,724,812
3,328,694,430
54,649,760,254
17,603,019,353
(13,041,817,772)
4,561,201,581

0.11

0.04

3.77

1.18

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

26

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

14
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
งบการเงินเฉพาะบริษัท
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา

กําไรสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่ไมสามารถจัดประเภทใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
รายการที่สามารถจัดประเภทใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากเครื่องมือปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับเครื่องมือปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด-สุทธิจากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

2559

2558

461,474,428

141,027,521

-

-

หนวย : บาท

(6,385,904)
1,277,181
(5,108,723)
456,365,705
455,787,075
5,108,723.00 -

2559

2558

16,273,251,773

4,561,201,581

(14,151,924,360)

34,318,914,041

(21,265,728)
(233,423,918)
4,253,146
46,684,783
(17,012,582)
(14,338,663,495)
124,014,939
1,934,588,278
(4,291,069,919)
1,914,992,105
7,483,769.00 - 14,338,663,495.00

(828,367,092)
158,304,171
33,648,851,120
38,210,052,701
(101,709,284,529)
45,189,873,988.00

-

15
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
งบการเงินรวม
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

กําไรสะสม

ทุนที่ออก
และชําระแลว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับงวด
ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
คาใชจายภาษีสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินปนผลจาย
ขาดทุนสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

สวนเกิน
มูลคาหุน

หุนกูดอยสิทธิ
ที่มีลักษณะคลายทุน

สํารอง
ตามกฎหมาย

สํารองเพื่อ
การขยายงาน

ยังไมไดจัดสรร

การแปลงคา
งบการเงิน

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

รวมองคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน

รวม
สวนของผูถือหุน

150,683,762

3,439,036,612

1,152,102,940

15,048,319

431,231,212

7,462,227,174

(59,729,264)

(381,330)

(27,073,099)

(15,135,812)

(26,867)

(102,346,372)

12,547,983,647

150,683,762

3,439,036,612

1,152,102,940

15,048,319

431,231,212

(30,844,050)
33,114,445
(297,702,344)
(985,539,655)
6,181,255,570

(26,906,860)
(86,636,124)

62,069
(319,261)

(10,229,957)
(37,303,056)

(26,505,706)
(41,641,518)

26,867
-

(63,553,587)
(165,899,959)

(30,844,050)
33,114,445
(297,702,344)
(985,539,655)
(63,553,587)
11,203,458,456

หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

กําไรสะสม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับงวด
ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
คาใชจายภาษีสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินปนผลจาย
กําไรสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
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ทุนที่ออก
และชําระแลว

สวนเกิน
มูลคาหุน

หุนกูดอยสิทธิ
ที่มีลักษณะคลายทุน

สํารอง
ตามกฎหมาย

สํารองเพื่อ
การขยายงาน

ยังไมไดจัดสรร

การแปลงคา
งบการเงิน

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

รวมองคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน

รวม
สวนของผูถือหุน

150,683,762

3,439,036,612

1,152,102,940

15,048,319

431,231,212

6,288,213,775

(89,234,121)

(406,623)

(4,255,662)

(53,614,561)

(815,133)

(148,326,100)

11,327,990,520

150,683,762

3,439,036,612

1,152,102,940

15,048,319

431,231,212

(34,952,425)
(1,692,214)
(310,427,574)
388,115,618
6,329,257,180

799,862
(88,434,259)

(213,702)
(620,325)

(8,729,333)
(12,984,995)

56,211,560
2,596,999

1,637,524
822,391

49,705,911
(98,620,189)

(34,952,425)
(1,692,214)
(310,427,574)
388,115,618
49,705,911
11,418,739,836

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

16
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)

156,570,483
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
งบการเงินรวม

หนวย : บาท
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

กําไรสะสม

ทุนที่ออก
และชําระแลว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับงวด
ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
คาใชจายภาษีสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินปนผลจาย
ขาดทุนสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

สวนเกิน
มูลคาหุน

หุนกูดอยสิทธิ
ที่มีลักษณะคลายทุน

สํารอง
ตามกฎหมาย

สํารองเพื่อ
การขยายงาน

ยังไมไดจัดสรร

การแปลงคา
งบการเงิน

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

รวมองคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน

รวม
สวนของผูถือหุน

3,969,985,400

105,417,619,764

37,188,504,448

396,998,540

16,900,000,000

247,056,626,655

4,049,876,517

(13,245,841)

(849,818,574)

(495,782,393)

(885,631)

2,690,144,078

413,619,878,885

3,969,985,400

105,417,619,764

37,188,504,448

396,998,540

16,900,000,000

(1,042,562,456)
1,146,368,225
(9,923,416,077)
(36,283,774,963)
200,953,241,384

41,243,340,475
45,293,216,992

1,852,575
(11,393,266)

(408,390,511)
(1,258,209,085)

(888,985,430)
(1,384,767,823)

885,631
-

39,948,702,740
42,638,846,818

(1,042,562,456)
1,146,368,225
(9,923,416,077)
(36,283,774,963)
39,948,702,740
407,465,196,354

หนวย : บาท
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

กําไรสะสม

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับงวด
ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
คาใชจายภาษีสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินปนผลจาย
กําไรสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

28

ทุนที่ออก
และชําระแลว

สวนเกิน
มูลคาหุน

หุนกูดอยสิทธิ
ที่มีลักษณะคลายทุน

สํารอง
ตามกฎหมาย

สํารองเพื่อ
การขยายงาน

ยังไมไดจัดสรร

การแปลงคา
งบการเงิน

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

รวมองคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน

รวม
สวนของผูถือหุน

3,969,985,400

105,417,619,764

37,188,504,448

396,998,540

16,900,000,000

204,746,949,193

42,122,992,389

(14,562,769)

(72,390,476)

(1,815,704,576)

(29,354,905)

40,190,979,663

408,811,037,008

3,969,985,400

105,417,619,764

37,188,504,448

396,998,540

16,900,000,000

(1,232,629,031)
(59,498,825)
(10,916,573,419)
13,732,086,004
206,270,333,922

(15,809,365,625)
26,313,626,764

(7,369,384)
(21,932,153)

(299,718,086)
(372,108,562)

1,954,019,537
138,314,961

57,554,113
28,199,208

(14,104,879,445)
26,086,100,218

(1,232,629,031)
(59,498,825)
(10,916,573,419)
13,732,086,004
(14,104,879,445)
396,229,542,292

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

17
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
งบการเงินเฉพาะบริษัท
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา

กําไรสะสม
ทุนที่ออก
และชําระแลว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับงวด
ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
คาใชจายภาษีสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินปนผลจาย
กําไรสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

สวนเกิน
มูลคาหุน

หุนกูดอยสิทธิ
ที่มีลักษณะคลายทุน

สํารอง
ตามกฎหมาย

สํารองเพื่อ
การขยายงาน

ยังไมไดจัดสรร

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

รวม
สวนของผูถือหุน

150,683,762

3,439,036,612

1,152,102,940

15,048,319

431,231,212

4,998,233,771

(27,648,253)

5,529,650

(22,118,603)

10,164,218,013

150,683,762

3,439,036,612

1,152,102,940

15,048,319

431,231,212

(30,844,050)
33,114,445
(297,702,344)
141,027,521
4,843,829,343

(21,265,728)
(48,913,981)

4,253,146
9,782,796

(17,012,582)
(39,131,185)

(30,844,050)
33,114,445
(297,702,344)
141,027,521
(17,012,582)
9,992,801,003

หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา

กําไรสะสม

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับงวด
ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
คาใชจายภาษีสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินปนผลจาย
กําไรสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
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หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

ทุนที่ออก
และชําระแลว

สวนเกิน
มูลคาหุน

หุนกูดอยสิทธิ
ที่มีลักษณะคลายทุน

สํารอง
ตามกฎหมาย

สํารองเพื่อ
การขยายงาน

ยังไมไดจัดสรร

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

รวม
สวนของผูถือหุน

150,683,762

3,439,036,612

1,152,102,940

15,048,319

431,231,212

4,946,911,042

(6,599,092)

1,319,818

(5,279,274)

10,129,734,613

150,683,762

3,439,036,612

1,152,102,940

15,048,319

431,231,212

(34,952,425)
(1,692,214)
(310,427,574)
461,474,428
5,061,313,257

(6,385,904)
(12,984,996)

1,277,181
2,596,999

(5,108,723)
(10,387,997)

(34,952,425)
(1,692,214)
(310,427,574)
461,474,428
(5,108,723)
10,239,028,105

18
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
งบการเงินเฉพาะบริษัท
หนวย : บาท

กําไรสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับงวด
ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
คาใชจายภาษีสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินปนผลจาย
กําไรสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

หุนกูดอยสิทธิ
ที่มีลักษณะคลายทุน

สํารอง
ตามกฎหมาย

สํารองเพื่อ
การขยายงาน

ทุนที่ออก
และชําระแลว

สวนเกิน
มูลคาหุน

3,969,985,400

105,417,619,764

37,188,504,448

396,998,540

16,900,000,000

167,363,550,031

4,508,747,493

(875,174,167)

173,379,033

3,806,952,359

335,043,610,542

3,969,985,400

105,417,619,764

37,188,504,448

396,998,540

16,900,000,000

(1,042,562,456)
1,146,368,225
(9,923,416,077)
4,561,201,581
162,105,141,304

34,318,914,041
38,827,661,534

(828,367,092)
(1,703,541,259)

158,304,171
331,683,204

33,648,851,120
37,455,803,479

(1,042,562,456)
1,146,368,225
(9,923,416,077)
4,561,201,581
33,648,851,120
363,434,052,935

ยังไมไดจัดสรร

การแปลงคา
งบการเงิน

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับ
การปองกัน
เครื่องมือปองกัน
ความเสี่ยงกระแสเงินสด ความเสี่ยงกระแสเงินสด

รวมองคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน

รวม
สวนของผูถือหุน

หนวย : บาท

กําไรสะสม

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับงวด
ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
คาใชจายภาษีสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินปนผลจาย
กําไรสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

28

ทุนที่ออก
และชําระแลว

สวนเกิน
มูลคาหุน

3,969,985,400

105,417,619,764

37,188,504,448

396,998,540

16,900,000,000

165,782,127,048

36,069,945,445

(185,575,218)

28,089,995

35,912,460,222

365,567,695,422

3,969,985,400

105,417,619,764

37,188,504,448

396,998,540

16,900,000,000

(1,232,629,031)
(59,498,825)
(10,916,573,419)
16,273,251,773
169,846,677,546

(14,151,924,360)
21,918,021,085

(233,423,918)
(418,999,136)

46,684,783
74,774,778

(14,338,663,495)
21,573,796,727

(1,232,629,031)
(59,498,825)
(10,916,573,419)
16,273,251,773
(14,338,663,495)
355,293,582,425

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

หุนกูดอยสิทธิ
ที่มีลักษณะคลายทุน

สํารอง
ตามกฎหมาย

สํารองเพื่อ
การขยายงาน

ยังไมไดจัดสรร

การแปลงคา
งบการเงิน

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับ
การปองกัน
เครื่องมือปองกัน
ความเสี่ยงกระแสเงินสด ความเสี่ยงกระแสเงินสด

รวมองคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน

รวม
สวนของผูถือหุน

19
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
งบการเงินรวม
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
จากการดําเนินงานตอเนื่อง
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
รายการปรับปรุงกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
คาใชจายในการสํารวจตัดจาย
คาใชจายตัดจายอื่น
ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย
รายไดจากรายไดรอการรับรู
ขาดทุน (กําไร) จากอนุพันธทางการเงิน
สวนเกินจากมูลคาที่ตราไวจากการซื้อคืนหุนกู
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ดอกเบี้ยรับต่ํากวาดอกเบี้ยจาย

2558
(ปรับปรุงใหม)

หนวย : บาท
2559

2558
(ปรับปรุงใหม)

537,401,204

(576,545,149)

18,973,130,478

(22,324,235,335)

(6,188,085)
1,570,046,925
30,567,528
(10,179,369)
526,608
(2,760,184)
125,587,623
7,326,825
8,525,645
(18,842,832)
152,248,973
2,394,260,861

(6,954,880)
2,094,865,496
1,349,618,465
108,449,956
22,185,174
5,523,815
(12,730,827)
(23,068,037)
8,779,545
11,662,736
171,139,017
3,152,925,311

(217,385,671)
55,365,719,441
1,077,827,121
(376,589,457)
18,648,779
(97,320,465)
4,454,981,663
258,670,816
300,605,725
(664,373,636)
5,368,006,825
84,461,921,619

(236,468,225)
70,449,737,443
48,610,897,351
3,700,788,107
786,046,411
184,820,620
(429,261,621)
(999,933,719)
295,588,062
393,247,478
5,767,185,508
106,198,412,080

สินทรัพยจากการดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้บริษัทใหญ
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ-สุทธิ
พัสดุคงเหลือ-สุทธิ
ลูกหนี้จากการรวมทุน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ๆ
คาใชจายลวงหนา
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ

121,400,829
25,204,455
49,569,958
(4,507,953)
17,819,661
(1,423,156)
44,432,415
(983,623)
(72,337,378)

182,475,014
70,928,369
(4,880,884)
(4,489,061)
(36,712,923)
(18,978,433)
75,769,693
1,979,330
(13,186,728)

4,280,434,538
888,676,141
1,747,771,946
(158,944,528)
628,297,949
(50,178,606)
1,566,628,880
(34,681,258)
(2,550,521,389)

6,152,744,301
2,391,582,880
(164,575,036)
(151,363,430)
(1,237,896,734)
(639,920,186)
2,554,824,008
66,739,606
(444,633,842)

หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคา
เจาหนี้จากการรวมทุน

(159,361,960)
(7,476,017)

(216,871,531)
(2,573,570)

(5,618,894,429)
(263,594,574)

(7,312,535,805)
(86,776,380)

คาใชจายคางจาย

(88,589,289)

(112,657,953)

(3,123,542,564)

(3,798,632,840)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(6,248,441)

(1,903,285)

(220,311,860)

(64,175,515)

(863,901)

1,743,366

(30,460,028)

58,783,300

รายไดรอการรับรู
หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

20
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
งบการเงินรวม
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
2559

หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) (ตอ)
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ๆ
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินสดจายภาษีเงินได
จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
จากการดําเนินงานตอเนื่อง
เงินสดจายลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดจายลงทุนในการรวมคา

หนวย : บาท

2558
(ปรับปรุงใหม)

2559

2558
(ปรับปรุงใหม)

(31,963,500)
(11,394,214)

(41,350,637)
(363,120)

(1,126,991,250)
(401,745,092)

(1,394,272,508)
(12,243,786)

(757,945)

(3,911,499)

(26,724,162)

(131,889,039)

14,837,173

17,351,171

523,139,330

585,051,702

(573,042,618)

(963,483,021)

(20,204,733,788)

(32,486,993,894)

328,547

(10,889,137)

12,443,838

(348,521,948)

(685,356,957)

(1,082,004,839)

(24,163,930,906)

(36,464,705,146)

1,708,903,904

2,070,920,472

60,297,990,713

69,733,706,934

(1,544,838,059)

(781,659,760)

(54,468,970,914)

(26,356,225,565)

274,159,760

-

-

(2,650,000)

9,666,514,809
-

(89,353,452)

1,311,000

2,161,043

46,224,146

72,866,660

4,153,521
1,357,838

4,314,149
9,295,477

146,447,738
47,875,578

145,465,679
313,427,540

เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินใหกูยืม

414,065

443,871

14,599,399

14,966,577

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณเพิ่มขึ้น

(789,035,482)

(1,420,598,639)

(27,820,359,832)

(47,900,147,987)

(23,620,190)

(151,017,342)

(832,817,049)

(5,092,045,583)

เงินสดรับจากการลงทุนในการรวมคา
เงินปนผลรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินลงทุนระยะสั้น

สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น
จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จากการดําเนินงานตอเนื่อง
เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว
เงินสดจายชําระคืนหุนกู
เงินสดจายดอกเบี้ย
เงินสดจายสําหรับตนทุนทางการเงิน

(5,950)

(11,258,247)

(209,798)

(379,608,769)

(2,076,103,497)

(2,350,969,448)

(73,200,695,923)

(79,270,654,900)

(183,876,825)

(125,340,918)
(700,000,000)

(6,483,256,528)

(4,226,280,625)
(23,602,798,618)

(79,518,390)

(136,532,533)

(2,803,714,493)

(4,603,642,700)

(5,750,000)

-

(202,737,485)

-

เงินสดรับสุทธิสําหรับสัญญาอนุพันธทางการเงิน

155,597,145

-

5,486,151,955

-

เงินสดจายดอกเบี้ยหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน

(34,952,425)

(30,844,050)

(1,232,376,810)

(1,040,008,414)

(310,427,574)

(297,702,344)

(10,945,270,527)

(10,038,012,109)

เงินปนผลจาย
จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด

-

-

-

-

(458,928,069)

(1,290,419,845)

(16,181,203,888)

(43,510,742,466)

(826,127,662)

(1,570,468,821)

(29,083,909,098)

(53,047,690,432)

2,995,402,554

3,930,359,747

108,099,811,788

129,556,646,471

2,169,274,892

2,359,890,926

79,015,902,690

76,508,956,039

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจากการดําเนินงานที่ยกเลิกสิ้นงวด

(7,203,805)

(4,585,155)

(249,971,554)

(166,760,187)

ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน

24,993,807

(36,098,805)

(2,874,923,477)

8,006,406,335

2,319,206,966

75,891,007,659

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสิ้นงวด

2,187,064,894
-

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
การซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ยังมิไดมีการจายชําระเงินสด
หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

-

636,798,664.00

-

3,207,295,168.70
764,414,690

682,610,876

84,348,602,187
- 15,495,879,090.14
104,092,741,799.00

26,952,262,918

23,016,467,196

21
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
งบการเงินเฉพาะบริษัท
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : บาท

2559

2558

487,291,089

519,319,129

17,196,460,181

17,603,019,353

706,487,077

907,447,449

24,912,344,939

30,517,294,877

2559

2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได
รายการปรับปรุงกระทบยอดกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย

(1,832)

808,679

(64,619)

28,829,722

คาใชจายตัดจายอื่น
ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย
รายไดจากรายไดรอการรับรู
ขาดทุน (กําไร) จากอนุพันธทางการเงิน
สวนเกินจากมูลคาที่ตราไวจากการซื้อคืนหุนกู

คาใชจายในการสํารวจตัดจาย

2,243,694
223,372
(240,853)
11,731,662
7,326,825

1,850,387
3,141,324
(883,420)
(2,927,270)
-

79,154,281
7,905,135
(8,492,161)
413,907,606
258,670,816

63,018,672
104,374,789
(29,787,425)
(89,130,095)
-

เงินปนผลรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

(3,858,573)

(35,378,586)

(135,736,057)

(1,266,512,402)

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

7,481,448

7,833,333

263,788,469

263,725,791

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

7,513,046

22,813,700

264,900,196

769,238,820

ดอกเบี้ยรับสูงกวาดอกเบี้ยจาย

(18,944,092)

(43,615,421)

(669,435,732)

(1,461,364,656)

1,207,252,863

1,380,409,304

42,583,403,054

46,502,707,446

18,571,799

53,277,299

654,817,348

1,796,419,087

สินทรัพยจากการดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้บริษัทใหญ
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ-สุทธิ
พัสดุคงเหลือ-สุทธิ

(302,387)

792,276

(10,661,758)

26,714,183

10,113,160

23,101,813

356,576,820

778,953,492

557,083

812,332

19,642,033

27,390,433

20,396,768

(18,758,424)

719,163,382

(632,501,862)

ลูกหนี้จากการรวมทุน

7,046,337

(8,479,494)

248,444,634

(285,914,001)

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ๆ

9,269,061

16,680,620

326,814,959

562,441,868

(390,978)

(194,038)

(13,785,370)

(6,542,612)

(82,035,752)

(100,927,254)

(2,892,473,382)

(3,403,093,782)

(645,357)

(300,507)

(22,754,458)

(10,132,589)

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ
หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคา
เจาหนี้จากการรวมทุน
หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้
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(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
งบการเงินเฉพาะบริษัท
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : บาท

2559

2558

(76,801,198)

(107,470,811)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(2,574,412)

(10,122,837)

(90,770,385)

(341,324,690)

ประมาณการหนี้สิน

(31,963,500)

(41,350,637)

(1,126,991,250)

(1,394,272,507)

(9,516,679)

72,291

(335,545,671)

2,437,539

หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) (ตอ)
คาใชจายคางจาย

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ๆ

2559

2558

(2,707,909,863)

(3,623,731,300)

10,683,797

7,292,018

376,696,707

245,874,326

(361,914,863)

(586,503,387)

(12,760,645,067)

(19,775,887,624)

(489,507,121)

(772,078,740)

(17,259,381,321)

(26,033,170,039)

717,745,742

608,330,564

25,324,021,733

20,469,537,407

(1,472,601,026)
251,659,760
1,093,797,478

(781,659,760)
(94,631,575)

(51,921,987,544)
8,873,194,216
38,565,869,493

(26,356,225,565)
(3,190,814,298)

เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดจายสําหรับเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดจายลงทุนในบริษัทยอย
เงินปนผลรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินใหกูยืม

341,871,716
(297,927,815)
(199,919)
2,800,167
1,331,509
71,242,345

819,505,274
(1,575,220,159)
(74,011)
35,378,586
9,018,758
66,731,954

12,053,949,885
(10,504,545,381)
(7,048,869)
98,730,245
46,947,260
2,511,911,981

27,632,311,367
(53,113,720,272)
(2,495,536)
1,192,905,188
304,097,056
2,250,086,958

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณเพิ่มขึ้น

(352,434,190)

(590,440,092)

(12,426,368,904)

(19,908,626,544)

เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินสดจายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันลดลง (เพิ่มขึ้น)

สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว
เงินสดจายชําระคืนหุนกู
เงินสดจายดอกเบี้ย
เงินสดจายดอกเบี้ยหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(13,316,560)

(30,916,011)

(469,524,501)

(1,042,434,841)

(373,776,535)

(2,142,307,036)

(13,178,872,119)

(72,234,916,487)

(807,964,444)
(183,876,825)
(46,096,590)
(34,952,425)

626,369,787
(50,000,000)
(50,237,089)
(30,844,050)

(28,487,770,320)
(6,483,256,528)
(1,625,305,511)
(1,232,376,810)

21,120,114,193
(1,685,914,187)
(1,693,908,417)
(1,040,008,414)

(310,427,574)

(297,702,344)

(10,945,270,527)

(10,038,012,109)

(1,383,317,858)

197,586,304

(48,773,979,696)

6,662,271,066

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ

(1,039,348,651)

(1,336,390,168)

(36,628,830,082)

(45,103,108,014)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด

2,392,848,702

2,877,077,661

86,354,501,779

94,837,250,254

1,353,500,051

1,540,687,493

49,725,671,697

49,734,142,240

13,939,525

(3,851,990)

(2,275,610,926)

6,159,931,435

1,367,439,576

1,536,835,503

47,450,060,771

55,894,073,675

ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสิ้นงวด

-

-

669,380,510.00

-

- 18,624,894,134.00

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
การซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ยังมิไดมีการจายชําระเงินสด
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันที่เกิดจากดอกเบี้ยทบตน
หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

309,880,181

204,082,182

10,925,970,174

6,881,300,909

25,959,949

28,159,274

915,313,888

949,482,401
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาล
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
(ยังไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว)
1.

ขอมูลทั่วไป
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (บริษัท) เปนบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยและเปน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีสํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 555/1 ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ
อาคาร เอ ชั้น ที่ 6, 19-36 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
บริษั ท บริษั ท ย อ ย บริษั ท รว ม การรว มค า และการดํ า เนิ น งานรว มกั น (กลุ ม บริษั ท ) ประกอบธุ รกิ จ หลั ก ในด า น
การสํ า รวจและผลิ ต ป โ ตรเลี ย มทั้ ง ภายในประเทศไทยและต า งประเทศ ธุ ร กิ จ ท อ ขนส ง ก า ซในต า งประเทศ
และการลงทุนในธุรกิจตอเนื่องที่มีความสําคัญเชิงกลยุทธ

2.

เกณฑการจัดทําขอมูลทางการเงินระหวางกาล
ขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่เสนอครั้งลาสุด ดังนั้นขอมูล
ทางการเงินระหวางกาลจึงเนนการให ขอ มูลเกี่ ยวกับ กิจกรรม เหตุการณ และสถานการณ ใหมๆ เพื่ อ ไม ใหขอมู ล
ที่ นํ า เสนอซ้ํ า ซ อ นกั บ ข อ มู ล ที่ ได รายงานไปแล ว ข อ มู ล ทางการเงิน ระหว า งกาลนี้ ค วรอ า นควบคู กั บ งบการเงิ น
ของรอบปบัญชีลาสุด
ขอ มู ล ทางการเงิน รวมระหวา งกาลและข อ มู ล ทางการเงิน เฉพาะบริษั ท ระหว า งกาลได จั ด ทํ า ขึ้ น ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความรวมถึงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 รวมถึงการตีความและแนวปฎิบัติทางการบัญชีที่
ออกภายใต พ ระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี และตามข อ กํ า หนดของคณ ะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละ
ตลาดหลั กทรัพ ยวา ดวยการจัดทํ าและนําเสนอรายงานทางการเงิน งบการเงิน หลั ก คือ งบแสดงฐานะการเงิน
งบกํ า ไรขาดทุ น และงบกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็จ งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส วนของผู ถื อ หุ น และงบกระแสเงิน สด
ไดจัดทําใหเปนรูปแบบที่สมบูรณ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สวนหมายเหตุ
ประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลจัดทําเปนแบบยอเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่องงบ
การเงินระหวางกาล และไดเพิ่มหมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินตามขอกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่อี อกภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ผูบ ริห ารของกลุ ม บริษั ท กํ า หนดสกุ ล เงิน ดอลลารส หรัฐ อเมริก าเป น สกุ ลเงิน ที่ ใชในการดํ า เนิ น งาน (Functional
currency) และไดนําเสนองบการเงินในสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา แตอยางไรก็ดี เนื่องจากตลาดหลักทรัพ ย
แหงประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการคากําหนดใหกิจการตองนําเสนองบการเงินในสกุลเงินบาท กลุมบริษัทจึง
นําเสนองบการเงินในสกุลเงินบาทโดยแปลงคาจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาเปนสกุลเงินบาทดวย
ข อ มู ล ทางการเงิน รวมและข อ มู ล ทางการเงิน เฉพาะบริษั ท จั ด ทํ า ขึ้ น โดยใช เกณฑ ราคาทุ น เดิ ม ในการวั ด มู ล ค า
ขององคประกอบของขอมูลทางการเงิน ยกเวนตามที่ระบุในนโยบายการบัญชี
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ขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษแปลจากขอมูลทางการเงินตามกฎหมาย
ที่เปนภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแยงกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกัน ใหใชขอมูลทางการเงิน
ตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก
3.

สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
นโยบายการบัญชีที่ใชในการจัดทําขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใชใน
การจัดทํางบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ยกเวนนโยบายการบัญชีดังตอไปนี้
นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของโดยตรงกับสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย
สินทรัพยและหนี้สินจะถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายเมื่อมูลคาตามบัญชีที่จะไดรับคืนสวนใหญมาจาก
การขาย มิใชมาจากการใชสินทรัพยนั้นตอไป ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อการขายนั้นตองมีความเปนไปไดสูงมากและสินทรัพย
นั้น พรอ มขายในสภาพป จจุบั น โดยขึ้น อยู กับ ขอตกลงที่ เป น ไปตามปกติ แ ละถื อ ปฏิ บั ติกั น ทั่ ว ไปสําหรับ การขาย
สินทรัพยนั้น ซึ่งผูบริหารไดผูกมัดกับแผนการเสนอขายสินทรัพยอยางจริงจังในราคาที่สมเหตุสมผลสอดคลองกับ
มูลคายุติธรรมในปจจุบันของสินทรัพยนั้นและมีความเปนไปไดวาการขายจะเสร็จสมบูรณภายใน 1 ป โดยสินทรัพย
และหนี้สินนั้นจะวัดมูลคาดวยจํานวนที่ต่ํากวาระหวางมูลคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย
กลุมบริษัทจะหยุดคิดคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายสําหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตนที่ถูก
จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย ตั้งแตวันที่ที่สินทรัพยดังกลาวเขาเงื่อนไขในการจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือ
ไวเพี่อขาย กลุมบริษัทยังคงรับรูตอไปสําหรับหนี้สิน รวมถึงดอกเบี้ยและคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของกับหนี้สินซึ่งถูก
จัดประเภทเปนหนี้สินที่เกี่ยวของโดยตรงกับสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย ในสวนของเงินลงทุนในการรวมคาหรือเงินลงทุน
ในบริษัทรวมที่เขาเงื่อนไขในการจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย กลุมบริษัทหยุดการรับรูสวนไดเสียและสวนได
เสียตามวิธีรวมตามสัดสวนตั้งแตวันที่เงินลงทุนนั้นเขาเงื่อนไขของสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย

4.

ม าต ร ฐ า น ก าร บั ญ ชี มาตร ฐาน การราย งาน ท างก ารเงิน การตีความมาตรฐานการบัญ ชี และการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออก และปรับปรุงใหม
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญ ชี และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่ออก และปรับปรุงใหม ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีรายละเอียดดังนี้


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)

เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
เรื่อง สินคาคงเหลือ
เรื่อง งบกระแสเงินสด
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและขอผิดพลาด
เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่อง สัญญากอสราง
เรื่อง ภาษีเงินได
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เรื่อง สัญญาเชา
เรื่อง รายได
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558)
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
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)

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
เรื่อ ง การบั ญ ชีและการรายงานโครงการผลประโยชน
เมื่อออกจากงาน
เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา
เรื่ อ ง การรายงานทางการเงิ น ในสภาพเศรษฐกิ จ
ที่เงินเฟอรุนแรง
เรื่อง กําไรตอหุน
เรื่อง งบการเงินระหวางกาล
เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
เรื่ อ ง ป ระม าณ ก ารห นี้ สิ น ห นี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน
เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
เรื่อง เกษตรกรรม
เรื่อง การจายโดยใชหนุ เปนเกณฑ
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 ค วาม ช ว ย เห ลื อจากรั ฐ บ าล – กรณี ที่ ไม มี
ความเกี่ ย วข อ งอย า งเฉพ าะเจาะจงกั บ กิ จ กรรม
ดําเนินงาน
เรื่อง สัญญาเชาดําเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา
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การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ภาษีเงินได-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรือของผูถือหุน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบ
กฎหมาย
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง รายได-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
(ปรับปรุง 2558)
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
เรื่อง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญ ญาเชา
(ปรับปรุง 2558)
หรือไม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
เรื่ อ ง สิ ท ธิ ใ นส ว นได เ สี ย จากกองทุ น การรื้ อ ถอน
(ปรับปรุง 2558)
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
เรื่อง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญ ชี
(ปรับปรุง 2558)
ฉ บั บ ที่ 29 (ป รั บ ป รุ ง 2558) เรื่ อ ง ก า ร ร า ย ง า น
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
เรื่อง งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
เรื่อง ขอตกลงสัมปทานบริการ
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14
เรื่ อ ง ข อ จํ า กั ด สิ น ทรั พ ย ต ามโครงการผลประโยชน
(ปรับปรุง 2558)
ข อ กํ า หนดเงิน ทุ น ขั้ น ต่ํ า และปฏิ สั ม พั น ธ ข องรายการ
เหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง
2558) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
เรื่อง สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
เรื่อง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 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
ผู บ ริห ารของกลุ ม บริษั ท ได ป ระเมิ น และเห็ น ว า การนํ า มาตรฐานการบั ญ ชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออก และปรับปรุงใหม ดังกลาวขางตน
มาใชปฏิบัติไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอขอมูลทางการเงินที่ไดนําเสนอ
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5.

การจัดประเภทรายการใหม
การจัดประเภทรายการใหม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุมบริษัทไดมีการจัดประเภทรายการใหมสําหรับรายไดจากการขายและ
คาภาคหลวงที่อยูภายใตสัญญาแบงปนผลผลิต โดยแสดงรายไดจากการขายสุทธิจากคาภาคหลวง ซึ่งการจัดประเภท
รายการใหมนี้ไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิของกลุมบริษัทที่ไดรายงานไวในขอมูลทางการเงินระหวางป
กลุมบริษัทไดมีการจัดประเภทรายการใหมสําหรับขอมูลทางการเงินที่นํามาแสดงเปรียบเทียบสําหรับงวดสามเดือนและ
เกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 โดยมีผลกระทบตอขอมูลทางการเงินรวมดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ตามที่
รายงานไวเดิม
งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือน
รายไดจากการขาย
คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม

1,361.57
145.58

จัดประเภทใหม
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(38.46)
(38.46)

ตามที่
จัดประเภทใหม

1,323.11
107.12
หนวย : ลานบาท

ตามที่
รายงานไวเดิม
งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือน
รายไดจากการขาย
คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม

47,914.92
5,123.15

จัดประเภทใหม
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ตามที่
จัดประเภทใหม

(1,354.52)
(1,354.52)

46,560.40
3,768.63

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ตามที่
รายงานไวเดิม
งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดเกาเดือน
รายไดจากการขาย
คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม

4,232.78
448.43

จัดประเภทใหม
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(119.55)
(119.55)

ตามที่
จัดประเภทใหม

4,113.23
328.88
หนวย : ลานบาท

ตามที่
รายงานไวเดิม
งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดเกาเดือน
รายไดจากการขาย
คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม

142,542.30
15,108.38

จัดประเภทใหม
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ตามที่
จัดประเภทใหม

(4,029.55)
(4,029.55)

138,512.75
11,078.83
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6.

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ขอมูลทางการเงินรวม

ขอมูลทางการเงินรวม
30 ก.ย. 2559
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
รายการเทียบเทาเงินสด
- เงินฝากประจํา
- ตั๋วเงินคลัง
รวม

หนวย : ลานบาท

31 ธ.ค. 2558

30 ก.ย. 2559

757.62

949.46

26,289.25

34,264.55

1,212.91
216.53

2,038.32
7.62

42,088.04
7,513.72

73,560.25
275.01

2,187.06

2,995.40

75,891.01

108,099.81

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
30 ก.ย. 2559
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
รายการเทียบเทาเงินสด
- เงินฝากประจํา
- ตั๋วเงินคลัง
รวม

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2558

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
30 ก.ย. 2559

31 ธ.ค. 2558

206.71

457.49

7,172.97

16,510.15

1,114.65
46.08

1,935.36
-

38,678.17
1,598.92

69,844.35
-

1,367.44

2,392.85

47,450.06

86,354.50

เงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียกสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 มีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ
0.00 – 2.20 ตอป (ในระหวางป 2558 : อัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.00 – 2.60 ตอป)
เงินฝากธนาคารประเภทประจําสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 มีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ
0.30 – 13.05 ตอป (ในระหวางป 2558 : อัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.15 – 13.00 ตอป)
ตั๋วเงินคลังสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 มีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 1.30 – 1.47 ตอป
(ในระหวางป 2558 : อัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 1.40 – 1.93 ตอป)

29
7.

เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้น ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ขอมูลทางการเงินรวม

ขอมูลทางการเงินรวม
30 ก.ย. 2559
เงินฝากประจํา
รวม

หนวย : ลานบาท

31 ธ.ค. 2558 30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558

1,534.84

264.16

53,258.78

9,533.15

1,534.84

264.16

53,258.78

9,533.15

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
30 ก.ย. 2559
เงินฝากประจํา
รวม

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

31 ธ.ค. 2558 30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558

1,472.60

251.66

51,099.16

9,082.04

1,472.60

251.66

51,099.16

9,082.04

เงิน ฝากธนาคารประเภทประจํ า มี อ ายุ ตั้ ง แต วัน ฝากจนถึ ง วัน ครบกํ า หนดมากกว า 3 เดื อ น แต ไม เกิ น 12 เดื อ น
สํ า หรั บ งวดเก าเดื อนสิ้ นสุ ดวั นที่ 30 กั นยายน 2559 มี อั ตราดอกเบี้ ยระหว างร อยละ 0.80 - 1.55 ต อป (ในระหว าง
ป 2558 : อัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.70 – 1.00 ตอป)
8.

เงินลงทุนเพื่อคา
การเปลี่ยนแปลงของมูลคาของเงินลงทุนเพื่อคาสําหรับงวดเกาเดือน มีดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ขอมูลทางการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ผลกําไรจากการเปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรม
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ขอมูลทางการเงินรวม

0.12
0.04
0.005
-

4.27
1.44
0.19
(0.19)

0.16

5.71

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ผลกําไรจากการเปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรม
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

0.11
0.04
0.005
-

4.10
1.38
0.19
(0.19)

0.16

5.48
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9.

ลูกหนี้บริษัทใหญ
ลูกหนี้บริษัทใหญ ประกอบดวย

คาขายผลิตภัณฑปโตรเลียม
การใหบริการสรางทอขนสงกาซ
รวม

คาขายผลิตภัณฑปโตรเลียม
การใหบริการสรางทอขนสงกาซ
รวม

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม
30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558

ขอมูลทางการเงินรวม
30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558

331.47
28.60

448.33
27.50

11,502.04
992.35

16,179.57
992.35

360.07

475.83

12,494.39

17,171.92

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558

197.28
28.60

212.02
27.50

6,845.62
992.35

7,651.63
992.35

225.88

239.52

7,837.97

8,643.98

ลูกหนี้บริษัทใหญ สามารถวิเคราะหตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้

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

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

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม
30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558

ขอมูลทางการเงินรวม
30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558

312.50

415.26

10,843.87

14,985.03

0.54
47.03

0.25
0.21
60.11

18.68
1,631.84

9.09
7.66
2,170.14

360.07

475.83

12,494.39

17,171.92

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558

193.93

209.32

6,729.28

7,553.97

0.54
31.41

30.20

18.68
1,090.01

1,090.01

225.88

239.52

7,837.97

8,643.98
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10.

ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคา ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

Binh Son Refining & Petrochemical Co.,Ltd.
BP Singapore Pte Ltd
Ministry of Oil and Gas (Oman)
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

ขอมูลทางการเงินรวม
ขอมูลทางการเงินรวม
30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558 30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558
6.69
13.84
232.25
499.48
0.99
34.45
2.89
104.33
13.36
38.09
463.67
1,374.66
2.09
72.45
0.02
0.60
8.46
2.55
293.64
92.09
11.24
15.27
390.06
551.21
3.38
3.95
117.08
142.39
5.54
5.52
192.25
199.34
2.66
92.19
0.48
0.76
16.64
27.31
1.07
1.30
37.02
46.99
0.06
7.61
2.11
0.22
56.18

84.25

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

Star Petroleum Refining Co., Limited
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
อื่นๆ
รวม

หนวย : ลานบาท

1,949.31

3,040.51
หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558 30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558
0.88
0.55
30.45
19.94
0.27
0.33
9.26
11.75
0.01
1.90
0.53
0.05
0.89
41.61
32.22
1.20

32
ลูกหนี้การคา สามารถวิเคราะหตามอายุหนี้ที่คางชําระได ดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

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

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม
ขอมูลทางการเงินรวม
30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558 30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558
56.18
82.76
1,949.31
2,986.54
56.18

1.49
84.25

1,949.31

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ยังไมครบกําหนดชําระ
ครบกําหนดชําระ
- ไมเกิน 3 เดือน
- ระหวาง 3 – 6 เดือน
- เกิน 6 เดือน
รวม
11.

53.97
3,040.51
หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558 30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558
1.20
0.89
41.61
32.22
1.20

-

-

-

0.89

41.61

32.22

สินคาคงเหลือ – สุทธิ
สินคาคงเหลือ – สุทธิ ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ขอมูลทางการเงินรวม
สินคาคงเหลือ
หัก คาเผื่อการลดลงของมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
รวม

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม

30 ก.ย. 2559

31 ธ.ค. 2558

30 ก.ย. 2559

31 ธ.ค. 2558

50.67
(12.19)

65.57
(18.36)

1,758.33
(423.00)

2,366.62
(662.75)

38.48

47.21

1,335.33

1,703.87

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
สินคาคงเหลือ
หัก คาเผื่อการลดลงของมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
รวม

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 ก.ย. 2559

31 ธ.ค. 2558

30 ก.ย. 2559

31 ธ.ค. 2558

4.29
-

7.50
-

148.76
-

270.65
-

4.29

7.50

148.76

270.65
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12.

สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายในสวนการดําเนินงานที่ยกเลิกและการดําเนินงานที่ยกเลิก
เมื่ อ วั น ที่ 17 สิ ง หาคม 2559 PTTEP Offshore Investment Company Limited (PTTEPO) ซึ่ ง เป น บริ ษั ท ย อ ยของ
กลุ ม บริ ษั ท ได ล งนามในสั ญ ญาซื้ อ ขาย (Sales and Purchase Agreement หรื อ SPA) เพื่ อ ขายบริ ษั ท PTTEP
Oman Company Limited (PTTEP OM) ซึ่งเปนผูถือสัดสวนรอยละ 100 ในโครงการโอมาน 44 ใหแกบริษัท ARA
Petroleum LLC โดยสั ญ ญาจะมี ผ ลสมบู ร ณ ต อ เมื่ อ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่ ไ ด ต กลงกั น ตามที่ ร ะบุ ใ น SPA
เรียบรอ ยแล ว โดย ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2559 ผูบ ริห ารของกลุม บริษั ท ไดป ระเมิ น และเห็ น วามี ค วามเป น ไปได
ค อ นข า งแน น อนที่ สั ญ ญาจะมี ผ ลสมบู ร ณ ดั ง นั้ น บริ ษั ท จึ ง ได จั ด ประเภทสิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น ที่ เกี่ ย วข อ งเป น
สินทรัพยและหนี้สินที่ถือไวเพื่อขายในงบแสดงฐานะการเงินรวม และวัดมูลคาสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของดวย
จํานวนที่ต่ํากวาระหวางมูลคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย โดยมูลคาที่ต่ํากวาคือมูลคาตามบัญชี
ทั้ ง นี้ ก ารตั ด สิ น ใจขายบริ ษั ท PTTEP OM ส ง ผลให เขตภู มิ ศ าสตร ต ะวั น ออกกลางถู ก จั ด ประเภทเป น ส ว นการ
ดําเนิ นงานที่ยกเลิ ก โดยบริษั ท ได แสดงผลการดําเนิน งานของสวนการดําเนินงานที่ ยกเลิกแยกออกจากผลการ
ดําเนินงานปกติ และแสดงเปนกําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานที่ยกเลิก – สุทธิจากภาษี ในงบกําไรขาดทุนรวม
และกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นจากการดําเนินงานที่ยกเลิกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สวนกระแสเงินสดจาก
การดําเนินงานที่ยกเลิกไดแยกแสดงออกจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานปกติในงบกระแสเงินสดรวม
สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

30 ก.ย. 2559
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้บริษัทใหญ
ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ และพัสดุคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวม

หนวย : ลานบาท

30 ก.ย. 2559
7.20
4.34
1.57
10.90
0.05
0.01

249.97
150.60
54.40
378.21
1.72
0.22

24.07

835.12

หนี้สินที่เกี่ยวของโดยตรงกับสินทรัพยที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

30 ก.ย. 2559

หนวย : ลานบาท

30 ก.ย. 2559

เจาหนี้การคา
คาใชจายคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

0.20
3.08
0.03
15.22

7.05
106.77
0.97
528.32

รวม

18.53

643.11
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ผลการดําเนินงานของการดําเนินงานที่ยกเลิกในขอมูลทางการเงินรวม มีดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

30 ก.ย. 2559 30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2559 30 ก.ย. 2558
งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับงวดสามเดือน
รายได
คาใชจาย

7.15
(6.60)

16.05
(50.96)

248.51
(229.66)

564.24
(1,825.54)

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินไดจากการดําเนินงาน
ที่ยกเลิก
ภาษีเงินได

0.55
(0.28)

(34.91)
4.10

18.85
(9.58)

(1,261.30)
150.13

0.27

(30.81)

9.27

(1,111.17)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดําเนินงานที่ยกเลิก

หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานจาก
การดําเนินงานที่ยกเลิก

0.0001

(0.01)

หนวย : บาท

0.002

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

(0.28)
หนวย : ลานบาท

30 ก.ย. 2559 30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2559 30 ก.ย. 2558
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือน
รายการที่สามารถจัดประเภทใหมเขาไปไวใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน

-

-

(4.59)

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

90.52
หนวย : ลานบาท

30 ก.ย. 2559 30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2559 30 ก.ย. 2558
งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับงวดเกาเดือน
รายได
คาใชจาย
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินไดจากการดําเนินงาน
ที่ยกเลิก
ภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดําเนินงานที่ยกเลิก

23.21
(19.48)

29.70
(67.96)

819.25
(687.24)

1,018.03
(2,386.10)

3.73
(1.03)

(38.26)
6.64

132.01
(36.50)

(1,368.07)
233.65

2.70

(31.62)

95.51

(1,134.42)

หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานจาก
การดําเนินงานที่ยกเลิก

0.001

(0.01)

หนวย : บาท

0.02

(0.28)

35
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

30 ก.ย. 2559 30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2559 30 ก.ย. 2558
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดเกาเดือน
รายการที่สามารถจัดประเภทใหมเขาไปไวใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
13.

-

-

(12.58)

118.45

เงินลงทุนเผื่อขาย
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินลงทุนเผื่อขาย สําหรับงวดเกาเดือน มีดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ขอมูลทางการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ผลขาดทุนที่ยังไมรับรูจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม

0.87
(0.21)
-

31.57
(7.37)
(1.26)

0.66

22.94
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14.

รายการระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่มีสาระสําคัญ
รายการระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่มีสาระสําคัญ สรุปไดดังนี้
14.1 รายไดและคาใชจายที่เปนรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายการบัญชีที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับงวดเกาเดือน สรุปไดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม
2559
2558
(ปรับปรุงใหม)

ขอมูลทางการเงินรวม
2559
2558
(ปรับปรุงใหม)

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

2,702.87

3,601.38

22.91

31.88

807.85

1,075.69

0.41

0.44

14.60

14.94

22.17

23.65

781.77

797.45

52.58

-

1,839.20

-

คาตอบแทนคณะกรรมการ

0.51

0.75

17.89

24.82

คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง

1.89

2.86

67.13

94.90

ซื้อและคาใชจายอื่น
บริษัทยอย บริษัทรวม การรวมคา และการดําเนินงานรวมกัน
ดอกเบี้ยรับ
คาเชาและคาบริการ

95,343.62 121,236.65

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
รายไดจากการขาย (ตามราคาที่อิงจากราคาตลาดโลก)
คณะกรรมการและผูบริหารระดับสูง

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
2559

2558

2559

2558

1,571.35

1,946.23

55,435.17

65,570.52

17.34

19.99

611.44

674.87

93.74

123.98

3,308.32

4,178.63

0.24

0.24

8.56

8.19

22.00

23.65

775.73

797.45

คาตอบแทนคณะกรรมการ

0.51

0.75

17.89

24.82

คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง

1.89

2.86

67.13

94.90

บริษัทใหญ - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.)
รายไดจากการขาย (ตามราคาที่อิงจากราคาตลาดโลก)
ซื้อและคาใชจายอื่น
บริษัทยอย บริษัทรวม และการดําเนินงานรวมกัน
ดอกเบี้ยรับ
รายไดคาบริการและการจัดการ
คาเชาและคาบริการ
คณะกรรมการและผูบริหารระดับสูง
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14.2 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน ประกอบดวย
ผูกู

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558 30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558
บริษัทยอย
PTTEP Offshore Investment Company Limited
บริษัท ปตท.สผ. ศูนยบริหารเงิน จํากัด
รวม

3,815.24

144.93
-

132,388.50

5,230.42
-

3,815.24

144.93

132,388.50

5,230.42

14.3 เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ผูกู

ขอมูลทางการเงินรวม

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม

30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558 30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558
บริษัทรวม
บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด
รวม

16.71

16.07

580.00

580.00

16.71

16.07

580.00

580.00

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ผูกู

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558 30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558

บริษัทยอย
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
PTTEP Offshore Investment Company Limited
บริษัท ปตท.สผ. ศูนยบริหารเงิน จํากัด
บริษัทรวม
บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด
รวม

2,181.43

1,318.89
5,590.79
-

75,695.38

47,596.70
201,763.58
-

16.71

16.07

580.00

580.00

2,198.14

6,925.75

76,275.38

249,940.28
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การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน สําหรับงวดเกาเดือน มีดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ขอมูลทางการเงินรวม

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

16.07
0.64
-

580.00
22.68
(22.68)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

16.71

580.00

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

6,925.75
2,499.73
(7,282.47)
55.13
-

249,940.28
88,137.21
(256,770.22)
1,943.90
(6,975.79)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

2,198.14

76,275.38

บริษัทใหกูยืมเงินแกบริษัทยอยสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ในอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ
0.50 – 4.45 ตอป (ในระหวางป 2558 : อัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.50 – 4.40 ตอป) โดยผูกูแจงกําหนดชําระคืน
เป นคราว ๆ และบริษั ท ให กู ยื มเงิน แก บริษั ท รวมสํ าหรับ งวดเก าเดื อนสิ้ นสุ ดวัน ที่ 30 กั น ยายน 2559 ในอั ต รา
ดอกเบี้ยรอยละ 3.35 ตอป (ในระหวางป 2558 : อัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 3.35 – 3.55 ตอป)
14.4 เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการทีเ่ กี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ผูใหกู
บริษัทยอย
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท พีทีทีอีพี เซอรวิสเซส จํากัด
รวม

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558 30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558
-

735.04
5.18

-

26,526.47
187.14

-

740.22

-

26,713.61
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15. เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม การรวมคา และการดําเนินงานรวมกัน
15.1 การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และการรวมคา
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และการรวมคา มีรายละเอียดดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
สวนแบงผลกําไรสุทธิหลังภาษี

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม
64.16

ขอมูลทางการเงินรวม
2,315.38

6.19

เงินปนผลรับจากบริษัทรวม

(2.55)

217.38
(89.93)

เงินปนผลรับจากการรวมคา

(2.66)

(93.84)

1.63

57.55

การลงทุนลดลง

(1.11)

(39.14)

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

65.66

(88.95)
2,278.45

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

สวนแบงกําไรเบ็ดเสร็จอื่น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

641.89

23,164.81

การลงทุนเพิ่มขึ้น

0.20
642.09

7.05
(891.46)
22,280.40

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
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15.2 เงินลงทุนในบริษัทยอย
รายละเอียดบริษัทยอย มีดังตอไปนี้
รายชื่อบริษัทยอย

ประเทศที่
จดทะเบียน

สัดสวนเงินลงทุนรอยละ
ประเภทธุรกิจ (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)
30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558

ไทย
ธุรกิจปโตรเลียม
หมูเกาะเคยแมน ธุรกิจปโตรเลียม
ไทย
ใหบริการสนับสนุน
บุคลากร
ไทย
ธุรกิจปโตรเลียม
บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด (ปตท.สผ.ส.)
หมูเกาะเคยแมน ธุรกิจปโตรเลียม
PTTEP MEA Limited (PTTEP MEA)
ฮองกง
PTTEP HK Holding Limited (PTTEP HK)
ธุรกิจปโตรเลียม
ไทย
บริษัท ปตท.สผ. ศูนยบริหารเงิน จํากัด (ปตท.สผ.ศง.)
บริหารจัดการ
ดานการเงิน
ของกลุมบริษัท
PTTEP Southwest Vietnam Company Limited (PTTEP SV) หมูเกาะเคยแมน ธุรกิจปโตรเลียม
PTTEP Kim Long Vietnam Company Limited (PTTEP KV) หมูเกาะเคยแมน ธุรกิจปโตรเลียม
หมูเกาะเคยแมน ธุรกิจปโตรเลียม
PTTEP Hoang-Long Company Limited (PTTEP HL) 1
หมูเกาะเคยแมน ธุรกิจปโตรเลียม
PTTEP Hoan-Vu Company Limited (PTTEP HV) 2
หมูเกาะเคยแมน ธุรกิจปโตรเลียม
PTTEP Oman Company Limited (PTTEP OM) 3
หมูเกาะเคยแมน ธุรกิจปโตรเลียม
PTTEP Algeria Company Limited (PTTEP AG)
4
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)
PTTEP Australia Pty Limited (PTTEP AU)
เครือรัฐ
ธุรกิจปโตรเลียม
ออสเตรเลีย
PTTEP Australia Offshore Pty Limited (PTTEP AO)
เครือรัฐ
ธุรกิจปโตรเลียม
ออสเตรเลีย
หมูเกาะเคยแมน ธุรกิจปโตรเลียม
PTTEP South Asia Limited (PTTEP SA)
หมูเกาะเคยแมน ธุรกิจปโตรเลียม
PTTEP New Zealand Limited (PTTEP NZ) 5
หมูเกาะเคยแมน ธุรกิจปโตรเลียม
PTTEP Semai II Limited (PTTEP SM)
PTTEP Australia Perth Pty Limited (PTTEP AP)
เครือรัฐ
ธุรกิจปโตรเลียม
ออสเตรเลีย
PTTEP Australia Browse Basin Pty Limited (PTTEP AB)
เครือรัฐ
ธุรกิจปโตรเลียม
ออสเตรเลีย
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (ปตท.สผ.อ.)
PTTEP Offshore Investment Company Limited (PTTEPO)
บริษัท พีทีทีอีพี เซอรวิสเซส จํากัด (พีทีทีอีพี เซอรวิสเซส)

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

100
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รายชื่อบริษัทยอย
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) 6
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)
PTTEP Canada International Finance Limited (PTTEP CIF)

Cove Energy Limited (Cove)

ประเทศที่
จดทะเบียน
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
แคนาดา

สหราช
อาณาจักร

สัดสวนเงินลงทุนรอยละ
ประเภทธุรกิจ (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)
30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558
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

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม
ทอขนสงกาซ

100
100

100
100

ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ใหบริการจัดหา
เงินทุนเพื่อธุรกิจ
ของกลุมบริษัท
ธุรกิจปโตรเลียม

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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รายชื่อบริษัทยอย
Cove Energy Mozambique Rovuma Onshore Limited
(CEMROL)
Cove Energy East Africa Limited (CEEAL)

ประเทศที่
จดทะเบียน

สาธารณรัฐ
ไซปรัส
สาธารณรัฐ
ไซปรัส
PTTEP Mozambique Area 1 Limited (PTTEP MZA1)
สาธารณรัฐ
ไซปรัส
7
Cove Mozambique Terra Limitada (CMTL)
สาธารณรัฐ
โมซัมบิก
8
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
ไทย
บริษัท ปตท.สผ. จี 7 จํากัด (ปตท.สผ. จี 7)
9
ฮองกง
PTTEP HK Offshore Limited (PTTEP HKO)
1

สัดสวนเงินลงทุนรอยละ

ประเภทธุรกิจ (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)
30 ก.ย. 2559 31ธ.ค. 2558
ธุรกิจปโตรเลียม
100
100
ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม

-

100

ธุรกิจปโตรเลียม

-

100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม

100
100
100

100
100
100

ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม

100
100

100
100

ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม

100
100

100
100

ถือหุนใน Hoang-Long Joint Operating Company รอยละ 28.50
ถือหุนใน Hoan-Vu Joint Operating Company รอยละ 25
3
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 PTTEP Offshore Investment Company Limited (PTTEPO) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท ไดลงนามในสัญญาซื้อขาย
(Sales and Purchase Agreement หรื อ SPA) เพื่ อ ขายบริ ษั ท PTTEP Oman Company Limited (PTTEP OM) ตามรายละเอี ย ดในหมายเหตุ
ประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาล ขอ 12 เรื่องสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายของสวนการดําเนินงานที่ยกเลิกและการดําเนินงานที่ยกเลิก
4
เมื่ อ วั น ที่ 30 กั น ย าย น 2559 PTTEP Iran Company Limited (PTTEP IR) ได รั บ อ นุ มั ติ ให เลิ ก บ ริ ษั ท จ าก น าย ท ะ เบี ย น เรี ย บ ร อ ย แ ล ว
ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาล ขอ 30 เรื่องเหตุการณในระหวางงวดบัญชี
5
เมื่ อ วั น ที่ 30 มิ ถุ น าย น 2559 PTTEP New Zealand Limited (PTTEP NZ) ได รั บ อ นุ มั ติ ให เลิ ก บ ริ ษั ท จ าก น าย ท ะ เบี ย น เรี ย บ ร อ ย แ ล ว
ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาล ขอ 30 เรื่องเหตุการณในระหวางงวดบัญชี
6
เมื่ อ วั น ที่ 30 มิ ถุ น าย น 2559 JV Shore Base Limited (JV Shore Base) ได รั บ อ นุ มั ติ ให เลิ ก บ ริ ษั ท จ าก น า ย ท ะ เบี ย น เรี ย บ ร อ ย แ ล ว
ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาล ขอ 30 เรื่องเหตุการณในระหวางงวดบัญชี
7
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 Cove Mozambique Terra Limitada (CMTL) ไดรับอนุมัติใหเลิกบริษัทจากรัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิกเรียบรอยแลว ตาม
รายละเอียดในหมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาล ขอ 30 เรื่องเหตุการณในระหวางงวดบัญชี
8
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 Cove Mozambique Energia Limitada (CMEL) ไดรับอนุมัติใหเลิกบริษัทจากรัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิกเรียบรอยแลว
ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาล ขอ 30 เรื่องเหตุการณในระหวางงวดบัญชี
9
เปลี่ ย นชื่ อ จาก PTTEP HK Investment Limited (PTTEP HKI) เป น PTTEP HK Offshore Limited (PTTEP HKO) ตามรายละเอี ย ดในหมายเหตุ
ประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาล ขอ 30 เรื่องเหตุการณในระหวางงวดบัญชี
2
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เงินลงทุนในบริษทั ยอยบันทึกโดยวิธีราคาทุนสําหรับขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558 30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
516.38
516.38
17,918.48
18,635.56
บริษัท พีทีทีอีพี เซอรวิสเซส จํากัด
0.01
0.01
0.22
0.23
บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด
99.79
99.79
3,462.74
3,601.31
PTTEP Offshore Investment Company Limited
0.005
0.005
0.17
0.18
PTTEP MEA Limited
0.05
0.05
1.73
1.80
PTTEP HK Holding Limited
0.20
0.0003
6.95
0.01
0.074
2.57
2.67
0.074
บริษัท ปตท.สผ. ศูนยบริหารเงิน จํากัด
616.51

รวม

616.31

21,392.86

22,241.76

15.3 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)
1
2

ประเทศที่
ประเทศที่
จดทะเบียน ประกอบกิจการ
ไทย
ไทย

เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
ฮองกง

ไทย

สัดสวนเงินลงทุนรอยละ
ประเภทธุรกิจ

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

(รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)

30 ก.ย. 2559
50

31 ธ.ค. 2558
50

20

20

50

50

30

30

เงินลงทุนในบริษทั รวมทั้งหมดไดถูกประเมินแลววาไมมีสาระสําคัญตอกลุมบริษัท
บริษัทรวมของกลุมบริษัท PTTEP AP ไดแก Mungalalu Truscott Airbase Pty Ltd. และ Troughton Island Pty Ltd.
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เงิ น ลงทุ น ในบริษั ท รว มบั น ทึ ก โดยวิ ธี ส ว นได เสี ย สํ า หรับ ข อ มู ล ทางการเงิ น รวม และวิ ธี ร าคาทุ น สํ า หรับ ข อ มู ล
ทางการเงินเฉพาะบริษัท มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม

ขอมูลทางการเงินรวม
30 ก.ย. 2559

31 ธ.ค. 2558

30 ก.ย. 2559

31 ธ.ค. 2558

32.62
6.44

29.66
5.51

1,131.98

1,070.21

223.64

199.00

7.26
0.0004
46.32

7.69
0.0004
42.86

251.84
0.01
1,607.47

277.58
0.01
1,546.80

บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด
บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส จํากัด
บริษัทรวมของกลุมบริษัท PTTEP AP
UAQ Petroleum Limited
รวม

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 ก.ย. 2559

31 ธ.ค. 2558

30 ก.ย. 2559

31 ธ.ค. 2558

24.79

24.79

860.19

894.61

0.79

0.79

27.35

28.44

25.58

25.58

887.54

923.05

บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด
บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส จํากัด
รวม
สวนไดเสียในบริษัทรวม มีรายละเอียดดังนี้

มูลคาตามบัญชีโดยรวมของสวนไดเสียในบริษัทรวม
จํานวนรวมของสวนแบงในบริษัทรวม;
กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่อง
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม
46.32

ขอมูลทางการเงินรวม
1,607.47

4.38
1.63

153.49
57.55

6.01

211.04
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15.4 เงินลงทุนในการรวมคา
รายละเอียดการรวมคา มีดังตอไปนี้
ประเทศที่
จดทะเบียน

ประเทศที่
ประกอบกิจการ

PTT FLNG Limited (PTT FLNG) 2

ฮองกง

ฮองกง

Erawan 2 FSO Bahamas Limited
(Erawan 2) 3

บาฮามาส

ไทย

รายชื่อการรวมคา

1

สัดสวนเงินลงทุนรอยละ
ประเภทธุรกิจ (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)
30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558
ผลิตและจําหนาย
50
50
ผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม
ใหเชาเรือ FSO
13.11
13.11

1

เงินลงทุนในการรวมคาทั้งหมดไดถูกประเมินแลววาไมมีสาระสําคัญตอกลุมบริษัท
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท PTT FLNG Limited (PTT FLNG) มีมติใหปดบริษัท ซึ่งขณะนี้อยูระหวางดําเนินการปดบริษัท
3
ถือหุนใน Asia Pacific Marine Services (EF) B.V. รอยละ 100
2

เงินลงทุนในการรวมคาซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียสําหรับขอมูลทางการเงินรวม มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม

ขอมูลทางการเงินรวม

30 ก.ย. 2559

31 ธ.ค. 2558

30 ก.ย. 2559

31 ธ.ค. 2558

19.34
19.34

21.30
21.30

670.98
670.98

768.57
768.57

เงินลงทุนในการรวมคา
Erawan 2 FSO Bahamas Limited
รวม

สวนไดเสียในการรวมคา มีรายละเอียดดังนี้

มูลคาตามบัญชีโดยรวมของสวนไดเสียในการรวมคา
จํานวนรวมของสวนแบงในการรวมคา;
กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่อง
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม
19.34

ขอมูลทางการเงินรวม
670.98

1.81
1.81

63.89
63.89
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15.5 การดําเนินงานรวมกัน
การดําเนินงานรวมกัน มีดังตอไปนี้
รายชื่อการดําเนินงานรวมกัน

สัดสวนเงินลงทุนรอยละ
ประเทศที่
ประเทศที่
ประเภทธุรกิจ (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)
จดทะเบียน ประกอบกิจการ
30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558
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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16.

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

สินทรัพยเพื่อการสํารวจ
และผลิตปโตรเลียม
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
โอนเปลี่ยนประเภท
ลดลง
สินทรัพยที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด
ลดลง
สินทรัพยที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
โอนเปลี่ยนประเภท
สินทรัพยที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ขอมูลทางการเงินรวม
ทอขนสงกาซ
อื่นๆ

รวม

24,444.50
796.95
64.90
(17.44)
(275.17)
(0.10)
25,013.64

874.71
0.06
(0.62)
874.15

131.99
1.41
(3.17)
0.06
130.29

25,451.20
798.42
64.90
(21.23)
(275.17)
(0.04)
26,018.08

(14,363.84)
(1,503.49)
0.50
239.90
(0.09)
(15,627.02)

(159.56)
(21.67)
(181.23)

(62.71)
(8.56)
2.36
(0.01)
(68.92)

(14,586.11)
(1,533.72)
2.86
239.90
(0.10)
(15,877.17)

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(1,212.68)
(4.97)
35.26
(1,182.39)
8,867.98

715.15

69.28

(1,212.68)
(4.97)
35.26
(1,182.39)
9,652.41

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

8,204.23

692.92

61.37

8,958.52

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

2,133.52 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
1,533.72 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

48
หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม
สินทรัพยเพื่อการสํารวจ
และผลิตปโตรเลียม
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
โอนเปลี่ยนประเภท
ลดลง
สินทรัพยที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด
ลดลง
สินทรัพยที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
โอนเปลี่ยนประเภท
สินทรัพยที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ทอขนสงกาซ

อื่นๆ

รวม

882,166.89
28,099.40
2,288.27
(614.83)
(9,548.25)
(34,419.99)
867,971.49

31,567.04
1.97
(22.02)
(1,214.34)
30,332.65

4,763.30
49.73
(111.75)
(180.25)
4,521.03

918,497.23
28,151.10
2,288.27
(748.60)
(9,548.25)
(35,814.58)
902,825.17

(518,370.66)
(53,009.05)
17.76
8,324.39
20,781.02
(542,256.54)

(5,758.18)
(764.14)
233.79
(6,288.53)

(2,263.13)
(302.07)
83.13
90.52
(2,391.55)

(526,391.97)
(54,075.26)
100.89
8,324.39
21,105.33
(550,936.62)

(43,763.66)
(175.37)
1,223.64
1,686.75
(41,028.64)
320,032.57

25,808.86

2,500.17

(43,763.66)
(175.37)
1,223.64
1,686.75
(41,028.64)
348,341.60

284,686.31

24,044.12

2,129.48

310,859.91

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

71,805.15 ลานบาท
54,075.26 ลานบาท

49
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพยเพื่อการสํารวจ
และผลิตปโตรเลียม

อื่นๆ

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด
ลดลง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

10,560.51
400.87
(0.10)

92.62
0.22
(3.16)

10,653.13
401.09
(3.26)

10,961.28

89.68

11,050.96

(6,956.97)
(688.02)
0.07
(7,644.92)
3,603.54

(47.21)
(6.48)
2.36
(51.33)
45.41

(7,004.18)
(694.50)
2.43
(7,696.25)
3,648.95

3,316.36

38.35

3,354.71

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

898.29 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
694.50 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

50
หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพยเพื่อการสํารวจ
และผลิตปโตรเลียม

อื่นๆ

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

381,113.70
14,134.07
(3.23)
(14,888.72)

3,342.72
7.78
(111.74)
(126.98)

384,456.42
14,141.85
(114.97)
(15,015.70)

380,355.82

3,111.78

383,467.60

(251,067.05)
(24,259.41)
2.55
10,045.64

(1,704.03)
(228.19)
83.13
67.97

(252,771.08)
(24,487.60)
85.68
10,113.61

(265,278.27)
130,046.65
115,077.55

(1,781.12)
1,638.69
1,330.66

(267,059.39)
131,685.34
116,408.21

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

30,205.87 ลานบาท
24,487.60 ลานบาท
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17.

คาความนิยม-สุทธิ
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ขอมูลทางการเงินรวม
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม

1,134.08
1,134.08

40,927.63
(1,574.85)
39,352.78

(119.70)
(119.70)

(4,320.02)
166.23
(4,153.79)

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

1,014.38

36,607.61

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

1,014.38

35,198.99
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18.

สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ขอมูลทางการเงินรวม
สินทรัพย
สินทรัพยในการสํารวจ
ไมมีตัวตน
และประเมินคา
อื่นๆ
แหลงทรัพยากร

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
โอนเปลี่ยนประเภท
ลดลง
สินทรัพยที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

4,727.44
17.88
(64.90)
(13.72)
91.35

154.57
3.41
(0.07)
(1.09)
0.01

4,882.01
21.29
(64.90)
(13.79)
(1.09)
91.36

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

4,758.05

156.83

4,914.88

คาตัดจําหนายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
คาตัดจําหนายสําหรับงวด
ลดลง
สินทรัพยที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
โอนเปลี่ยนประเภท
สินทรัพยที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

-

(55.70)
(10.45)
0.04
0.77
(0.01)
(65.35)

(55.70)
(10.45)
0.04
0.77
(0.01)
(65.35)

(1,134.82)
4.97
(61.99)
(1,191.84)

(0.33)
0.33
-

(1,135.15)
4.97
0.33
(61.99)
(1,191.84)

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

3,592.62

98.54

3,691.16

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

3,566.21

91.48

3,657.69

53
หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม
สินทรัพย
สินทรัพยในการสํารวจ
ไมมีตัวตน
และประเมินคา
อื่นๆ
แหลงทรัพยากร
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
โอนเปลี่ยนประเภท
ลดลง
สินทรัพยที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
คาตัดจําหนายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
คาตัดจําหนายสําหรับงวด
ลดลง
สินทรัพยที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย

รวม

170,606.66
630.52
(2,288.27)
(483.87)
(3,360.85)
165,104.19

5,578.35
120.29
(2.37)
(38.01)
(216.23)
5,442.03

176,185.01
750.81
(2,288.27)
(486.24)
(38.01)
(3,577.08)
170,546.22

-

(2,010.30)

(2,010.30)

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

-

(368.52)
1.28
26.64
83.02

(368.52)
1.28
26.64
83.02

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

-

(2,267.88)

(2,267.88)

(40,954.03)
175.37
-

(11.82)
11.37

(40,965.85)
175.37
11.37

(577.90)

0.45

(577.45)

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(41,356.56)
129,652.63

3,556.23

(41,356.56)
133,208.86

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

123,747.63

3,174.15

126,921.78

คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
โอนเปลี่ยนประเภท
สินทรัพยที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพยในการสํารวจ
สินทรัพย
และประเมินคา
ไมมีตัวตน
อื่นๆ
แหลงทรัพยากร
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
คาตัดจําหนายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
คาตัดจําหนายสําหรับงวด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รวม

129.13
10.87
140.00

137.51
2.45
139.96

266.64
13.32
279.96

-

(49.69)
(9.38)
(59.07)

(49.69)
(9.38)
(59.07)

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

129.13

87.82

216.95

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

140.00

80.89

220.89
หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพยในการสํารวจ
สินทรัพย
และประเมินคา
ไมมีตัวตน
อื่นๆ
แหลงทรัพยากร
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
คาตัดจําหนายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
คาตัดจําหนายสําหรับงวด
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รวม

4,660.22
383.14
(185.39)
4,857.97

4,962.43
86.38
(192.31)
4,856.50

9,622.65
469.52
(377.70)
9,714.47

-

(1,793.23)
(330.65)
74.29
(2,049.59)

(1,793.23)
(330.65)
74.29
(2,049.59)

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

4,660.22

3,169.20

7,829.42

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

4,857.97

2,806.91

7,664.88
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19.

รายจายสวนที่สํารองแทนรัฐบาล (Carried Cost) ภายใตสัญญาแบงปนผลผลิต
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 กลุมบริษัทมีรายจายสวนที่สํารองแทนรัฐบาลตางประเทศ (Carried Cost) แสดงเปนรายการ
ภายใต สิ น ทรัพ ย เพื่ อ การสํ า รวจและผลิ ต ป โตรเลี ย ม สิ น ทรัพ ย ใ นการสํ า รวจและประเมิ น ค า แหล ง ทรัพ 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

ขอมูลทางการเงินรวม
สวนที่สํารองจายแทนรัฐบาล
สินทรัพยเพื่อการ
สินทรัพยในการ
สินทรัพยไม
คาใชจายในการสํารวจ
สํารวจและผลิต
สํารวจและประเมิน หมุนเวียนอื่นๆ ปโตรเลียม (ยอดสะสมตัง้ แตป
ปโตรเลียม
คาแหลงทรัพยากร
2545 ถึง 30 กันยายน 2559)
1.01
1.06
25.82
35.49
33.18
19.93
7.95
12.46
0.15
75.34
22.05
9.28
3.61
0.11
10.87
45.68
14.08
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
(1)

ขอมูลทางการเงินรวม
สวนที่สํารองจายแทนรัฐบาล
สินทรัพยเพื่อการ
สินทรัพยในการ
สินทรัพยไม
คาใชจายในการสํารวจ
สํารวจและผลิต
สํารวจและประเมิน หมุนเวียนอื่นๆ ปโตรเลียม (ยอดสะสมตัง้ แตป
ปโตรเลียม
คาแหลงทรัพยากร
2545 ถึง 30 กันยายน 2559)
35.01
36.64
895.96
1,268.59
1,151.24
791.82
275.90
415.00
5.19
2,614.41
707.12
322.02
113.26
3.92
377.05
1,585.02
439.30

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

โครงการ

แอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร ราเคซ

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
สวนที่สํารองจายแทนรัฐบาล
สินทรัพยเพื่อการ
สินทรัพยในการสํารวจ
สินทรัพยไม
สํารวจและผลิต
และประเมินคาแหลง หมุนเวียนอื่นๆ
ปโตรเลียม
ทรัพยากร
0.15

75.34

คาใชจายในการสํารวจ
ปโตรเลียม (ยอดสะสมตัง้ แตป
2545 ถึง 30 กันยายน 2559)
-

22.05
หนวย : ลานบาท

โครงการ

แอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร ราเคซ

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
สวนที่สํารองจายแทนรัฐบาล
สินทรัพยเพื่อการ สินทรัพยในการสํารวจ
สินทรัพยไม
คาใชจายในการสํารวจ
สํารวจและผลิต
และประเมินคาแหลง หมุนเวียนอื่นๆ ปโตรเลียม (ยอดสะสมตัง้ แตป
ปโตรเลียม
ทรัพยากร
2545 ถึง 30 กันยายน 2559)
5.19
2,614.41
707.12
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20.

อนุพันธทางการเงิน
อนุพันธทางการเงิน ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม

ขอมูลทางการเงินรวม

30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558 30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
สินทรัพยอนุพันธทางการเงินหมุนเวียน
สัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ํามัน
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
รวมสินทรัพยอนุพันธทางการเงินหมุนเวียน
สินทรัพยอนุพันธทางการเงินไมหมุนเวียน
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
รวมสินทรัพยอนุพันธทางการเงินไมหมุนเวียน
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
หนี้สินอนุพันธทางการเงินหมุนเวียน
สัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ํามัน
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
รวมหนี้สินอนุพันธทางการเงินหมุนเวียน
หนี้สินอนุพันธทางการเงินไมหมุนเวียน
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
รวมหนี้สินอนุพันธทางการเงินไมหมุนเวียน

36.48
0.87
37.35

62.31
8.01
70.32

1,265.91
30.14
1,296.05

2,248.75
288.85
2,537.60

3.21
3.21

4.32
182.59
186.91

111.45
111.45

156.03
6,589.20
6,745.23

87.93
5.03
92.96

5.32
1.45
6.77

3,051.26
174.38
3,225.64

191.84
52.49
244.33

1.81
76.86
78.67

2.32
100.52
102.84

63.01
2,666.91
2,729.92

83.63
3,627.69
3,711.32

กลุ ม บริษั ท ได ทํ า อนุ พั น ธ ป ระกั น ความเสี่ ย งราคาน้ํ า มั น สํ า หรับ ผลิ ต ภั ณ ฑ ป โตรเลี ย มของกลุ ม บริ ษั ท โดยใช ร าคา
น้ํามันดิบเบรนทเปนราคาอางอิงสําหรับชวงเวลาเดือนตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2560 จํานวน 13.33 ลานบารเรล

58
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558 30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
สินทรัพยอนุพันธทางการเงินหมุนเวียน
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา

0.84

7.57

29.10

273.25

รวมสินทรัพยอนุพันธทางการเงินหมุนเวียน

0.84

7.57

29.10

273.25

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

3.21

4.32

111.45

156.03

รวมสินทรัพยอนุพันธทางการเงินไมหมุนเวียน

3.21

4.32

111.45

156.03

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา

4.79

1.36

166.21

49.14

รวมหนี้สินอนุพันธทางการเงินหมุนเวียน

4.79

1.36

166.21

49.14

1.81

2.32

63.01

83.63

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย

76.86

100.52

2,666.91

3,627.69

รวมหนี้สินอนุพันธทางการเงินไมหมุนเวียน

78.67

102.84

2,729.92

3,711.32

สินทรัพยอนุพันธทางการเงินไมหมุนเวียน

หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
หนี้สินอนุพันธทางการเงินหมุนเวียน

หนี้สินอนุพันธทางการเงินไมหมุนเวียน
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

21.

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ ไดรวมเงินจายลวงหนาสําหรับภาษีที่ถูกประเมินพรอมเบี้ยปรับ
จํานวน 59.90 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (2,078.63 ล านบาท) ที่ เกิ ดขึ้น ใน Natuna 2 B.V. ซึ่งเป นการดําเนินงาน
รวมกันของกลุมบริษัท ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลขอ 29 ภาระผูกพัน และ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในหัวขอหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
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22.

เงินกูยืมและหุนกู
เงินกูยืมและหุนกูมีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ขอมูลทางการเงินรวม
30 ก.ย. 2559
สวนของหนี้สินไมหมุนเวียน
หุนกู
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รวมสวนของหนี้สินไมหมุนเวียน

31 ธ.ค. 2558

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม
30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558

2,289.25
566.33

2,434.70
570.54

79,436.68
19,651.66

87,864.79
20,590.08

2,855.58

3,005.24

99,088.34

108,454.87

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558
สวนของหนี้สินไมหมุนเวียน
หุนกู
รวมสวนของหนี้สินไมหมุนเวียน

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558

1,103.22

1,248.92

38,281.70

45,071.69

1,103.22

1,248.92

38,281.70

45,071.69
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การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินกูยืมและหุนกู สําหรับงวดเกาเดือน มีดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ขอมูลทางการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
การจายคืนหุนกู
ตนทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

3,005.24
(176.55)
(3.13)
30.02
-

108,454.87
(6,224.92)
(93.85)
1,058.42
(4,106.18)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

2,855.58

99,088.34

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

1,248.92
(176.55)
0.83
30.02
-

45,071.69
(6,224.92)
31.73
1,058.42
(1,655.22)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

1,103.22

38,281.70

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
การจายคืนหุนกู
ตนทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
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หุนกู
มูลคาที่ตราไวสําหรับหุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ สรุปไดดังตอไปนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ขอมูลทางการเงินรวม

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง
(รอยละตอป)

กําหนดไถถอน

กําหนดชําระคืนเกิน 1 ปแตไมเกิน 3 ป
- หุนกู 2,500 ลา นบาท 1
- หุนกู 323.45 ลานดอลลารสหรัฐฯ 2, 3
- หุนกู 5,000 ลา นบาท 4
- หุนกู 8,200 ลา นบาท 5

4.625
3.707
4.80
3.91

4.625
3.847
4.873
3.976

27 มีนาคม 2561
16 กันยายน 2561
29 พฤษภาคม 2562
6 มิถุนายน 2562

72.05
322.79
144.05
236.15

69.27
498.60
138.49
227.02

2,500.00
11,200.87
4,998.36
8,194.50

2,500.00
17,993.58
4,997.90
8,192.96

กําหนดชําระคืนเกิน 3 ปแตไมเกิน 5 ป
- หุนกู 700 ลานดอลลารสหรัฐฯ 2

5.692

5.815

5 เมษายน 2564

699.04

698.88

24,256.62

25,221.59

4.82
6.35

4.89
6.507

6 มิถุนายน 2572
12 มิถุนายน 2585

328.18
486.99
2,289.25

315.54
486.90
2,434.70

11,387.97
16,898.36
79,436.68

11,387.25
17,571.51
87,864.79

กําหนดชําระคืนเกิน 5 ป
- หุนกู 11,400 ลานบาท 6
- หุนกู 490 ลานดอลลารสหรัฐฯ 2
รวมมูลคาตามบัญชี

30 ก.ย. 2559

31 ธ.ค. 2558

30 ก.ย. 2559

31 ธ.ค. 2558
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

กําหนดชําระคืนเกิน 1 ปแตไมเกิน 3 ป
- หุนกู 2,500 ลา นบาท 1
- หุนกู 323.45 ลานดอลลารสหรัฐฯ 2, 3
- หุนกู 5,000 ลา นบาท 4
- หุนกู 8,200 ลา นบาท 5
กําหนดชําระคืนเกิน 5 ป
- หุนกู 11,400 ลา นบาท 6
รวมมูลคาตามบัญชี

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง
(รอยละตอป)

กําหนดไถถอน

4.625
3.707
4.80
3.91

4.625
3.847
4.873
3.976

27 มีนาคม 2561
16 กันยายน 2561
29 พฤษภาคม 2562
6 มิถุนายน 2562

72.05
322.79
144.05
236.15

69.27
498.60
138.49
227.02

2,500.00
11,200.87
4,998.36
8,194.50

2,500.00
17,993.58
4,997.90
8,192.96

4.82

4.89

6 มิถุนายน 2572

328.18

315.54

11,387.97

11,387.25

1,103.22

1,248.92

38,281.70

45,071.69

30 ก.ย. 2559

31 ธ.ค. 2558

30 ก.ย. 2559

31 ธ.ค. 2558
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1

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

2

บริษัทมีสิท ธิในการไถถอนหุนกูบางสวนหรือทั้งหมด (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 วรไดรับ หากหุ น กู ไ ถถ อนเมื ่อ ครบกํ า หนด
หักดวยดอกเบี้ยคงคางและดอกเบี้ยคางชําระจนถึงวันไถถอนกอนกําหนดที่คิดลดดวย Treasury Rate ณ วันไถถอนกอนครบกําหนดบวกดวยรอยละ 0.35 ตอป

3

ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษัท ไดดําเนินการซื้อคืน หุน กูกอนกําหนดโดยไดจายเงิน เปน จํานวน 183.88 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา เพื่อ ไถถอนหุนกูที่ราคาทุนจํานวน 176.55 ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา ทําใหยอดเงินตนของหุนกูดังกลาวลดลงจาก 500 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา คงเหลือ 323.45 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

4

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

5

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

6

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

ขอมูลทางการเงินรวม

กําหนดชําระคืนเกิน 3 ปแตไมเกิน 5 ป
- เงินกู 500 ลานดอลลารสหรัฐฯ 1
- เงินกู 75 ลานดอลลารสหรัฐฯ 1
รวมมูลคาตามบัญชี
1

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง
(รอยละตอป)

กําหนดไถถอน

LIBOR + 0.985
LIBOR + 0.985

2.111
2.117

30 มีนาคม 2564
30 มีนาคม 2564

ในเดือนมีนาคม 2559 กลุมบริษัทไดขยายระยะเวลาเงินกูยืมจากเดิมสิ้นสุดในป 2560 เปนป 2564

30 ก.ย. 2559
492.47
73.86
566.33

31 ธ.ค. 2558
496.14
74.40
570.54

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม

30 ก.ย. 2559
17,088.78
2,562.88
19,651.66

31 ธ.ค. 2558
17,904.89
2,685.19
20,590.08
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23.

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม
ขอมูลทางการเงินรวม
30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558 30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558
งบแสดงฐานะการเงิน
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน

98.67
6.48
105.15

92.84
6.35
99.19

3,423.85
224.74
3,648.59

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

3,350.33
229.29
3,579.62
หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม
ขอมูลทางการเงินรวม
30 ก.ย. 2559 30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2559 30 ก.ย. 2558
งบกําไรขาดทุน
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
รวม

7.73
0.80
8.53

8.78
8.78

272.85
27.76
300.61

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

295.59
295.59
หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558 30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558
งบแสดงฐานะการเงิน
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน

91.00
6.46
97.46

85.74
6.33
92.07

3,157.84
224.08
3,381.92

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

3,094.19
228.60
3,322.79
หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
30 ก.ย. 2559 30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2559 30 ก.ย. 2558
งบกําไรขาดทุน
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
รวม

6.70
0.78
7.48

7.83
7.83

236.06
27.73
263.79

263.73
263.73
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รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุที่กําหนดไวระหวางงวดมีดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชนที่จาย
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ขอมูลทางการเงินรวม
92.84
5.33
2.40
(5.55)
3.65
98.67
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชนที่จาย
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม
3,350.33
188.10
84.75
(195.91)
128.81
(132.23)
3,423.85
หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
85.74
3,094.19
4.47
157.49
2.23
78.57
(4.79)
(168.84)
3.35
118.48
(122.05)
91.00

3,157.84
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คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดเกาเดือน มีรายละเอียดดังนี้

ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
รวม
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุน

ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
รวม
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุน

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม
30 ก.ย. 2559
30 ก.ย. 2558
5.97
5.33
2.40
2.81
7.73
8.78
0.80
8.53
8.78

ขอมูลทางการเงินรวม
30 ก.ย. 2559 30 ก.ย. 2558
201.06
188.10
84.75
94.53
272.85
295.59
27.76
300.61
295.59

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
30 ก.ย. 2559
30 ก.ย. 2558
5.23
4.47
2.23
2.60
6.70
7.83
0.78
7.48
7.83

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
30 ก.ย. 2559 30 ก.ย. 2558
176.08
157.49
78.57
87.65
236.06
263.73
27.73
263.79
263.73
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24.

มูลคายุติธรรม
24.1 การประมาณการมูลคายุติธรรม
ตารางตอไปนี้แสดงถึงสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม
30 ก.ย. 2559
ระดับ 1
สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุนเพือ่ คา
เงินลงทุนเผื่อขาย
อนุพันธทางการเงิน
- สัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ํามัน
- สัญญาซือ้ ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
- สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้
รวมสินทรัพย
หนี้สินทางการเงิน
อนุพันธทางการเงิน
- สัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ํามัน
- สัญญาซือ้ ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
- สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้
- สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
รวมหนี้สิน

ระดับ 2

ขอมูลทางการเงินรวม
30 ก.ย. 2559

ระดับ 3

รวม

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

0.16
0.66

-

-

0.16
0.66

5.71
22.94

-

-

5.71
22.94

-

36.48
0.87
3.21

-

36.48
0.87
3.21

-

1,265.91
30.14
111.45

-

1,265.91
30.14
111.45

0.82

40.56

-

41.38

28.65

1,407.50

-

1,436.15

-

87.93
5.03
1.81
76.86
171.63

-

87.93
5.03
1.81
76.86
171.63

-

3,051.26
174.38
63.01
2,666.91
5,955.56

-

3,051.26
174.38
63.01
2,666.91
5,955.56
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

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

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม

ขอมูลทางการเงินรวม

31 ธ.ค. 2558
ระดับ 2
ระดับ 3

31 ธ.ค. 2558
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

ระดับ 1

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
อนุพันธทางการเงิน
- สัญญาซือ้ ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
- สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้
รวมสินทรัพย
หนี้สินทางการเงิน
อนุพันธทางการเงิน
- สัญญาซือ้ ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
- สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้
- สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
รวมหนี้สิน

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 ก.ย. 2559
ระดับ 2
ระดับ 3

30 ก.ย. 2559
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

ระดับ 1

รวม

0.16

-

-

0.16

5.48

-

-

5.48

-

0.84
3.21

-

0.84
3.21

-

29.10
111.45

-

29.10
111.45

0.16

4.05

-

4.21

5.48

140.55

-

146.03

-

4.79
1.81
76.86
83.46

-

4.79
1.81
76.86
83.46

-

166.21
63.01
2,666.91
2,896.13

-

166.21
63.01
2,666.91
2,896.13
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ระดับ 1
สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุนเพือ่ คา
อนุพันธทางการเงิน
- สัญญาซือ้ ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
- สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้
รวมสินทรัพย
หนี้สินทางการเงิน
อนุพันธทางการเงิน
- สัญญาซือ้ ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
- สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้
- สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
รวมหนี้สิน

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

31 ธ.ค. 2558
ระดับ 2
ระดับ 3

31 ธ.ค. 2558
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

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

-

1.36
2.32
100.52
104.20

-

1.36
2.32
100.52
104.20

-

49.14
83.63
3,627.69
3,760.46

-

49.14
83.63
3,627.69
3,760.46

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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24.2 เทคนิคการประเมินมูลคาสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมระดับที่ 2
เทคนิคการประเมินมูลคาสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมระดับที่ 2 ของตราสารอนุพันธทางการเงิน 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
ค า 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
ซึ่งได มาจากเสน อัต ราผลตอบแทน (Yield Curve) ที่ สังเกตไดจากตลาดดอกเบี้ ยและอัตราแลกเปลี่ย น
เงินตราตางประเทศลวงหนาซึ่งมีการเสนอซื้อขายกันในตลาดที่มีสภาพคลอง
โดยการคิดลดจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญ ตอมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธซึ่งมูลคายุติธรรม
อยูในระดับที่ 2
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24.3 มูลคายุติธรรมของหนี้สินระยะยาว คํานวณโดยใชวิธีสวนลดกระแสเงินสดซึ่งใชอัตราคิดลดที่มีเงื่อนไข
การกูยืมใกลเคียงกัน มีรายละเอียดดังตอไปนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ขอมูลทางการเงินรวม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ – สกุลเงินบาท
หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ – สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา

ราคาตามบัญชี

มูลคายุติธรรม

780.43
1,508.82

860.59
1,986.61
หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ราคาตามบัญชี

มูลคายุติธรรม

หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ – สกุลเงินบาท

27,080.83

29,862.40

หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ – สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา

52,355.85

68,935.37

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ราคาตามบัญชี

มูลคายุติธรรม

หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ – สกุลเงินบาท

780.43

860.59

หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ – สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา

322.79

518.21
หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ – สกุลเงินบาท
หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ – สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา

ราคาตามบัญชี

มูลคายุติธรรม

27,080.83
11,200.87

29,862.40
17,981.85
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มูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตอไปนี้มีมูลคาใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชี
ขอมูลทางการเงินรวม

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

สินทรัพยทางการเงิน
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
 เงินลงทุนระยะสั้น
 ลูกหนี้บริษัทใหญ
 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
 เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ

สินทรัพยทางการเงิน
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
 เงินลงทุนระยะสั้น
 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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25.

คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม
คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียมสําหรับงวดเกาเดือน ประกอบดวย

คาภาคหลวง
ผลประโยชนตอบแทนพิเศษ
รวม

คาภาคหลวง
ผลประโยชนตอบแทนพิเศษ
รวม

26.

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม
2559
2558
(ปรับปรุงใหม)
265.22
328.66
0.22
265.22
328.88

ขอมูลทางการเงินรวม
2559
2558
(ปรับปรุงใหม)
9,353.67
11,069.88
8.95
9,353.67
11,078.83

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558
197.55
244.22
244.22
197.55

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558
6,969.04
8,227.87
6,969.04
8,227.87

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับงวดเกาเดือน มีรายละเอียดการคํานวณดังนี้
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา

ขอมูลทางการเงินรวม
2559
2558
(ปรับปรุงใหม)
กําไร (ขาดทุน) ที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ
จากการดําเนินงานตอเนื่อง (หนวย : ลาน)
หัก : ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน –
สุทธิจากภาษี (หนวย : ลาน)
กําไร (ขาดทุน) ที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
จากการดําเนินงานตอเนื่อง (หนวย : ลาน)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ถือโดยผูถือหุน
ในระหวางงวด (ลานหุน)
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานจากการดําเนินงานตอเนื่อง

หนวย : บาท

ขอมูลทางการเงินรวม
2559
2558
(ปรับปรุงใหม)

385.41

(953.92)

13,636.58 (35,149.36)

(36.64)

2.27

348.77

(951.65)

12,344.45 (35,045.55)

3,969.98
0.09

3,969.98
(0.24)

3,969.98
3.11

(1,292.13)

103.81

3,969.98
(8.83)
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หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา

ขอมูลทางการเงินรวม
2559
2558
(ปรับปรุงใหม)
กําไร (ขาดทุน) ที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ
จากการดําเนินงานที่ยกเลิก (หนวย : ลาน)
หัก : ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน –
สุทธิจากภาษี (หนวย : ลาน)
กําไร (ขาดทุน) ที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
จากการดําเนินงานที่ยกเลิก (หนวย : ลาน)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ถือโดยผูถือหุน
ในระหวางงวด (ลานหุน)
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานจากการดําเนินงานที่ยกเลิก

2.70
-

(31.62)
-

2.70

(31.62)

3,969.98
0.00

3,969.98
(0.01)

หนวย : บาท

ขอมูลทางการเงินรวม
2559
2558
(ปรับปรุงใหม)
95.51 (1,134.42)
-

95.51 (1,134.42)
3,969.98
0.02

หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา

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

-

3,969.98
(0.28)
หนวย : บาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
2558
2559
2558
2559
461.47
141.03 16,273.25 4,561.20
(36.64)
424.83

2.27
143.30

(1,292.13)
14,981.12

103.81
4,665.01

3,969.98
0.11

3,969.98
0.04

3,969.98
3.77

3,969.98
1.18

กลุมบริษัทไมมีการออกหุนสามัญเทียบเทาปรับลดในระหวางงวดที่นําเสนอขอมูลทางการเงิน ดังนั้นจึงไมมีการนําเสนอ
กําไรตอหุนปรับลด
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27.

ขอมูลจําแนกตามสวนงาน

ประเทศไทย
รายได - บริษัทอื่น
- บริษัทที่เกี่ยวของ
รายไดอื่น - บริษัทอื่น
ดอกเบี้ยรับ
รวมรายได
คาใชจายการดําเนินงาน
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียม
- ตัดจําหนายหลุมแหงและโครงการ
- งานธรณีวิทยาและธรณีฟสิกส
คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย
คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ตนทุนทางการเงิน
สวนแบง (กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
รวมคาใชจาย
กําไร (ขาดทุน) ตามสวนงาน
คาเสื่อมราคาสินทรัพยทั่วไป
คาใชจายในการบริหารทั่วไป
กําไรจากการดําเนินงาน
รายไดอื่น - สุทธิ
ดอกเบี้ยรับ
ตนทุนทางการเงิน
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ขาดทุนจากอนุพันธทางการเงิน
คาตอบแทนผูบริหาร
กําไรกอนหักภาษีเงินได
ภาษีเงินได - โครงการ
- กลุมบริษัท
กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่อง
กําไรจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

191.33
2,169.66
12.17
0.21
2,373.37
270.88
27.11

ขอมูลทางการเงินรวม – สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
ทอขนสงกาซ
เอเชียตะวันออก ออสเตรเลีย
อเมริกา
แอฟริกา เอเชียตะวันออก อื่นๆ
เฉียงใตอื่น
เฉียงใต

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

205.34
383.27
(0.05)
0.41
588.97
259.61
19.35

177.92
2.43
0.07
180.42
39.81
10.44

0.11
0.17
0.28
3.05

24.61
(0.04)
24.57
12.73
6.22

52.26
181.89
0.55
234.70
16.80
2.34

71.36
0.03
71.39
6.62
50.76

3.34
0.60
1,075.76
265.22
(12.74)
61.85
1,692.02
681.35

(0.16)
19.95
235.61
(4.10)
26.77
557.03
31.94

13.48
1.83
198.38
0.30
3.27
0.32
267.83
(87.41)

(1.83)
6.16
0.82
8.20
(7.92)

15.74
2.32
20.76
0.03
0.45
58.25
(33.68)

22.97
(0.26)
12.70
54.55
180.15

2.24
(0.85)
(6.51)
52.26
19.13

(176.78)

1.97

(3.33)

-

1.58

(21.86)

(2.49)

504.57

33.91

(90.74)

(7.92)

(32.10)

158.29

16.64

การปรับปรุง ธุรกิจของ
บัญชีระหวางกัน กลุม บริษัท
(181.89)
(62.69)
(0.03)
(244.61)
(191.71)
(52.68)

448.93
2,755.46
23.84
0.86
3,229.09
414.74
66.59

0.56
(34.72)
(278.55)
33.94

30.57
30.86
1,556.28
265.22
(16.80)
70.32
(6.19)
2,411.59
817.50
(13.76)
(60.34)
743.40
5.26
19.54
(106.25)
10.35
(132.50)
(2.40)
537.40
(200.91)
48.93
385.42
2.70
388.12
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ประเทศไทย
สินทรัพย
สินทรัพยจําแนกตามสวนงาน
เงินลงทุนตามวิธสี วนไดเสีย
สินทรัพยที่ยังไมไดปนสวน
สินทรัพยรวม
หนี้สิน
หนี้สินจําแนกตามสวนงาน
หนี้สินที่ยังไมไดปนสวน
หนี้สินรวม
รายจายฝายทุน

ขอมูลทางการเงินรวม – ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
ทอขนสงกาซ
เอเชียตะวันออก ออสเตรเลีย
อเมริกา
แอฟริกา
เอเชียตะวันออก
เฉียงใตอื่น
เฉียงใต

อื่นๆ

การปรับปรุง
บัญชีระหวางกัน

ธุรกิจของ
กลุมบริษัท

6,047.82
-

2,573.55
-

987.55
7.26

858.02
-

2,794.09
-

760.51
-

68.85
58.40

14,090.39
65.66
4,906.05
19,062.10

3,417.16

311.53

235.12

1.30

49.92

57.58

13.95

586.11

180.68

14.26

4.51

30.35

0.62

3.18

4,086.56
3,556.80
7,643.36
819.71
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หนวย : ลานบาท
ประเทศไทย
รายได - บริษัทอื่น
- บริษัทที่เกี่ยวของ
รายไดอื่น - บริษัทอื่น
ดอกเบี้ยรับ
รวมรายได
คาใชจายการดําเนินงาน
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียม
- ตัดจําหนายหลุมแหงและโครงการ
- งานธรณีวิทยาและธรณีฟสิกส
คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย
คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ตนทุนทางการเงิน
สวนแบง (กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
รวมคาใชจาย
กําไร (ขาดทุน) ตามสวนงาน
คาเสื่อมราคาสินทรัพยทั่วไป
คาใชจายในการบริหารทั่วไป
กําไรจากการดําเนินงาน
รายไดอื่น - สุทธิ
ดอกเบี้ยรับ
ตนทุนทางการเงิน
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ขาดทุนจากอนุพันธทางการเงิน
คาตอบแทนผูบริหาร
กําไรกอนหักภาษีเงินได
ภาษีเงินได - โครงการ
- กลุมบริษัท
กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่อง
กําไรจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

6,742.58
76,523.80
429.13
7.33
83,702.84
9,549.86
956.98

ขอมูลทางการเงินรวม – สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
ทอขนสงกาซ
เอเชียตะวันออก ออสเตรเลีย
อเมริกา
แอฟริกา เอเชียตะวันออก
อื่นๆ
เฉียงใตอื่น
เฉียงใต
7,243.19
13,518.97
(1.82)
14.46
20,774.80
9,159.33
682.60

6,275.56
86.15
2.25
6,363.96
1,391.18
368.22

3.97
6.01
9.98
(0.03)
107.76

864.49
(1.43)
863.06
444.79
219.71

1,842.11
6,417.42
19.40
0.28
8,279.21
592.58
82.46

2,517.43
1.23
2,518.66
233.42
1,790.83

117.90
21.25
37,917.15
9,353.67
(443.80)
2,180.95
59,653.96
24,048.88

(5.42)
706.37
8,310.00
(145.13)
943.19
19,650.94
1,123.86

479.67
64.52
7,015.35
10.59
114.88
11.34
9,455.75
(3,091.79)

(66.39)
217.28
0.15
28.55
287.32
(277.34)

552.08
81.93
728.97
1.09
15.95
2,044.52
(1,181.46)

810.02
(9.26)
448.13
1,923.93
6,355.28

79.07
(29.76)
0.01
(228.73)
1,844.84
673.82

(6,240.96)

63.17

(117.73)

-

55.82

(771.78)

(87.97)

17,807.92

1,187.03

(3,209.52)

(277.34)

(1,125.64)

5,583.50

585.85

การปรับปรุง
ธุรกิจของ
บัญชีระหวางกัน กลุมบริษัท
(6,417.42)
(2,211.31)
(1.22)
(8,629.95)
(6,763.33)
(1,858.59)

15,827.88
97,182.82
841.52
30.34
113,882.56
14,607.80
2,349.97

19.36
(1,224.75)
(9,827.31)
1,197.36

1,077.84
1,091.35
54,880.07
9,353.67
(587.72)
2,478.36
(217.39)
85,033.95
28,848.61
(485.65)
(2,128.70)
26,234.26
185.33
688.08
(3,745.97)
361.51
(4,665.06)
(85.02)
18,973.13
(7,099.45)
1,762.90
13,636.58
95.51
13,732.09
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หนวย : ลานบาท

ประเทศไทย
สินทรัพย
สินทรัพยจําแนกตามสวนงาน
เงินลงทุนตามวิธสี วนไดเสีย
สินทรัพยที่ยังไมไดปนสวน
สินทรัพยรวม
หนี้สิน
หนี้สินจําแนกตามสวนงาน
หนี้สินที่ยังไมไดปนสวน
หนี้สินรวม
รายจายฝายทุน

ขอมูลทางการเงินรวม – ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
ทอขนสงกาซ
เอเชียตะวันออก ออสเตรเลีย
อเมริกา
แอฟริกา
เอเชียตะวันออก
เฉียงใตอื่น
เฉียงใต

อื่นๆ

การปรับปรุง
บัญชีระหวางกัน

ธุรกิจของ
กลุมบริษัท

209,859.14
-

89,301.91
-

34,267.80
251.85

29,773.16
-

96,954.85
-

26,389.66
-

2,389.19
2,026.61

488,935.71
2,278.46
170,239.59
661,453.76

118,575.37

10,810.04

8,158.63

45.10

1,732.17

1,998.17

484.14

20,665.52

6,370.52

502.84

159.08

1,070.15

21.81

111.99

141,803.62
123,420.59
265,224.21
28,901.91
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
ประเทศไทย
รายได - บริษัทอื่น
- บริษัทที่เกี่ยวของ
รายไดอื่น - บริษัทอื่น
ดอกเบี้ยรับ
รวมรายได
คาใชจายการดําเนินงาน
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียม
- ตัดจําหนายหลุมแหงและโครงการ
- งานธรณีวิทยาและธรณีฟสิกส
คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย
คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
ตนทุนทางการเงิน
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
รวมคาใชจาย
กําไร (ขาดทุน) ตามสวนงาน
คาเสื่อมราคาสินทรัพยทั่วไป
คาใชจายในการบริหารทั่วไป
ขาดทุนจากการดําเนินงาน
รายไดอื่น - สุทธิ
ดอกเบี้ยรับ
ตนทุนทางการเงิน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
กําไรจากอนุพันธทางการเงิน
คาตอบแทนผูบริหาร
ขาดทุนกอนหักภาษีเงินได
ภาษีเงินได - โครงการ
- กลุมบริษัท
ขาดทุนจากการดําเนินงานตอเนื่อง
ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

174.25
2,729.89
13.06
0.37
2,917.57
341.36
47.35

ขอมูลทางการเงินรวม – สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 (ปรับปรุงใหม)
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
ทอขนสงกาซ
เอเชียตะวันออก
ออสเตรเลีย
อเมริกา
แอฟริกา
เอเชียตะวันออก
อื่นๆ
การปรับปรุง
เฉียงใตอื่น
เฉียงใต
บัญชีระหวางกัน
325.43
95.52
601.77
252.19
288.47
(288.47)
3.89
0.77
0.06
0.57
86.22
(75.34)
(0.08)
0.25
(0.19)
0.02
(0.02)
931.01
253.21
0.06
384.37
86.24
(363.83)
380.20
68.45
0.37
16.89
8.07
(300.67)
19.80
10.90
8.31
0.10
3.95
62.06
(62.35)

12.33
2.28
1,428.79
328.88
12.55
180.65
59.83
2,414.02
503.55

80.62
7.55
327.85
9.83
212.22
26.96
1,065.03
(134.02)

0.16
2.57
296.86
0.11
331.00
22.63
(1.46)
731.22
(478.01)

1.42
2.97
0.01
(1.32)
625.75
637.51
(637.45)

13.92
5.58
0.87
(0.44)
0.15
20.18
(20.18)

22.44
0.20
16.52
60.00
324.37

2.53
3.40
0.01
(5.49)
70.58
15.66

(197.83)

12.82

(103.35)

-

(1.85)

(38.82)

(2.95)

305.72

(121.20)

(581.36)

(637.45)

(22.03)

285.55

12.71

0.95
(56.49)
(418.56)
54.73

ธุรกิจของ
กลุมบริษัท
595.20
3,583.85
29.23
0.35
4,208.63
514.67
90.12
108.45
20.95
2,080.30
328.88
24.33
1,349.62
69.61
(6.95)
4,579.98
(371.35)
(14.57)
(87.56)
(473.48)
2.91
25.19
(132.64)
(49.04)
54.13
(3.61)
(576.54)
(331.98)
(45.40)
(953.92)
(31.62)
(985.54)

82

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

สินทรัพย
สินทรัพยจําแนกตามสวนงาน
เงินลงทุนตามวิธสี วนไดเสีย
สินทรัพยที่ยังไมไดปนสวน
สินทรัพยรวม
หนี้สิน
หนี้สินจําแนกตามสวนงาน
หนี้สินที่ยังไมไดปนสวน
หนี้สินรวม
รายจายฝายทุน

ขอมูลทางการเงินรวม – ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 (ปรับปรุงใหม)
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
ทอขนสงกาซ
ออสเตรเลีย
อเมริกา
แอฟริกา
ตะวันออก
เอเชียตะวันออก
กลาง
เฉียงใต

ประเทศไทย

เอเชียตะวันออก
เฉียงใตอื่น

อื่นๆ

การปรับปรุง
บัญชีระหวางกัน

ธุรกิจของ
กลุมบริษัท

7,159.22
-

2,656.52
-

1,293.25
7.83

790.99
-

2,771.46
-

18.38
-

792.25
-

78.41
55.37

15,560.48
63.20
4,513.05
20,136.73

4,023.82

504.86

231.09

1.55

50.62

19.18

45.36

19.26

1,022.98

412.94

7.73

25.14

123.33

11.26

7.59

1.82

4,895.74
4,037.53
8,933.27
1,612.79
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หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม – สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 (ปรับปรุงใหม)

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

สํารวจและผลิตปโตรเลียม

5,919.71
91,918.26
441.36
12.48
98,291.81
11,512.10
1,599.51

เอเชียตะวันออก
เฉียงใตอื่น
10,945.99
20,288.15
136.26
(2.81)
31,367.59
12,817.78
665.71

422.59
76.89
48,055.34
11,078.83
435.47
6,506.67
2,018.76
81,706.16
16,585.65

ออสเตรเลีย

อเมริกา

แอฟริกา

ทอขนสงกาซ

8,422.61
25.81
8.51
8,456.93
2,330.54
366.37

1.96
1.96
13.39
277.22

7.32

เอเชียตะวันออก
เฉียงใต
3,221.01
9,725.28
19.34
(6.29)
12,959.34
569.17
133.14

อื่นๆ
2,900.14
0.87
2,901.01
273.44
2,089.10

การปรับปรุง
บัญชีระหวางกัน
(9,725.28)
(2,533.71)
(0.74)
(12,259.73)
(10,137.27)
(2,095.30)

ธุรกิจของ
กลุมบริษัท
20,086.71
120,629.02
991.16
12.02
141,718.91
17,379.15
3,043.07

2,734.79
253.61
11,093.56
347.70
7,643.72
907.40
36,464.27
(5,096.68)

5.56
86.72
9,906.95
4.17
11,922.04
755.18
(49.88)
25,327.65
(16,870.72)

47.54
95.99
0.14
(43.29)
22,538.47
22,929.46
(22,927.50)

490.31
183.84
29.18
(14.48)
5.03
701.20
(701.20)

756.63
6.95
556.59
2,022.48
10,936.86

85.17
116.23
0.43
(186.59)
2,377.78
523.23

32.86
(1,895.44)
(14,095.15)
1,835.42

3,700.79
697.05
69,959.83
11,078.83
852.75
48,610.90
2,347.95
(236.47)
157,433.85
(15,714.94)
(489.90)
(2,930.69)
(19,135.53)
97.23
843.98
(4,463.34)
(1,599.57)
2,052.72
(119.72)
(22,324.23)
(11,120.45)
(1,704.67)
(35,149.35)
(1,134.42)
(36,283.77)

(6,565.91)

614.41

(3,697.70)

-

(64.96)

(1,306.45)

(99.84)

10,019.74

(4,482.27)

(20,568.42)

(22,927.50)

(766.16)

9,630.41

423.39
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หนวย : ลานบาท

ประเทศไทย
สินทรัพย
สินทรัพยจําแนกตามสวนงาน
เงินลงทุนตามวิธสี วนไดเสีย
สินทรัพยที่ยังไมไดปนสวน
สินทรัพยรวม
หนี้สิน
หนี้สินจําแนกตามสวนงาน
หนี้สินที่ยังไมไดปนสวน
หนี้สินรวม
รายจายฝายทุน

เอเชียตะวันออก
เฉียงใตอื่น

ขอมูลทางการเงินรวม – ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 (ปรับปรุงใหม)
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
ทอขนสงกาซ
ออสเตรเลีย
อเมริกา
แอฟริกา
ตะวันออก
เอเชียตะวันออก
กลาง
เฉียงใต

อื่นๆ

การปรับปรุง
บัญชีระหวางกัน

ธุรกิจของ
กลุมบริษัท

260,377.92
-

96,616.46
-

47,035.08
284.75

28,768.17
-

100,796.75
-

668.30
-

28,813.99
-

2,851.71
2,013.65

565,928.38
2,298.40
164,137.86
732,364.64

146,344.84

18,361.43

8,404.44

56.48

1,840.94

697.52

1,649.88

700.47

34,493.00

13,923.51

260.64

847.73

4,158.44

379.61

256.04

61.55

178,056.00
146,843.44
324,899.44
54,380.52
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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 น ผู ดํ า เนิ น การและรว มลงทุ น กั บ บริษั ท สํ า รวจและผลิ ต ป โตรเลี ย มชั้ น นํ า โครงการ
ในประเทศสวนใหญตั้งอยูในบริเวณอาวไทย โครงการในตางประเทศครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ออสเตรเลีย อเมริกา แอฟริกา และตะวันออกกลาง ซึ่ง ณ วันที่ในขอมูลทางการเงิน โครงการที่กลุมบริษัทลงทุน
ดังกลาวประกอบดวย โครงการที่มีการผลิตเชิงพาณิชยแลว 24 โครงการ โครงการที่อยูระหวางการพัฒนาและ
สํารวจ จํานวน 15 โครงการ
 สวนงานทอขนสงกาซในตางประเทศ กลุมบริษัทไดรวมทุนกับผูรวมทุน เพื่อดําเนินธุรกิจทอขนสงกาซธรรมชาติ
เพื่อสงกาซธรรมชาติจากโครงการที่กลุมบริษัทรวมลงทุนสํารวจและผลิตปโตรเลียม ไดแก โครงการยาดานา
โครงการเยตากุน และโครงการลงทุนทอขนสงกาซซอติกา
 การดําเนินงานอื่นของกลุมบริษัท สวนใหญ ประกอบดวย สวนงานการลงทุนในธุรกิจตอเนื่องที่มีความสําคัญ
เชิงกลยุทธ และสวนงานอื่นๆ ซึ่งไมมีสวนงานใดเปนสวนงานที่ตองรายงานแยกตางหาก
28.

เงินปนผลจาย
เมื่อวันที่ 28 มีน าคม 2559 ที่ประชุมสามัญ ผูถือหุนไดอนุมัติจายเงิน ปน ผลประจําป 2558 ในอัตราหุนละ 3.00 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 2558 ไปแล ว ในอั ต ราหุ น ละ 1.00 บาท
เมื่ อ วั น ที่ 21 สิ ง ห าคม 2558 และจ า ยสํ า ห รั บ งวด 6 เดื อ น หลั ง ของป 2558 อี ก ใน อั ต ราหุ นละ 2.00 บ าท
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติใหจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับงวด 6 เดือนแรก
ของป 2559 ในอัตราหุนละ 0.75 บาท ซึ่งบริษัทไดจายเงินปนผลแลวเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559

29.

ภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
 ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงาน – กรณีที่กลุมบริษัทเปนผูเชา
จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตตามสัญญาเชาดําเนินงานที่ไมสามารถยกเลิกไดมีรายละเอียดดังตอไปนี้

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

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม
30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558
30.43
37.84
77.72
92.65
47.62
39.40
178.11
147.55

ขอมูลทางการเงินรวม
30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558
1,056.43
1,365.47
2,696.13
3,343.46
1,367.19
1,718.38
5,119.75
6,427.31
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ไมเกิน 1 ป
เกินกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป
เกินกวา 5 ป
รวม

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558
12.39
20.63
15.53
2.26
0.03
22.92
27.92

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558
429.78
745.00
538.74
81.48
0.94
968.52
827.42

 ภาระผูกพันตามสัญญาเงินใหกู
 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาใหกูยืมเงินประเภทดอยสิทธิแกบริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด (เอนเนอรยี่
คอมเพล็กซ) ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 1,250 ลานบาท อายุสัญญา 13 ป 6 เดือน นับตั้งแตวันที่ 2 เมษายน 2552
โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทไดจายเงินกูใหกับ เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ แลวรวมทั้งสิ้นจํานวน 16.71
ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (580 ลานบาท)
 ภาระผูกพันจากการค้ําประกันเงินกูยืม และหุนกูของบริษัทยอย
 บริษั ท มี ภ าระผูกพั นจากการค้ํา ประกัน เงิน กูยืม ให กับ PTTEP Offshore Investment Company Limited
(PTTEPO) สํ า หรับ เงิน กู ยื ม วงเงิน จํ า นวน 500 ล า นดอลลารส หรัฐ อเมริก า และจํ า นวน 75 ล า นดอลลาร
สหรัฐอเมริกา
 บริ ษั ท มี ภ าระผู ก พั น จากการค้ํ า ประกั น หุ น กู ไ ม มี ห ลั ก ประกั น และไม ด อ ยสิ ท ธิ ให กั บ PTTEP Canada
International Finance Limited (PTTEP CIF) สําหรับหุนกูจํานวน 490 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา และจํานวน
700 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
 ภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ
ตามเงื่อ นไขและขอ กํ า หนดของสั ญ ญาซื้อ ขายก า ซธรรมชาติ ข องโครงการพื้ น ที่ พั ฒ นารว มไทย-มาเลเซีย -บี 17
บริ ษั ท ปตท.สผ. อิ น เตอร เ นชั่ น แนล จํา กั ด (ปตท.สผ.อ.) และผู ร ว มทุ น ในฐานะผู ข ายได ต กลงที่ จ ะส ง มอบ
กาซธรรมชาติในวันและปริมาณที่กําหนด โดยหากผูขายไมสามารถสงมอบกาซธรรมชาติในวันและปริมาณที่กําหนดได
ผูซื้อมีสิทธิรับซื้อกาซธรรมชาติสําหรับปริมาณที่ขาดสง (Shortfall) ในราคารอยละ 75 ของราคาขาย ณ วันที่เกิดการ
ขาดสงขึ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ปตท.สผ.อ. มีภ าระผูก พัน ที่เกิด จากการขาดสง ตามสัญ ญาซื้อ ขายกา ซธรรมชาตินี้
ตามสวนของ ปตท.สผ.อ. ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการเจรจาระหวางผูซื้อ (ปตท.) และผูขายเปนจํานวนเงินประมาณ
15.04 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (521.97 ลานบาท)
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 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553 PTTEP Australasia (PTTEP AA) ไดรับเอกสารจากรัฐบาลอินโดนีเซีย เรียกรอง
คา เสีย หายจากเหตุการณน้ํา มัน ดิบ รั่ว ไหลจากแหล ง มอนทาราในทะเลติมอรเมื่อ ป 2552 ซึ่ ง PTTEP AA
ไดปฏิเสธขอเรียกรองนี้ เนื่องจากการเรียกรองดังกลาวไมมีหลักฐานชัดเจนทางวิทยาศาสตรที่พิสูจนใหเห็นถึง
ความเสียหาย โดย PTTEP AA ไมไดรับการติดตอเพิ่มเติมจากรัฐบาลอินโดนีเซีย ตั้งแตเดือนธันวาคม 2555
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 PTTEP AA ไดรับหนังสือจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเปน
ตัวแทนของกลุมผูเลี้ยงสาหรายในติมอรตะวันตก แจงวาจะเริ่มดําเนินการตามกฎหมายเพื่อเรียกรองคาเสียหาย
จากเหตุการณดังกลาว ตอมาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 PTTEP AA ไดรับคําฟองอยางเปนทางการจากตัวแทน
ของกลุ ม ผู เ ลี้ ย งสาหร า ยที่ ไ ด ยื่ น ฟ อ งร อ งคดี แ บบกลุ ม (Class action) ตอศาลออสเตรเลียกลาง ผานทาง
สํานักทะเบียนของเมืองซิดนีย เพื่อเรียกรองคาเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งคําฟองดังกลาวไมปรากฏวามีพยานหลักฐาน
ที่จะสนับสนุนขอเรียกรองแตอยางใด ทั้งนี้ PTTEP AA ไดมีการแตงตั้งทนายความเพื่อดําเนินการตอสูคดีความ
ในศาลแลว
ขณะนี้ บริษัทเห็นวาขอเรียกรองเรื่องความเสียหายจากเหตุการณ น้ํามั นดิบรั่วไหลในแหล งมอนทาราทั้งจาก
รัฐบาลอินโดนีเซีย และการฟองรองจากตัวแทนของกลุมผูเลี้ยงสาหราย ยังไมมีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจนได
หรือสนับสนุนขอเรียกรองดังกลาว
 Indonesia Tax Office (ITO) ไดตรวจสอบภาระภาษี ของ Natuna 2 B.V. ซึ่งเปนการดําเนินงานรวมกันของ
กลุ ม บริ ษั ท สํ า หรั บ Participating Interest Transfer Tax (PIT) และ Branch Profit Tax (BPT) จากสั ญ ญา
ซื้ อ ขายหุ น ใน Natuna 2 B.V. ระหว า ง PTTEP Netherlands Holding Cooperatie U.A. รว มกั บ Pertamina
Hulu Energi Oil and Gas ในฐานะผู ซื้ อ และ HESS (Luxembourg) Exploration and Production Holding
S.A.R.L. ในฐานะผู ข าย ที่ ไ ด เ กิ ด ขึ้ น ในระหว า งป 2556 โดยทาง ITO ได ทํา การประเมิ น ภาระภาษี
PIT BPT รวมทั้ ง เบี้ ย ปรั บ สํา หรั บ รายการดั ง กล า วจํา นวนรวมทั้ ง สิ้ น 119.80 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
คิดเปนสัดสวนของกลุมบริษัทจํานวน 59.90 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (2,078.63 ลานบาท)
ทั้งนี้ในเดือนกุมภาพันธ 2559 บริษัทไดชําระเงินลวงหนาสําหรับภาษีที่ถูกประเมินพรอมดวยเบี้ยปรับดังกลาวแลว
ทั้ งจํ านวน เพื่ อ ป อ งกั น เบี้ ยปรั บ และเงิ น เพิ่ ม ที่ อาจเกิ ด ขึ้ น เพิ่ ม เติ ม ในระหว างการพิ จารณาข อ คั ด ค านโดย
Natuna 2 B.V. จะได รับเงินจํ านวนดั งกลาวคื นทั้ งหมดหากชนะคดี โดยกลุ มบริษั ทได แสดงเงินจายล วงหน า
ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของ สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทมีภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเปนหนังสือค้ําประกัน (Letter of Guarantee)
เปนจํานวนเงิน 4.63 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (160.50 ลานบาท) สําหรับขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
และจํานวนเงิน 42.27 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (1,466.61 ลานบาท) สําหรับขอมูลทางการเงินรวม
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30.

เหตุการณในระหวางงวดบัญชี
 เมื่ อ วั น ที่ 2 กุ ม ภาพั น ธ 2559 PTTEP HK Investment Limited (PTTEP HKI) ซึ่ ง เป น บริ ษั ท ย อ ยของกลุ ม บริ ษั ท ได
จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเปน PTTEP HK Offshore Limited (PTTEP HKO)
 เมื่ อวั นที่ 11 มี นาคม 2559 บริษั ท ปตท.สผ. อิ นเตอรเนชั่ นแนล จํ ากั ด (ปตท.สผ.อ.) ซึ่ งเป นผู ดํ าเนิ นการแปลงสํ ารวจ
หมายเลขแอล 28/48 ได รับหนั งสื ออนุ มั ติ การคื นพื้ นที่ แปลงสัมปทานดั งกล าวจากกรมเชื้อเพลิ งธรรมชาติ ภายหลั ง
ดําเนินการตามขอผูกพันครบถวนแลว
 เมื่ อวันที่ 16 มีนาคม 2559 Cove Energy Mozambique Rovuma Onshore Limited (CEMROL) ไดรับอนุมัติจาก
รัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิกในการยุติการสํารวจและคืนพื้นที่แปลงสํารวจในโครงการโมซัมบิก โรวูมา ออนชอร
 เมื่ อ วั น ที่ 28 มี น า ค ม 2559 PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. (PTTEP NC) ซึ่ ง เป น บ ริ ษั ท ย อ ย ข อ ง
กลุ มบริ ษั ท ได ทํ าการเพิ่ มทุ นจดทะเบี ยนจํ านวน 28,500,000 ดอลลาร สหรั ฐอเมริ กา จาก 1,517,050,000 ดอลลาร
สหรั ฐ อเมริ ก า เป น 1,545,550,000 ดอลลาร ส หรั ฐอเมริ ก า โดย PTTEP NC ได ใช เงิ น เพิ่ ม ทุ น ดั งกล าวข างต น เพื่ อ
ทําการเพิ่มทุนใน PTTEP Canada Limited (PTTEP CA) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ PTTEP NC โดย PTTEP CA ไดทํา
การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,643,214,373 ดอลลารแคนาดา เปน 1,680,788,773 ดอลลารแคนาดา โดยการออก
หุนสามั ญ ใหม จํานวน 37,574,400 หุน มูลคาหุน ละ 1 ดอลลารแคนาดา รวมเปนหุนสามัญ จดทะเบียนจํานวน
2,115,752,140 หุน
ต อ มาเมื่ อ วั น ที่ 22 สิ ง หาคม 2559 PTTEP NC ได ทํ า การเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจํ า นวน 45,500,000 ดอลลาร
สหรัฐอเมริกา จาก 1,545,550,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา เปน 1,591,050,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา โดย PTTEP
NC ไดใชเงินเพิ่มทุนดังกลาวขางตนเพื่อทําการเพิ่มทุนใน PTTEP CA โดย PTTEP CA ไดทําการเพิ่มทุนจดทะเบียน
จาก 1,680,788,773 ดอลลารแคนาดา เปน 1,739,674,873 ดอลลารแคนาดา โดยการออกหุนสามัญใหม จํานวน
58,886,100 หุน มูลคาหุนละ 1 ดอลลารแคนาดา รวมเปนหุนสามัญจดทะเบียนจํานวน 2,174,638,240 หุน
ต อ มาเมื่ อ วั น ที่ 16 กั น ยายน 2559 PTTEP NC ได ทํ า การเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจํ า นวน 560,000,000 ดอลลาร
สหรัฐอเมริกา จาก 1,591,050,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา เปน 2,151,050,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา ซึ่งในวันที่
19 กันยายน 2559 PTTEP NC ไดใชเงินเพิ่มทุนดังกลาวขางตนเพื่อทําการเพิ่มทุนใน PTTEP CA โดย PTTEP CA ได
ทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,739,674,873 ดอลลารแคนาดา เปน 2,477,810,873 ดอลลารแคนาดา โดยการ
ออกหุนสามัญใหม จํานวน 738,136,000 หุน มูลคาหุนละ 1 ดอลลารแคนาดา รวมเปนหุนสามัญจดทะเบียนจํานวน
2,912,774,240 หุน
 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Limited ได รับอนุมั ติจากรัฐบาลออสเตรเลียใน
การยุติการสํารวจและคืนพื้นที่แปลงสํารวจในโครงการ ดับเบิลยู เอ 396 พี และ ดับเบิลยู เอ 397 พี
 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 PTTEP South Asia Limited (PTTEP SA) ยื่นขอยุติการสํารวจและคืนพื้นที่แปลงสํารวจ
ในโครงการเมียนมาร เอ็มดี 8 ในสัดสวนรอยละ 100 ตอรัฐบาลสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร โดยมีผลตั้งแตวันที่
15 พฤษภาคม 2559
 เมื่ อ วั น ที่ 6 มิ ถุ น ายน 2559 Cove Mozambique Terra Limitada (CMTL) ได รั บ อนุ มั ติ ใ ห เลิ ก บริ ษั ท จาก
รัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิกเรียบรอยแลว
 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 Cove Mozambique Energia Limitada (CMEL) ไดรับอนุมัติใหเลิกบริษัทจากรัฐบาล
สาธารณรัฐโมซัมบิกเรียบรอยแลว
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 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 PTTEP New Zealand Limited (PTTEP NZ) ไดรับอนุมัติใหเลิกบริษัทจากนายทะเบียน
เรียบรอยแลว
 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 JV Shore Base Limited (JV Shore Base) ไดรับอนุมัติใหเลิกบริษัทจากนายทะเบียน
เรียบรอยแลว
 เมื่ อ วัน ที่ 21 กรกฎาคม 2559 PTTEP HK Offshore Limited (PTTEP HKO) ได ล งนามในสั ญ ญาแบ งป น ผลผลิ ต
เพื่อรับสิทธิในการดําเนินการสํารวจและผลิตปโตรเลียมในแปลงสํารวจในทะเล SK-410B ซึ่งอยูในประเทศมาเลเซีย
โดย PTTEP HKO มีสัดสวนรอยละ 42.50 และเปนผูดําเนินการ
 เมื่ อ วั น ที่ 29 กรกฎาคม 2559 Cove Energy Kenya Limited (CEKL) ได ยื่ น ขอยุ ติ ก ารลงทุ น ในโครงการเคนยา
แอล 11 เอ แอล 11 บี และแอล 12 เอ ในสัดสวนรอยละ 10 โดยจะมีผลสมบูรณ เมื่อไดรับการอนุมัติจากรัฐบาล
เคนยา
 ในเดือนสิงหาคม 2559 กลุมบริษัทไดมีการเปลี่ยนโครงสรางการบริหารเงินทุน โดยใหบริษัท ปตท.สผ. ศูนยบริหารเงิน
จํา กั ด (ปตท.สผ.ศง.) ทํ า หน า ที่ จั ด หาและบริห ารเงิน ทุ น บริห ารสภาพคล อ ง รวมถึ งการให ก ลุ ม บริษั ท กู ยืม เงิน
โดยบริษัทไดใหเงินกูยืมแก ปตท.สผ.ศง. สวนใหญในรูปแบบของเงินใหกูยืมระยะสั้นเพื่อให ปตท.สผ.ศง. นําเงินกูยืม
ดังกลาวไปบริหารเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกกลุมบริษัท มีผลใหเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกันในงบการเงิน
เฉพาะบริษัทเปลี่ยนจากระยะยาวเปนระยะสั้น ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาล
ขอ 14.2 เรื่องเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันและขอ 14.3 เรื่องเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 PTTEP HK Holding Limited (PTTEP HK) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท ไดทําการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 6,201,550 ดอลลารฮองกง จาก 10,000 ดอลลารฮองกง เปน 6,211,550 ดอลลารฮองกง
โดย PTTEP HK ไดใชเงินเพิ่มทุนดังกลาวขางตนเพื่อทําการเพิ่มทุนใน PTTEP HK Offshore Limited (PTTEP HKO)
ซึ่งเป น บริษั ท ยอ ยของ PTTEP HK โดย PTTEP HKO ไดทํ าการเพิ่ ม ทุ นจดทะเบี ยนจาก 10,000 ดอลลารฮอ งกง
เปน 6,201,550 ดอลลารฮองกง โดยเพิ่มมูลคาตอหุน จากมูลคาหุนละ 1 ดอลลารฮองกง เปนมูลคาหุนละ 620.16
ดอลลารฮองกง รวมเปนหุนสามัญจดทะเบียนจํานวน 6,201,550 ดอลลารฮองกง
 เมื่ อวันที่ 30 กั นยายน 2559 PTTEP Iran Company Limited (PTTEP IR) ได รับอนุมั ติให เลิกบริษั ทจากนายทะเบี ยน
เรียบรอยแลว
31.

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทอนุมัติใหออกขอมูลทางการเงินระหวางกาลในวันที่ 28 ตุลาคม 2559
-----------------------------------

