รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายงานของผูสอบบัญชี
เสนอ ผูถือหุนของบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
สํ านั ก งานการตรวจเงิน แผ น ดิ น ได ต รวจสอบงบการเงิน รวมของบริ ษั ท ปตท.สํ ารวจและ
ผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (กลุมบริษัท) และงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท ปตท.
สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงิน เฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ
ผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและ
งบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน ที่นําเสนอในสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาและ
สกุลเงินบาท และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะบริษัท รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทขางตนนี้
แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และ
ฐานะการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงิน
สดเฉพาะบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน ที่นําเสนอในสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาและสกุลเงินบาท
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑในการแสดงความเห็น
สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น ได ป ฏิ บั ติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี
ความรับผิดชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในรายงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
สํานั กงานการตรวจเงิน แผน ดิ น มีความเปน อิสระจากกลุมบริษั ทและบริษั ทตามมาตรฐานการตรวจเงิน
แผนดินที่กําหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
บริษัท และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเปนไป
สํา นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น

-2ตามมาตรฐานการตรวจเงินแผนดินและขอกําหนดจรรยาบรรณเหลานี้ สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเชื่อวา
หลักฐานการสอบบัญชีที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการ
แสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตาง ๆ ที่มีนั ยสําคัญ ที่ สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับงวดปจจุบัน สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดนําเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยรวมและในการแสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน ทั้งนี้ สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ดังนี้
1. การประมาณปริมาณสํารองปโตรเลียม (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท)
ปริมาณสํารองปโตรเลียมเปนตัวบงชี้ศักยภาพในการดําเนินงานของกลุมบริษัทในอนาคตและ
ถือเปนปจจัยหนึ่งที่ใชในการสํารวจและผลิตปโตรเลียมซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการดําเนินงาน
ตอเนื่องของกลุมบริษัท โดยเฉพาะอยางยิ่งปริมาณสํารองปโตรเลียมที่พิสูจนแลวมีผลกระทบตองบการเงิน
อยางมีสาระสําคัญในการทดสอบการดอยคา และการคํานวณคาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4.12 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ – ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6 การประมาณการทางบัญชีและขอสมมติที่สําคัญ – การประมาณปริมาณ
สํารองปโตรเลียม และหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 20 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ปริมาณสํารองปโตรเลียมที่พิสูจนแลวอาจแตกตางกับปริมาณปโตรเลียมที่นํามาใชประโยชน
ไดจริงในอนาคต เนื่องจากการประมาณปริมาณสํารองปโตรเลียมที่พิสูจนแลวขึ้นอยูกับขอมูลที่มีอยู ณ เวลา
ที่ทําการประมาณ ซึ่งในระยะเริ่มตนของแตละโครงการ ผลการประมาณอาจมีความคลาดเคลื่อนสูงแตความ
คลาดเคลื่อนจะลดลงเมื่อดําเนินการผลิตจนใกลสิ้นสุดโครงการ ซึ่งอาจสงผลตอการตัดสินใจลงทุนของ
ผูบริหารเพื่อการดํารงอยูของกลุมบริษัท ทั้งนี้ ผูบริหารไดใชคณะผูเชี่ยวชาญภายในกลุมบริษัทประมาณ
ปริมาณสํารองปโตรเลียมที่พิสูจนแลวโดยใชวิธีการประมาณที่ใชกันทั่วไปในอุตสาหกรรมสํารวจและผลิต
ปโตรเลียม ผูเชี่ยวชาญดังกลาวตองใชดุลยพินิจอยางมีนัยสําคัญ ตลอดจนประสบการณ ในการตัดสิน ใจ
เลือกใชวิธีการประมาณใหเหมาะสมกับขอมูลที่มีอยู ณ เวลาที่ทําการประมาณ ซึ่งปริมาณสํารองปโตรเลียมที่
พิสูจนแลวอาจแตกตางกันไปขึ้นกับดุลยพินิจและประสบการณเฉพาะบุคคล นอกจากนี้ ผลการประมาณ

สํา นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น

-3ปริมาณสํารองปโตรเลียมที่พิสูจนแลวที่เปลี่ยนแปลงไปทําใหการรับรูคาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัด
จําหนายเปลี่ยนแปลงไปดวยเชนกัน สํานักงานการตรวจเงินแผนดินจึงใหความสําคัญกับเรื่องนี้
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ไดใชวิธีการตรวจสอบที่สําคัญ ดังนี้
1. ทําความเขาใจกระบวนการประมาณปริมาณสํารองปโตรเลียมที่พิสูจนแลว ประเมินความ
เพี ย งพอของการควบคุ ม ภายในที่ สํ าคั ญ ที่ ไ ด อ อกแบบไว และทดสอบการควบคุ ม ภายในที่ สํ าคั ญ ของ
กระบวนการดังกลาว โดยเฉพาะการควบคุมเพื่อใหแนใจวาขอมูลที่นํามาจัดทํารายงานที่เกี่ยวของกับปริมาณ
สํารองปโตรเลียมที่พิสูจนแลวของกลุมบริษัทมีความเชื่อถือได และการนําขอมูลปริมาณสํารองปโตรเลียมที่
พิสูจนแลวมาใชในการคํานวณคาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย ตลอดจนการพิจารณาการดอยคา
ของสินทรัพย
2. ประเมินคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญภายในกลุมบริษัทที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประมาณและ
จัดทําขอมูลปริมาณสํารองปโตรเลียมที่พิสูจนแลวของกลุมบริษัท
3. ใชผลการตรวจสอบการประมาณปริม าณสํ ารองป โตรเลี ยมของหน วยกํากับ ดู แลด าน
พลังงานของประเทศไทย โดยหนวยกํากับดูแลดังกลาวมีกระบวนการและผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบการ
ประมาณปริมาณสํ ารองป โตรเลียมภายในประเทศที่ ผูดํ าเนิ น การโครงการที่ ไดรับ สั ม ปทาน (Operator)
ได นํ าส ง รายงานไว ทั้ งนี้ สํ านั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น ได ทํ าการเปรี ย บเที ย บข อ มู ล ปริ ม าณสํ า รอง
ปโตรเลียมที่พิสูจนแลวป 2559 ของกลุมบริษัท กับขอมูลปริมาณสํารองปโตรเลียมที่พิสูจนแลวที่หนวย
กํากับดูแลตรวจสอบได และไดกระทบยอดปริมาณสํารองปโตรเลียมที่พิสูจนแลวตามรายงานที่เกี่ยวของกับ
ปริ ม าณสํ ารองป โตรเลี ย มที่ พิ สู จ น แ ล ว ระหว างป เพื่ อ ให ท ราบปริม าณสํ ารองป โ ตรเลี ย มที่ พิ สู จ น แ ล ว
ภายในประเทศที่กลุมบริษัทเปนผูดําเนินการโครงการที่ไดรับสัมปทาน ณ สิ้นป 2560
4. ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสําคัญของปริมาณสํารองปโตรเลียมที่พิสูจนแลววา
กลุมบริษัทไดรับรูในรอบระยะเวลาบัญชีที่เหมาะสม และเปนไปตามหลักเกณฑของกลุมบริษัท และการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวไดนําไปใชเปนขอมูลในการคํานวณคาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนายอยาง
เหมาะสม
2. ประมาณการหนี้ สิ น ค ารื้อ ถอนอุ ป กรณ ก ารผลิต (งบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะ
บริษัท)
ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิตไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6
การประมาณการทางบัญชีและขอสมมติที่สําคัญ – ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต และหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ 33 ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สํา นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น
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2,275.43 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกาและ 1,211.05 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ตามลําดับ
การรื้อถอนอุปกรณ การผลิตเปน กิจกรรมที่เกิดขึ้น เมื่อสิ้น สุดโครงการ ซึ่งวิธีการรื้อถอนจะ
แตกตางกันไปขึ้นอยูกับสภาพพื้นที่ที่ดําเนินการสํารวจและผลิตปโตรเลียม ไดแก แหลงพื้นที่บนบก และ
แหลงพื้นที่นอกชายฝง ซึ่งมีโครงสรางหลัก คือ แทนผลิตกลาง (Central Processing Platforms) แทนหลุม
ผลิต (Well Head Platform) หลุมพัฒนา (Development Well) ทอขนสง (Pipeline) และอุปกรณการผลิตอื่นที่
ใช ประกอบกับหลักเกณฑแตละประเทศที่กําหนดใหดําเนินการรื้อถอนทั้งหมดหรือบางสวน รวมถึงการรื้อ
ถอนในอดีตมีนอยหรือมีบางลักษณะทําใหกลุมบริษัทมีขอมูลเกี่ยวกับตนทุน คารื้อถอนจํากัดสําหรับใช
อางอิงในการประมาณคาใชจายที่ จะเกิดขึ้น ในอนาคต ทําใหการคํานวณประมาณการหนี้สิน คารื้อถอน
อุปกรณการผลิตตองอาศัยการใชดุลยพินิจอยางมีนัยสําคัญในการกําหนดขอสมมติเกี่ยวกับตนทุนคารื้อถอน
อุปกรณการผลิต อัตราเงินเฟอ อัตราคิดลด และชวงเวลาที่จะมีการรื้อถอนซึ่งขึ้นอยูกับอายุการใหประโยชน
ของโครงการ ขอสมมติดังกลาวจึงอาจเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ ผูบริหารไดใชคณะผูเชี่ยวชาญของกลุมบริษัทซึ่ง
มาจากคณะทํ างานดานการรื้อถอนอุป กรณ การผลิต กลุมงานวิศวกรรมศาสตรและการพั ฒ นา กลุ มงาน
โครงการผลิต กลุมงานสนับสนุนปฏิบัติการ กลุมงานการเงินและการบัญชี ในการประมาณการหนี้สินคารื้อ
ถอนอุปกรณการผลิต สํานักงานการตรวจเงินแผนดินจึงใหความสําคัญกับเรื่องนี้
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ไดใชวิธีการตรวจสอบที่สําคัญ ดังนี้
1. ทํ าความเขาใจกระบวนการประมาณตน ทุ น ค ารื้อถอนอุปกรณ ก ารผลิต ประเมิ นความ
เพียงพอของการควบคุมภายในที่ออกแบบไวและทดสอบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดทําประมาณการ
การทบทวนและการเปลี่ยนแปลงประมาณการ และการอนุมัติ
2. ประเมินคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญของกลุมบริษัทที่รับผิดชอบในการจัดทําประมาณการ
หนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
3. ประเมินความสมเหตุสมผลของขอสมมติที่ใชในการคํานวณประมาณการหนี้สินคารื้อ
ถอนอุปกรณการผลิต โดย
3.1 ประเมินความสมเหตุสมผลของตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิตโดยการซักถาม
ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับขอสมมติที่นํามาใช โดยอาศัยความรูความเขาใจของสํานักงานการตรวจเงิน แผนดิน
เกี่ยวกับธุรกิจและขอมูลการรื้อถอนจากโครงการอื่นที่มีลักษณะเทียบเคียงกันได
3.2 ประเมินความเหมาะสมของชวงเวลารื้อถอนที่นํามาใชคํานวณประมาณการหนี้สิน
คารื้อถอนอุปกรณการผลิต โดยพิจารณาความสอดคลองกับแผนการลงทุนหรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
3.3 ประเมิ น ความสมเหตุ ส มผลของอัต ราเงิน เฟ อ และอั ตราคิด ลดโดยการซั ก ถาม
ผูเชี่ยวชาญและเทียบเคียงกับแหลงขอมูลภายนอก
สํา นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น

-54. ตรวจสอบความถูกตองตรงกันของตนทุนคารื้อถอนที่นํามาคํานวณประมาณการหนี้สินคารื้อ
ถอนอุปกรณการผลิต กับขอมูลที่ไดรับจากวิศวกรของกลุมบริษัททั้งโครงการที่กลุมบริษัทเปนผูดําเนินการ
ในโครงการที่ไดรับสัมปทาน (Operator) และโครงการที่กลุมบริษัทเปนผูรวมทุน (Non-operator)
5. ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในระหวางปที่มีนัยสําคัญของตนทุนคารื้อถอนที่ประมาณการขึ้น
และการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตองบกําไรขาดทุนกับหลักฐานสนับสนุน
6. ทดสอบการคํานวณประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
7. สําหรับโครงการที่กลุมบริษัทไดมีการสงรายงานแผนงานการรื้อถอนเบื้องตน และประมาณ
การคาใชจายในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใชในกิจการปโตรเลียมตอหนวยกํากับดูแลดานพลังงานของประเทศไทย
โดยรายงานดังกลาวตองผานการตรวจสอบและรับรองความถูกตองของประมาณการคาใชจายในการรื้อถอนจาก
ผูเชี่ยวชาญภายนอกของกลุมบริษัท สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดประเมินความนาเชื่อถือของผูเชี่ยวชาญ
ภายนอกของกลุมบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณการทํางาน และความเปนอิสระของผูเชี่ยวชาญ
ภายนอกของกลุมบริษัท วาเปนไปตามหลักเกณฑที่หนวยกํากับดูแลกําหนดเกี่ยวกับการใชบุคคลภายนอกทํา
หนาที่ตรวจสอบและรับรองความถูกตองของประมาณการคาใชจายในการรื้อถอน
8. เปรียบเทียบคาใชจายในการรื้อถอนที่เกิดขึ้นจริงกับประมาณการที่จัดทําขึ้นโดยกลุมบริษัท
เพื่อประเมินความเหมาะสมของการจัดทําประมาณการ ในกรณีที่เกิดผลตางอยางมีนัยสําคัญไดพิจารณา ความ
สมเหตุสมผลของคําอธิบายที่ไดรับจากกลุมบริษัทถึงสาเหตุของผลตางดังกลาว รวมถึงพิจารณาวากลุมบริษัทได
นํ าประสบการณ ที่ ได รับจากการรื้อถอนที่ เกิ ดขึ้นจริงในป ป จจุบั นไปเป นข อมู ลสํ าหรับทบทวนการจั ดทํ า
ประมาณการอยางเหมาะสม
3. การดอยคาของสินทรัพย (งบการเงินรวม)
การดอยคาของสินทรัพยไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4.17 นโยบายการบัญชี
ที่สําคัญ – การดอยคาของสินทรัพย หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6 การประมาณการทางบัญชีและขอ
สมมติที่สําคัญ – การดอยคาของสินทรัพย และหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 24 การดอยคาของสินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบการเงินรวมมีขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย จํานวนเงิน 558.21 ลาน
ดอลลารสหรัฐอเมริกา
เนื่ องจากความไม แนน อนของเศรษฐกิจโลกซึ่ งสงผลกระทบตอราคาสิน คาโภคภัณ ฑ และ
แนวโนมการออนคาของเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาตอดอลลารแคนาดา ทําใหกลุมบริษัทไดตัดสินใจปรับ
แผนพัฒนาซึ่งรวมถึงเลื่อนการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดทาย (Final Investment Decision) ของโครงการมาเรียนา
ออยล แซนดออกไป โดยคํานึงถึงความคุมคาเชิงพาณิ ชยของโครงการ กลุมบริษัทพิจารณาวาเหตุการณ
ดังกลาวเปนขอบงชี้วาสินทรัพยของโครงการอาจเกิดการดอยคา
สํา นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น

-6กลุ ม บริษั ท ประเมิน มู ลค าที่ ค าดวาจะได รับ คื น ของสิ น ทรัพ ยข องโครงการมาเรียนา ออยล
แซนด โดยใชวิธีมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการจําหนาย เนื่องจากมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการจําหนาย
ของสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและประเมินคาของโครงการที่อยูในระยะสํารวจจะสะทอนมูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืนของสินทรัพยไดดีกวาและใหมูลคาที่สูงกวามูลคาจากการใช ทั้งนี้ มูลคายุติธรรมหักตนทุนใน
การจําหนายคํานวณจากประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด โดยมีขอสมมติที่สําคัญไดแก ประมาณ
การราคาน้ํามันและอัตราคิดลดของอุตสาหกรรมออยล แซนด ตลอดจนปริมาณการผลิต รายจายฝายทุนและ
รายจายดําเนินงานที่ประมาณการขึ้น อยางไรก็ตามขอสมมติดังกลาวไดรวมขอสมมติที่ผูบริหารใชดุลยพินิจ
อยางมีนัยสําคัญ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงที่มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการจําหนายที่กลุมบริษัทไดประเมินไวอาจ
แตกตางจากการใชขอสมมติของผูรวมตลาดทั้งหมด สํานักงานการตรวจเงินแผนดินจึงใหความสําคัญกับ
เรื่องนี้
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ไดใชวิธีการตรวจสอบที่สําคัญ ดังนี้
1. ประเมินกระบวนการในการระบุขอบงชี้ของการดอยคา และทําความเขาใจกระบวนการ
ทดสอบการดอยคาและการประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
2. พิจารณาความเหมาะสมของวิธีการที่ใชในการประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
3. สื่ อ สารกั บ ผู ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ภายในกลุ ม เกี่ ย วกั บ ความเสี่ ย ง รวมทั้ งควบคุ ม การ
ปฏิบัติงานโดยสอบทานการตรวจสอบการดอยคาของสินทรัพยของผูสอบบัญชีของบริษัทภายในกลุมซึ่งมี
วิธีการตรวจสอบที่สําคัญ ดังตอไปนี้
3.1 การประเมิ น มู ล ค า ยุ ติ ธ รรมหั ก ต น ทุ น ในการจํ า หน า ยอย า งเป น อิ ส ระด ว ย
แบบจําลองที่พัฒนาขึ้นเอง โดยนําจํานวนประมาณการที่ดีที่สุดของกระแสเงินสดในอนาคตที่จะไดรับจาก
ปริมาณสํารองที่คาดวาจะพบตามรายงานของผูเชี่ยวชาญภายนอกซึ่งสะทอนมุมมองของตลาดมาใช รวมทั้ง
ใชตัวชี้วัดของตลาดที่เทียบเคียงไดและทําการวิเคราะหความออนไหว เพื่อใหไดชวงของมูลคายุติธรรมหัก
ตน ทุน ในการจําหนายที่ ยอมรับได และนําไปเปรียบเทียบกับมูลคายุติธรรมหั กตน ทุนในการจําหนายที่
ประเมินขึ้นโดยบริษัทภายในกลุมวาตกอยูในชวงดังกลาว
3.2 การประเมินความสมเหตุสมผลของขอสมมติที่ผูเชี่ยวชาญภายนอกใชในการจัดทํา
รายงานปริม าณทรั พ ยากรที่ อ าจผลิ ต ได แ ละปริม าณสํ ารองที่ ค าดว าจะพบ ซึ่ งเป น ข อ มู ล ที่ นํ าไปใช กั บ
แบบจําลอง
3.3 การประเมินความรู ความสามารถ และความเที่ยงธรรมของผูเชี่ยวชาญภายนอกที่
เกี่ยวของกับการจัดทํารายงานดังกลาว

สํา นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น

-7ขอมูลอื่น
ผู บ ริห ารเป น ผู รับ ผิ ด ชอบต อ ขอ มู ล อื่น ขอ มู ล อื่ น ประกอบด วยข อมู ล ซึ่ งรวมอยู ในรายงาน
ประจําป แต ไม รวมถึ งงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะบริษั ท และรายงานของผู ส อบบั ญ ชี ที่ อยูใน
รายงานประจําปนั้น ซึ่งผูบริหารจะจัดเตรียมรายงานประจําปใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภายหลังวันที่
ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้
ความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น
ความรับผิดชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยงที่มีสาระสําคัญกับงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
เมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดอานรายงานประจําป หากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
สรุปไดวามีก ารแสดงขอมู ลที่ ขัด ตอขอเท็จจริงอัน เป น สาระสํ าคัญ สํ านั กงานการตรวจเงิน แผ น ดิน ตอง
สื่อสารเรื่องดังกลาวกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล
ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ผูบริห ารมี ห น าที่รับผิดชอบในการจัด ทําและนํ าเสนองบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะ
บริษัทเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในที่ ผู บ ริห ารพิ จารณาวาจําเป น เพื่ อให ส ามารถจัด ทํ างบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะบริษั ท ที่
ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุมบริษัทและของบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง เปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ตอเนื่องตามความเหมาะสม และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่อง เวนแตผูบริหารมี
ความตั้งใจที่จะเลิกกลุมบริษัท และเลิกบริษัท หรือหยุดดําเนินงาน หรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไป
ได
ผูมี ห น าที่ ในการกํากับ ดู แลมี ห น าที่ ในการสอดส องดูแ ลกระบวนการในการจั ด ทํ ารายงาน
ทางการเงินของกลุมบริษัทและของบริษัท

สํา นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น

-8ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
การตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยาง
สมเหตุ ส มผลว างบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะบริษั ท โดยรวมปราศจากการแสดงข อ มู ล ที่ ขั ด ต อ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือ
ความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
จะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
อาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่
ขั ด ต อ ข อ เท็ จ จริ งแต ล ะรายการหรื อ ทุ ก รายการรวมกั น จะมี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจทางเศรษฐกิ จ ของผู ใ ช
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทจากการใชงบการเงินเหลานี้
ในการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตามมาตรฐานการสอบบัญชี สํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินรวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญใน
งบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะบริษั ท ไม ว าจะเกิ ด จากการทุ จ ริต หรือ ข อ ผิ ด พลาด ออกแบบและ
ปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่ อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดห ลักฐานการสอบบัญ ชีที่
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ความเสี่ยงที่
ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจาก
ขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจ
ละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่ เหมาะสมกั บ สถานการณ แต ไ ม ใ ช เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการแสดงความเห็ น ต อ ความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมบริษัทและของบริษัท
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร
 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของ
ผู บ ริ ห ารและจากหลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ที่ ไ ด รั บ สรุ ป ว ามี ค วามไม แ น น อนที่ มี ส าระสํ าคั ญ ที่ เกี่ ย วกั บ
เหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัท
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-9และของบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดขอสรุปวามีความไม
แน น อนที่ มี ส าระสํ าคั ญ สํ านั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น ต อ งกล าวไว ใ นรายงานของผู ส อบบั ญ ชี ข อง
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินโดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
บริษัทที่เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยขอมูลดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
จะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึง
วันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณ
ในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทหรือบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง
 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
โดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทแสดงรายการและเหตุการณ
ในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม
 ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของกิจการ
ภายในกลุมหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุมบริษัทเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม สํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินรับผิดชอบตอการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุม
บริษัท สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดิน
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลในเรื่องตาง ๆ ที่สําคัญ
ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการ
ตรวจสอบ รวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ไดพบในระหวางการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดใหคํารับรองแกผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลวาสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจเงินแผนดินและขอกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับ
ความเปนอิสระและไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น
ซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเชื่อวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระ
ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และมาตรการที่สํานักงานการตรวจเงิน แผนดิน ใชเพื่อปองกันไมให
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินขาดความเปนอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดพิจารณา
เรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในงวดปจจุบัน
และกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดอธิบายเรื่องเหลานี้ในรายงาน
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- 10 ของผูส อบบั ญ ชี เวน แต ก ฎหมายหรือขอบั งคับ ไมให เป ดเผยตอสาธารณะเกี่ ยวกับ เรื่องดั งกลาว หรือใน
สถานการณ ที่ยากที่จะเกิดขึ้น สํานักงานการตรวจเงินแผน ดิน พิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวใน
รายงานของสํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น เพราะการกระทํ า ดั ง กล า วสามารถคาดการณ ไ ด อ ย า ง
สมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะจากการสื่อสาร
ดังกลาว

(นางสาวพวงชมนาถ จริยะจินดา)
รองผูวาการตรวจเงินแผนดิน

(นายประวิทย ตันตราจินต)
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบการเงินที่ 8

งานการตรวจเงิ นน แผ
แผ นน ดิดิ นน
สํสําา นันั กก งานการตรวจเงิ
วั น ที่ 16 กุม ภาพั น ธ 2561

11
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : บาท

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

7
8
9
10, 17.2
11

1,512,181,292
2,955,491,269
207,592
566,568,454
109,434,304

2,039,499,782
1,982,077,517
168,564
382,762,237
75,993,658

49,419,466,004
96,588,154,097
6,784,308
18,515,974,561
3,576,412,993

73,076,515,987
71,019,040,987
6,039,737
13,714,603,380
2,722,898,907

12
13

78,595,277
19,186,294
298,063,802
89,006,743

62,304,984
37,548,037
345,871,102
106,020,076

2,568,562,127
627,025,615
9,740,997,301
2,908,820,568

2,232,433,714
1,345,368,972
12,392,771,588
3,798,766,357

46,919,770
19,793,398
720,444
68,666,897
5,764,835,536

45,202,228
8,577,852
23,126,593
81,181,357
5,190,333,987

1,533,380,944
646,866,335
23,544,769
2,244,095,699
188,400,085,321

1,619,623,278
307,349,656
828,639,886
2,908,778,285
185,972,830,734

16
18.3
18.4
19
17.4
20, 25
21
22
23, 24, 25
26.1

713,347
212,644,091
18,721,333
11,307
110,497,369
8,034,374,696
1,014,382,174
83,988,319
3,306,975,679
416,116,927
131,356,153

685,163
46,723,923
20,021,191
16,187,259
8,269,887,436
1,014,382,174
91,814,056
3,815,471,524
197,011,196
115,873,468

23,312,828
6,949,403,099
611,830,253
369,529
3,611,154,952
262,570,703,080
33,150,935,961
2,744,814,987
108,074,986,294
13,599,080,791
4,292,839,069

24,549,818
1,674,146,545
717,371,414
579,999,307
296,315,089,573
36,345,929,262
3,289,753,362
136,710,665,854
7,059,032,022
4,151,816,709

27

20,829,912
14,817,758
19,460,308
70,095,848
13,454,985,221
19,219,820,757

23,428,641
16,575,470
2,521,002
70,460,669
13,701,043,172
18,891,377,159

680,740,553
484,257,844
635,980,642
2,290,796,318
439,721,206,200
628,121,291,521

839,462,449
593,909,153
90,329,033
2,524,648,562
490,916,703,063
676,889,533,797

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

28
15

28
25, 29

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายสมพร วองวุฒิพรชัย)
ประธานเจาหนาที่บริหาร

(นางสาวจรูญศรี วันเกิดผล)
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานบัญชี

12
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
หมายเหตุ

หนวย : บาท

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

115,352,784
15,640,555
399,710,434
490,905,549
24,150,871
406,005,018
63,423,986
25,521,108
60,545,450
1,601,255,755

83,886,771
15,333,479
490,788,381
23,282,700
341,120,917
54,841,668
35,155,423
56,407,583
1,100,816,922

3,769,834,227
511,147,634
13,062,902,055
16,043,240,286
789,272,508
13,268,614,806
2,072,753,782
834,053,133
1,978,679,428
52,330,497,859

3,005,714,240
549,407,878
17,585,249,730
834,233,297
12,222,569,602
1,965,010,252
1,259,640,160
2,021,118,999
39,442,944,158

30
30
26.1
32
33
34

1,938,720,566
568,730,791
963,020,365
123,772,502
2,275,432,888
195,015,188

2,264,809,964
566,813,573
1,078,606,693
104,528,047
2,015,978,003
253,954,094

63,359,158,876
18,586,641,706
31,472,385,124
4,044,996,125
74,363,225,090
6,373,274,452

81,149,516,241
20,309,274,505
38,647,132,771
3,745,309,555
72,233,715,972
9,099,329,410

35
28

7,359,738
7,458,980
22,401,371
6,101,912,389
7,703,168,144

13,281,868
82,056,218
24,067,888
6,404,096,348
7,504,913,270

240,522,954
243,766,267
732,097,260
199,416,067,854
251,746,565,713

475,897,387
2,940,124,133
862,367,036
229,462,667,010
268,905,611,168

3,969,985,400

3,969,985,400

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคา
เจาหนี้จากการรวมทุน
หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
คาใชจายคางจาย
ดอกเบี้ยคางจาย
ภาษีเงินไดคางจาย
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หุนกู
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
ประมาณการหนี้สินคาตอบแทนการตอระยะเวลาการผลิตปโตรเลียม
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รายไดรอการรับรู
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
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
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

30

31
28

39

40

150,683,762
3,439,036,612
1,154,811,834

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

3,969,985,400
105,417,619,764
38,234,354,686

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

15,048,319
431,231,212
6,354,905,664
(29,064,790)
11,516,652,613
19,219,820,757
-

15,048,319
431,231,212
6,295,794,297
(97,433,253)
11,386,463,889
18,891,377,159
-

396,998,540
16,900,000,000
206,909,233,643
4,546,533,775
376,374,725,808
628,121,291,521
-

396,998,540
16,900,000,000
204,771,839,646
39,338,974,831
407,983,922,629
676,889,533,797
-

13
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะบริษัท
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนเพื่อคา
ลูกหนี้บริษัทใหญ
ลูกหนี้การคา

7
8
9
10, 17.2
11

ลูกหนี้อื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ
พัสดุคงเหลือ
สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้จากการรวมทุน
ดอกเบี้ยคางรับ
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ๆ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและประเมินคา
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
คาตอบแทนตามสัญญารอตัดบัญชี
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

17.3
12
13

28
15

18.3
18.2
19
17.4
20, 25
22
23, 25
26.1

28
29

31 ธันวาคม 2559

หนวย : บาท
31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

387,985,125
1,247,324,963
199,289
321,541,329

1,227,500,948
1,302,077,517
161,821
213,097,193

12,679,708,245
40,763,719,054
6,512,935
10,508,264,327

43,982,104,344
46,654,228,076
5,798,148
7,635,401,840

1,602,237

1,385,445

52,362,583

49,641,329

39,505,848

22,021,149

1,291,087,192

789,031,135

6,778,675,773
3,046,705
98,217,255
25,721,216

4,341,216,569
3,421,398
110,985,098
22,293,221

221,533,315,677
99,569,113
3,209,829,599
840,592,831

155,548,425,749
122,590,772
3,976,663,459
798,779,657

8,073,734
8,187,999
700,458
28,624,915
8,949,406,846

8,190,231
19,176,015
18,919,417
10,362,494
7,300,808,516

263,856,988
267,591,284
22,891,612
935,488,382
292,474,789,822

293,460,945
687,088,246
677,894,193
371,294,455
261,592,402,348

25,577,427
657,203,250
11,307
24,956,095
3,137,668,958
73,936,496
145,307,858
202,523,526

25,577,427
616,544,943
2,195,875,417
3,179,482,444
80,969,491
140,452,975
28,679,275

835,893,690
21,478,002,490
369,529
815,587,984
102,541,887,393
2,416,312,203
4,748,793,516
6,618,653,803

916,454,756
22,091,179,679
78,679,549,584
113,922,786,602
2,901,186,045
5,032,515,379
1,027,595,833

14,817,758
19,460,308
5,608,582
4,307,071,565
13,256,478,411

16,575,470
2,521,002
5,782,279
6,292,460,723
13,593,269,239

484,257,844
635,980,642
183,293,571
140,759,032,665
433,233,822,487

593,909,153
90,329,033
207,182,554
225,462,688,618
487,055,090,966

14
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะบริษัท
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคา
เจาหนี้จากการรวมทุน
หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
คาใชจายคางจาย
ดอกเบี้ยคางจาย
ภาษีเงินไดคางจาย
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หุนกู
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
ประมาณการหนี้สินคาตอบแทนการตอระยะเวลาการผลิตปโตรเลียม
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รายไดรอการรับรู
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
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
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หนวย : บาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

28,299,361
1,678,619
399,710,434
243,765,166
10,945,087
298,530,473
63,320,142
17,976,785
37,271,976
1,101,498,043

16,972,987
1,547,570
232,112,315
10,926,949
219,022,855
54,841,668
29,489,343
564,913,687

924,848,979
54,858,807
13,062,902,055
7,966,468,262
357,695,450
9,756,248,522
2,069,360,076
587,497,754
1,218,082,219
35,997,962,124

608,152,422
55,450,375
8,316,725,197
391,519,232
7,847,721,903
1,965,010,252
1,056,621,051
20,241,200,432

30
26.1
32
33
34

752,284,564
146,787,160
114,501,723
1,211,046,076
194,692,457

1,078,702,460
221,040,900
96,835,529
1,014,747,306
253,954,094

24,585,346,659
4,797,138,454
3,742,020,900
39,578,091,896
6,362,727,333

38,650,564,147
7,920,029,672
3,469,675,807
36,359,012,143
9,099,329,410

35
28

2,383,038
7,458,980
15,097,378
2,444,251,376
3,545,749,419

2,703,882
82,056,218
16,620,969
2,766,661,358
3,331,575,045

77,879,849
243,766,267
493,396,100
79,880,367,458
115,878,329,582

96,881,734
2,940,124,133
595,539,396
99,131,156,442
119,372,356,874

3,969,985,400

3,969,985,400

30

31
28

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

39

40

150,683,762
3,439,036,612
301,226,483

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

3,969,985,400
105,417,619,764
9,661,771,205

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

15,048,319
431,231,212
5,356,440,194
17,062,410
9,710,728,992
13,256,478,411
-

15,048,319
431,231,212
5,067,305,119
6,286,230
10,261,694,194
13,593,269,239
-

396,998,540
16,900,000,000
179,555,557,529
1,453,560,467
317,355,492,905
433,233,822,487
-

396,998,540
16,900,000,000
170,048,099,303
33,761,526,637
367,682,734,092
487,055,090,966
-

15
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
หมายเหตุ
รายได
รายไดจากการขาย
รายไดจากการบริการทอขนสงกาซ
รายไดอื่น
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ดอกเบี้ยรับ
รายไดอื่น ๆ
รวมรายได
คาใชจาย
คาใชจายการดําเนินงาน
คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียม
คาใชจายในการบริหาร
คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม
คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย
คาใชจายอื่น
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ขาดทุนจากอนุพันธทางการเงิน
คาตอบแทนผูบริหาร
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
ตนทุนทางการเงิน
รวมคาใชจาย
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไรสําหรับปจากการดําเนินงานตอเนื่อง
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปจากการดําเนินงานที่ยกเลิก-สุทธิจากภาษี
กําไรสําหรับป
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน
จากการดําเนินงานตอเนื่อง
จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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17.1
24

26.2
14

2560

หนวย : บาท

2559

2560

2559

4,281,205,240
77,805,253

4,189,564,061
66,486,521

145,097,741,313
2,626,916,542

147,871,836,093
2,345,215,182

51,401,747
59,578,973
53,272,523
4,523,263,736

11,587,020
30,065,025
41,482,612
4,339,185,239

1,645,957,461
2,016,049,886
1,811,073,785
153,197,738,987

1,061,453,273
1,466,714,935
152,745,219,483

625,061,367
52,193,551
246,421,283
367,857,865
1,650,219,726

582,130,736
73,351,633
218,942,791
353,108,338
2,079,382,379

21,174,007,181
1,744,618,470
8,290,849,452
12,472,102,479
55,983,367,203

20,536,741,123
2,595,140,068
7,754,126,456
12,464,246,975
73,368,041,766

28,407,384
4,949,652
558,214,042
226,227,426
3,759,552,296

118,188,754
3,984,528
47,150,837
234,465,733
3,710,705,729

933,962,338
168,404,112
18,504,889,118
7,676,494,055
126,948,694,408

25,594,662
4,171,857,817
140,844,738
1,688,293,759
8,274,219,512
131,019,106,876

9,745,415
773,456,855
(179,571,250)
593,885,605
(347,441)
593,538,164

8,547,096
637,026,606
(285,306,802)
351,719,804
20,334,113
372,053,917

328,715,206
26,577,759,785
(5,986,945,721)
20,590,814,064
(11,349,343)
20,579,464,721

301,430,490
22,027,543,097
(10,039,898,405)
11,987,644,692
872,073,877
12,859,718,569

0.13
(0.0001)

0.07
0.01

4.54
(0.003)

2.54
0.22
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16
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
หมายเหตุ

หนวย : บาท

2560

2559

2560

2559

593,538,164

372,053,917

20,579,464,721

12,859,718,569

กําไรสําหรับป
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไดรับการจัดประเภทใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลกําไรจากเครื่องมือปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับเครื่องมือปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
สวนแบงกําไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวมและการรวมคา
รวมรายการที่จะไดรับการจัดประเภทใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการที่จะไมไดรับการจัดประเภทใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
สวนแบงขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวมและการรวมคา
รวมรายการที่จะไมไดรับการจัดประเภทใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป-สุทธิจากภาษี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

53,525,981
28,183
13,470,224
(2,694,044)
4,038,119
68,368,463

(13,464,713)
(189,547)
12,113,450
52,043,003
390,654
50,892,847

(2,624,279,921)
1,657,805
440,112,029
(88,022,406)
138,147,230
(2,132,385,263)

912,814,061
(6,687,393)
436,783,992
1,806,719,121
13,488,819
3,163,118,600

(103,708)
(103,708)
68,264,755
661,802,919

(28,215)
(28,215)
50,864,632
422,918,549
#REF!

(32,660,055,793)
(3,618,660)
(32,663,674,453)
(34,796,059,716)
(14,216,594,995)
#REF!

(4,015,123,432)
(1,010,275)
(4,016,133,707)
(853,015,107)
12,006,703,462
#REF!

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นซึ่งเปนสวนหนึ่งขององคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
จากการดําเนินงานตอเนื่อง
จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
14

68,264,755
-

50,864,632
-

(34,796,059,716)
-

(706,527,802)
(146,487,305)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

17
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะบริษัท
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
หมายเหตุ
รายได
รายไดจากการขาย
รายไดอื่น
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากอนุพันธทางการเงิน
รายไดอื่น ๆ
เงินปนผลรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
รวมรายได
คาใชจาย
คาใชจายการดําเนินงาน
คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียม
คาใชจายในการบริหาร
คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม
คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย
คาใชจายอื่น
ขาดทุนจากอนุพันธทางการเงิน
คาตอบแทนผูบริหาร
ตนทุนทางการเงิน
รวมคาใชจาย
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไรสําหรับป
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17.1

26.2

2560

หนวย : บาท

2559

2560

2559

2,160,774,039

2,086,268,509

73,216,725,742

73,653,562,367

17,231,842
75,983,616
108,673,611
110,476,453
2,473,139,561

15,056,093
144,353,525
1,323,540
19,004,680
8,890,707
2,274,897,054

572,688,229
2,593,058,146
3,679,055,167
3,704,235,682
83,765,762,966

524,977,283
5,097,078,749
46,737,942
672,598,400
313,458,899
80,308,413,640

198,369,847
885,028
243,668,327
270,096,819
696,010,878

196,404,375
2,386,320
139,713,823
260,975,565
932,959,454

6,723,849,659
30,327,904
8,203,805,015
9,152,093,006
23,614,983,096

6,934,477,756
84,295,712
4,955,198,140
9,213,412,729
32,915,949,100

47,168,260
4,949,652
145,536,523
1,606,685,334
866,454,227
(50,288,302)
816,165,925
-

3,984,528
121,965,230
1,658,389,295
616,507,759
(131,668,502)
484,839,257

1,610,629,085
168,404,112
4,937,666,385
54,441,758,262
29,324,004,704
(1,616,581,274)
27,707,423,430
-

140,844,738
4,304,672,616
58,548,850,791
21,759,562,849
(4,659,772,753)
17,099,790,096

0.19

0.11

6.39

3.82

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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18
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะบริษัท
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา

กําไรสําหรับป
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไดรับการจัดประเภทใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไรจากเครื่องมือปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับเครื่องมือปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
รวมรายการที่จะไดรับการจัดประเภทใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการที่จะไมไดรับการจัดประเภทใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
รวมรายการที่จะไมไดรับการจัดประเภทใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป-สุทธิจากภาษี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หนวย : บาท

2560

2559

2560

2559

816,165,925

484,839,257

27,707,423,430

17,099,790,096

13,470,224
(2,694,044)
10,776,180

14,456,880
(2,891,376)
11,565,504

440,112,029
(88,022,406)
352,089,623

503,078,159
(100,615,632)
402,462,527

10,776,180
826,942,105
803,652,511
6,063,149.00

11,565,504
496,404,761
513,604,653
28,765,396.00

(32,660,055,793)
(32,660,055,793)
(32,307,966,170)
(4,600,542,740)
(36,938,340,233)
- 64,413,474,033.00

(2,553,396,112)
(2,553,396,112)
(2,150,933,585)
14,948,856,511
13,933,154,996

19
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

กําไรสะสม

ทุนที่ออก
และชําระแลว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป
ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
ภาษีเงินไดสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินปนผลจาย
กําไรสําหรับป
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สวนเกิน
มูลคาหุน

หุนกูดอยสิทธิ
ที่มีลักษณะคลายทุน

สํารอง
ตามกฎหมาย

สํารองเพื่อ
การขยายงาน

ยังไมไดจัดสรร

การแปลงคา
งบการเงิน

เงินลงทุนเผื่อขาย

ภาษีเงินไดเกี่ยวกับ
การปองกัน
เครื่องมือปองกัน
ความเสี่ยงกระแสเงินสด ความเสี่ยงกระแสเงินสด

สวนแบงกําไร
(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ในบริษัทรวม
และการรวมคา

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

(65,670,430)
11,652,824
(310,427,574)
372,053,917
(28,215)
6,295,794,297

(13,464,713)
(102,698,834)

(189,547)
(596,170)

12,113,450
7,857,788

52,043,003
(1,571,558)

390,654
(424,479)

50,892,847
(97,433,253)

(65,670,430)
11,652,824
(310,427,574)
372,053,917
50,864,632
11,386,463,889

หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

กําไรสะสม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป
ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
การไถถอนหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
การออกหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
ภาษีเงินไดสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินปนผลจาย
กําไรสําหรับป
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

37
37
46

ทุนที่ออก
และชําระแลว

สวนเกิน
มูลคาหุน

หุนกูดอยสิทธิ
ที่มีลักษณะคลายทุน

สํารอง
ตามกฎหมาย

สํารองเพื่อ
การขยายงาน

ยังไมไดจัดสรร

การแปลงคา
งบการเงิน

เงินลงทุนเผื่อขาย

ภาษีเงินไดเกี่ยวกับ
การปองกัน
เครื่องมือปองกัน
ความเสี่ยงกระแสเงินสด ความเสี่ยงกระแสเงินสด

สวนแบงกําไร
(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ในบริษัทรวม
และการรวมคา

รวมองคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน

รวม
สวนของผูถือหุน

150,683,762

3,439,036,612

1,152,102,940

15,048,319

431,231,212

6,295,794,297

(102,698,834)

(596,170)

7,857,788

(1,571,558)

(424,479)

(97,433,253)

11,386,463,889

150,683,762

3,439,036,612

(850,876,457)
853,585,351
1,154,811,834

15,048,319

431,231,212

(52,825,890)
(23,434,261)
506,678
(458,569,616)
593,538,164
(103,708)
6,354,905,664

53,525,981
(49,172,853)

28,183
(567,987)

13,470,224
21,328,012

(2,694,044)
(4,265,602)

4,038,119
3,613,640

68,368,463
(29,064,790)

(52,825,890)
(874,310,718)
853,585,351
506,678
(458,569,616)
593,538,164
68,264,755
11,516,652,613
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
หนวย : บาท
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

กําไรสะสม

ทุนที่ออก
และชําระแลว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป
ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
ภาษีเงินไดสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินปนผลจาย
กําไรสําหรับป
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สวนเกิน
มูลคาหุน

หุนกูดอยสิทธิ
ที่มีลักษณะคลายทุน

สํารอง
ตามกฎหมาย

สํารองเพื่อ
การขยายงาน

ยังไมไดจัดสรร

การแปลงคา
งบการเงิน

เงินลงทุนเผื่อขาย

ภาษีเงินไดเกี่ยวกับ
การปองกัน
เครื่องมือปองกัน
ความเสี่ยงกระแสเงินสด ความเสี่ยงกระแสเงินสด

สวนแบงกําไร
(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ในบริษัทรวม
และการรวมคา

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

(2,332,525,044)
415,280,622
(10,916,573,419)
12,859,718,569
(1,010,275)
204,771,839,646

(3,102,309,371)
39,020,683,018

(6,687,393)
(21,250,162)

436,783,992
364,393,516

1,806,719,121
(8,985,455)

13,488,819
(15,866,086)

(852,004,832)
39,338,974,831

(2,332,525,044)
415,280,622
(10,916,573,419)
12,859,718,569
(853,015,107)
407,983,922,629

หนวย : บาท
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

กําไรสะสม

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป
ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
การไถถอนหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
การออกหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
ภาษีเงินไดสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินปนผลจาย
กําไรสําหรับป
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ทุนที่ออก
และชําระแลว

สวนเกิน
มูลคาหุน

หุนกูดอยสิทธิ
ที่มีลักษณะคลายทุน

สํารอง
ตามกฎหมาย

สํารองเพื่อ
การขยายงาน

ยังไมไดจัดสรร

การแปลงคา
งบการเงิน

เงินลงทุนเผื่อขาย

ภาษีเงินไดเกี่ยวกับ
การปองกัน
เครื่องมือปองกัน
ความเสี่ยงกระแสเงินสด ความเสี่ยงกระแสเงินสด

สวนแบงกําไร
(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ในบริษัทรวม
และการรวมคา

รวมองคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน

รวม
สวนของผูถือหุน

3,969,985,400

105,417,619,764

37,188,504,448

396,998,540

16,900,000,000

204,771,839,646

39,020,683,018

(21,250,162)

364,393,516

(8,985,455)

(15,866,086)

39,338,974,831

407,983,922,629

3,969,985,400

105,417,619,764

(27,526,733,243)
28,572,583,481
38,234,354,686

396,998,540

16,900,000,000

(1,777,211,658)
(784,243,839)
2,834,103
(15,879,830,670)
20,579,464,721
(3,618,660)
206,909,233,643

(35,284,335,714)
3,736,347,304

1,657,805
(19,592,357)

440,112,029
804,505,545

(88,022,406)
(97,007,861)

138,147,230
122,281,144

(34,792,441,056)
4,546,533,775

(1,777,211,658)
(28,310,977,082)
28,572,583,481
2,834,103
(15,879,830,670)
20,579,464,721
(34,796,059,716)
376,374,725,808
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะบริษัท
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา

กําไรสะสม
ทุนที่ออก
และชําระแลว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป
ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
ภาษีเงินไดสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินปนผลจาย
กําไรสําหรับป
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

(65,670,430)
11,652,824
(310,427,574)
484,839,257
5,067,305,119

14,456,880
7,857,788

(2,891,376)
(1,571,558)

11,565,504
6,286,230

(65,670,430)
11,652,824
(310,427,574)
484,839,257
11,565,504
10,261,694,194

หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา

กําไรสะสม

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป
ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
การไถถอนหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
ภาษีเงินไดสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินปนผลจาย
กําไรสําหรับป
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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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

5,067,305,119

7,857,788

(1,571,558)

6,286,230

10,261,694,194

150,683,762

3,439,036,612

(850,876,457)
301,226,483

15,048,319

431,231,212

(46,005,401)
(23,434,261)
978,428
(458,569,616)
816,165,925
5,356,440,194

13,470,224
21,328,012

(2,694,044)
(4,265,602)

10,776,180
17,062,410

(46,005,401)
(874,310,718)
978,428
(458,569,616)
816,165,925
10,776,180
9,710,728,992
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะบริษัท
หนวย : บาท

กําไรสะสม
ทุนที่ออก
และชําระแลว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป
ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
ภาษีเงินไดสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินปนผลจาย
กําไรสําหรับป
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สวนเกิน
มูลคาหุน

หุนกูดอยสิทธิ
ที่มีลักษณะคลายทุน

สํารอง
ตามกฎหมาย

สํารองเพื่อ
การขยายงาน

ยังไมไดจัดสรร

การแปลงคา
งบการเงิน

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับ
การปองกัน
เครื่องมือปองกัน
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

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

(2,332,525,044)
415,280,622
(10,916,573,419)
17,099,790,096
170,048,099,303

(2,553,396,112)
33,516,549,333

503,078,159
317,502,941

(100,615,632)
(72,525,637)

(2,150,933,585)
33,761,526,637

(2,332,525,044)
415,280,622
(10,916,573,419)
17,099,790,096
(2,150,933,585)
367,682,734,092

หนวย : บาท

กําไรสะสม

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป
ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
การไถถอนหุนกูดอยสิทธิที่มลี ักษณะคลายทุน
ภาษีเงินไดสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินปนผลจาย
กําไรสําหรับป
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ทุนที่ออก
และชําระแลว

สวนเกิน
มูลคาหุน

หุนกูดอยสิทธิ
ที่มีลักษณะคลายทุน

สํารอง
ตามกฎหมาย

สํารองเพื่อ
การขยายงาน

ยังไมไดจัดสรร

การแปลงคา
งบการเงิน

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับ
การปองกัน
เครื่องมือปองกัน
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

170,048,099,303

33,516,549,333

317,502,941

(72,525,637)

33,761,526,637

367,682,734,092

3,969,985,400

105,417,619,764

(27,526,733,243)
9,661,771,205

396,998,540

16,900,000,000

(1,554,416,687)
(784,243,839)
18,525,992
(15,879,830,670)
27,707,423,430
179,555,557,529

(32,660,055,793)
856,493,540

440,112,029
757,614,970

(88,022,406)
(160,548,043)

(32,307,966,170)
1,453,560,467

(1,554,416,687)
(28,310,977,082)
18,525,992
(15,879,830,670)
27,707,423,430
(32,307,966,170)
317,355,492,905

23
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
จากการดําเนินงานตอเนื่อง
กําไรกอนภาษีเงินได
รายการปรับปรุงกระทบยอดกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
การกลับรายการคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือใหเทากับ
มูลคาสุทธิที่จะไดรับคืน
คาใชจายในการสํารวจตัดจาย
คาใชจายตัดจายอื่น
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพย
รายไดจากรายไดรอการรับรู
ขาดทุนจากอนุพันธทางการเงิน
สวนเกินจากมูลคาที่ตราไวจากการซื้อคืนหุนกู
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ดอกเบี้ยรับต่ํากวาดอกเบี้ยจาย

2559

หนวย : บาท
2560

2559

773,456,855

637,026,606

26,577,759,785

22,027,543,097

(9,745,415)
1,650,219,726
558,214,042

(8,547,096)
2,079,382,379
47,150,837

(328,715,206)
55,983,367,203
18,504,889,118

(301,430,490)
73,368,041,766
1,688,293,759

(9,323,117)
25,936,298
7,729,752
33,558,675
(5,922,130)
9,446,722
12,232,006
(5,360,643)
162,878,745
3,203,321,516

(16,945,208)
29,013,799
(2,083,970)
13,289,970
(6,388,856)
82,965,125
7,326,825
11,345,952
(16,087,759)
199,624,995
3,057,073,599

(319,258,785)
858,038,433
262,254,444
1,108,215,506
(200,848,890)
308,084,042
414,866,581
(181,806,085)
5,532,771,275
108,519,617,421

(611,469,742)
1,023,210,620
(73,462,032)
474,860,641
(225,468,621)
2,959,954,702
258,670,816
400,410,346
(423,506,532)
7,044,330,412
107,609,978,742

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

(179,350,306)
(32,178,569)
(3,028,073)
13,751,271
22,242,766
(1,865,167)
13,745,030
(15,482,685)
(498,743)
654,891

88,580,683
3,999,903
47,266,844
(6,235,650)
36,200,386
(10,919,298)
24,797,080
(28,481,591)
(2,452,125)
(61,676,885)

(6,082,661,180)
(1,091,335,366)
(102,697,000)
466,374,025
754,362,869
(63,257,086)
466,162,367
(525,094,900)
(16,914,855)
22,210,599

3,126,093,857
141,160,254
1,668,090,416
(220,061,853)
1,277,544,957
(385,352,086)
875,111,791
(1,005,141,560)
(86,537,760)
(2,176,634,059)

หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคา
เจาหนี้จากการรวมทุน
คาใชจายคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

5,352,952
336,208
164,467,421
5,317,097

(182,722,635)
(1,555,858)
(34,298,194)
(11,594,966)

181,545,227
11,402,481
5,577,908,513
180,329,199

(6,448,450,025)
(54,907,653)
(1,210,414,858)
(409,197,024)

(86,847,295)
(4,974,819)

(287,934)
(45,965,584)
(10,992,779)

(2,945,423,847)
(168,720,858)

(10,161,470)
(1,622,167,770)
(387,945,294)

รายไดรอการรับรู
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ๆ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

24
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
2560
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินสดจายภาษีเงินได
จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
จากการดําเนินงานตอเนื่อง
เงินสดจายลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดจายเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดจายลงทุนในบริษัทรวม
เงินสดจายลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดรับจากการลงทุนในการรวมคา
เงินสดรับสุทธิจากการขายบริษัท
เงินปนผลรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินลงทุนระยะสั้น

หนวย : บาท

2559

2560

2559

1,232,254

2,517,102

41,791,846

88,830,838

20,365,810

21,191,709

690,705,935

747,874,931

(457,659,853)

(596,954,707)

(15,521,522,553)

(21,067,081,233)

-

826,326

-

29,745,597

(534,419,810)

(768,758,173)

(18,124,834,584)

(27,129,600,004)

2,668,901,706

2,288,315,426

90,394,782,837

80,480,378,738

(4,415,787,957)
3,442,374,205
(92,750,000)
(156,609,002)
(11,307)
393,300

(1,992,077,517)
274,159,760
1,311,000

(149,761,338,851)
116,748,035,648
(3,145,613,946)
(5,311,390,420)
(383,482)
13,338,760

(70,302,249,683)
9,675,350,340
46,266,397

5,275,218
27,730,121

8,704,391
5,211,927
4,670,803

178,908,880
940,466,350

307,185,973
183,933,717
164,836,953

เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินใหกูยืม

575,186

551,767

19,507,412

19,472,381

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณเพิ่มขึ้น

(1,331,920,387)

(996,712,203)

(45,172,046,816)

(35,174,891,291)

(6,163,767)

(7,040,562)

(209,043,990)

(248,467,922)

(22,845,405)

(19,019,399)

(774,801,356)

(671,212,118)

สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น
สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและประเมินคาเพิ่มขึ้น
จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จากการดําเนินงานตอเนื่อง
เงินสดจายชําระคืนหุนกู
เงินสดจายดอกเบี้ย
เงินสดจายสําหรับตนทุนทางการเงิน
เงินสดจายชําระคืนหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินสดรับจากการออกหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินสดจายสําหรับตนทุนทางการเงินในการออกหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินสดจายดอกเบี้ยหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินสดรับสุทธิสําหรับสัญญาอนุพันธทางการเงิน
เงินปนผลจาย
จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสิ้นป

-

(5,950)

-

(209,990)

(2,549,739,795)

(2,720,245,983)

(86,474,361,811)

(95,999,985,243)

(133,512,103)
(874,310,718)
854,695,000
(66,608)
(52,825,890)
(458,569,616)
(664,589,935)

(183,876,825)
(134,241,709)
(5,750,000)
(65,670,430)
155,597,145
(310,427,574)
(544,369,393)

(4,528,059,665)
(29,652,226,277)
28,986,959,692
(2,258,995)
(1,791,588,744)
(15,552,377,131)
(22,539,551,120)

(6,489,182,450)
(4,737,513,523)
(202,922,794)
(2,317,569,954)
5,491,166,489
(10,955,274,886)
(19,211,297,118)

(545,428,024)

(976,299,950)

(18,619,130,094)

(34,730,903,623)

2,039,499,782

2,995,402,554

73,076,515,987

108,099,811,788

1,494,071,758

2,019,102,604

54,457,385,893

73,368,908,165

18,109,534

20,397,178

(5,037,919,889)

(292,392,178)

1,512,181,292
-

2,039,499,782
-

49,419,466,004
-

73,076,515,987
-

698,995,158

849,385,666

23,706,403,413

29,975,602,199

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
การซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ยังมิไดมีการจายชําระเงินสด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

25
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะบริษัท
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : บาท

2560

2559

2560

2559

866,454,227

616,507,759

29,324,004,704

21,759,562,849

696,010,878

932,959,454

23,614,983,096

32,915,949,100

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได
รายการปรับปรุงกระทบยอดกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย
คาใชจายในการสํารวจตัดจาย
คาใชจายตัดจายอื่น
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพย
รายไดจากรายไดรอการรับรู
ขาดทุน (กําไร) จากอนุพันธทางการเงิน
สวนเกินจากมูลคาที่ตราไวจากการซื้อคืนหุนกู
เงินปนผลรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

10

-

352

-

2,386,563
12,629,264
(320,844)
30,238,134
-

(4,434,278)
3,849,782
(321,723)
(10,142,674)
7,326,825

81,001,548
414,542,014
(10,881,426)
1,053,188,626
-

(156,460,531)
137,632,745
(11,353,912)
(352,935,109)
258,670,816

(110,476,453)

(8,890,707)

(3,704,235,682)

(313,458,899)

ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน

10,952,372

9,954,872

371,468,307

351,317,714

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

(496,071)

(124,513,200)

(16,824,241)

(4,394,185,456)

68,044,551

(24,806,206)

2,293,659,439

(877,578,389)

1,575,422,631

1,397,489,904

53,420,906,737

49,317,160,928

(104,827,787)

22,249,302

(3,555,231,795)

785,198,342

(243,024)

(494,224)

(8,242,142)

(17,441,626)

(6,105,635)

5,187,986

(207,072,477)

183,088,783

ดอกเบี้ยรับต่ํา (สูง) กวาดอกเบี้ยจาย
สินทรัพยจากการดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้บริษัทใหญ
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ

91,070

573,100

3,088,637

20,225,233

7,141,934

29,306,776

242,218,520

1,034,263,100

21,431

4,493,703

726,832

158,586,923

(16,522,450)

7,947,479

(560,358,472)

280,473,864

448,580

(700,996)

15,213,579

(24,738,820)

72,431,247

(114,535,784)

2,456,503,953

(4,042,073,264)

131,049

(208,606)

4,444,527

(7,361,914)

คาใชจายคางจาย

(33,027,143)

(39,413,369)

(1,120,114,746)

(1,390,934,077)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ๆ

11,357,074
(68,821,437)
(4,360,634)

(8,154,190)
(45,965,584)
(9,256,450)

385,174,861
(2,334,077,327)
(147,890,793)

(287,768,871)
(1,622,167,770)
(326,668,651)

พัสดุคงเหลือ
ลูกหนี้จากการรวมทุน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ๆ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ
หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคา
เจาหนี้จากการรวมทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

26
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะบริษัท
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
2560
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินสดจายภาษีเงินได
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดจายสําหรับเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดจายลงทุนในบริษัทยอย
เงินสดจายลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินปนผลรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินใหกูยืม
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณเพิ่มขึ้น
สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น
สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและประเมินคาเพิ่มขึ้น

2559

หนวย : บาท
2560

2559

5,886,203

14,995,589

199,630,437

529,208,155

(242,659,850)

(361,914,863)

(8,229,802,795)

(12,772,308,741)

(379,059,372)

(495,890,131)

(12,855,789,201)

(17,500,419,334)

1,196,363,259

901,599,773

40,565,117,536

31,816,741,594

(1,891,621,651)
1,946,374,205
(2,528,555,290)

(1,302,077,517)
251,659,760
595,802,725

(64,154,301,309)
66,011,232,812
(85,755,889,838)

(45,951,514,397)
8,881,304,624
21,026,426,719

2,285,196,743

1,001,113,653

77,502,390,794

35,330,222,554

(7,712,895)
(40,708,308)
(11,307)
110,476,453
15,142,839
55,543,408

(820,911,656)
(234,639)
8,890,707
4,328,282
78,844,956

(261,582,644)
(1,380,621,241)
(383,482)
3,746,806,171
513,569,014
1,883,753,285

(28,970,728,151)
(8,280,623)
313,761,230
152,749,064
2,782,511,103

(502,473,131)

(445,729,025)

(17,041,363,746)

(15,730,187,675)

(5,377,829)

(5,425,153)

(182,388,954)

(191,458,648)

(4,854,883)

(11,546,060)

(164,653,234)

(407,471,104)

(568,581,646)

(645,283,967)

(19,283,432,372)

(22,772,665,304)

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันลดลง
เงินสดจายชําระคืนหุนกู
เงินสดจายดอกเบี้ย
เงินสดจายชําระคืนหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินสดจายดอกเบี้ยหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินปนผลจาย
กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ

(90,398,772)
(874,310,718)
(46,005,401)
(458,569,616)
(1,469,284,507)
(841,502,894)

(807,964,444)
(183,876,825)
(65,216,983)
(65,670,430)
(310,427,574)
(1,433,156,256)
(1,176,840,450)

(3,065,872,141)
(29,652,226,277)
(1,560,272,020)
(15,552,377,131)
(49,830,747,569)
(28,549,062,405)

(28,513,809,135)
(6,489,182,450)
(2,301,567,374)
(2,317,569,954)
(10,955,274,886)
(50,577,403,799)
(41,533,327,509)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป

1,227,500,948

2,392,848,702

43,982,104,344

86,354,501,779

385,998,054

1,216,008,252

15,433,041,939

44,821,174,270

1,987,071

11,492,696

(2,753,333,694)

(839,069,926)

387,985,125
-

1,227,500,948
-

12,679,708,245
-

43,982,104,344
-

322,471,509

343,328,991

10,936,613,220

12,116,396,195

10,706,065

50,494,431

363,095,912

1,781,994,969

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสิ้นป
ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
การซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ยังมิไดมีการจายชําระเงินสด
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันที่เกิดจากดอกเบี้ยทบตน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
1.

ขอมูลทั่วไป
บริษั ท ปตท.สํ า รวจและผลิ ต ป โตรเลี ย ม จํ า กั ด (มหาชน) (บริษั ท ) เป น บริษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในประเทศไทยและเป น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีสํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ 555/1 ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ
อาคาร เอ ชั้น ที่ 6, 19-36 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
บริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม การรวมคา และการดําเนินงานรวมกัน (กลุมบริษัท) ประกอบธุรกิจหลักในดานการสํารวจ
และผลิ ต ป โตรเลี ย มทั้ งภายในประเทศไทยและต า งประเทศ ธุ รกิ จ ท อ ขนส ง ก า ซในต า งประเทศ และการลงทุ น ใน
ธุรกิจตอเนื่องที่มีความสําคัญเชิงกลยุทธ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุมบริษัทมีการดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมใน 10 ประเทศ โดยมีโครงการ
สํารวจและผลิตปโตรเลียมตามสัดสวนการรวมทุน ดังตอไปนี้
โครงการ

ประเทศ

บริษัทผูดําเนินการ

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

สัดสวนการรวมทุนรอยละ
2559
2560
44.4445
80
45
20
25
5

44.4445
80
45
20
25
5

20

20

24.5

24.5
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ประเทศ

บริษัทผูดําเนินการ

โครงการของบริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (ปตท.สผ.อ.)
ยาดานา
สาธารณรัฐแหง Total E&P Myanmar
สหภาพเมียนมาร
เยตากุน
สาธารณรัฐแหง Petronas Carigali Myanmar (Hong Kong) Ltd.
สหภาพเมียนมาร
พีทีทีอีพี 1
ไทย
บริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
ไทย
บริษัท เชฟรอน ออฟชอร (ประเทศไทย) จํากัด
จี 4/43
จี 9/43
ไทยบริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
ราชอาณาจักร
กัมพูชา
ไทย
บริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
แอล 22/43
ไทย
บริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
แอล 53/43 และแอล 54/43
ไทย
บริษัท เชฟรอน ปตตานี จํากัด
จี 4/48
ไทย
บริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บงกช (จี 12/48)
ไทย
บริษัท เชฟรอน ปตตานี จํากัด
คอนแทร็ค 4 (จี 7/50)
ไทย
บริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
อาทิตย (จี 8/50)
สาธารณรัฐแหง บริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
ซอติกา
สหภาพเมียนมาร
เมียนมาร เอ็ม 3
สาธารณรัฐแหง บริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
สหภาพเมียนมาร
เมียนมาร เอ็ม 11
สาธารณรัฐแหง บริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
สหภาพเมียนมาร
พื้นที่พัฒนารวมไทยไทย-มาเลเซีย Carigali-PTTEPI Operating Company Sendirian
มาเลเซีย
Berhad
โครงการของ PTTEP Offshore Investment Company Limited (PTTEPO)
ไทย
บริษัท เชฟรอน ออฟชอร (ประเทศไทย) จํากัด
บี 8/32 และ 9 เอ 1
โครงการของ PTTEP Southwest Vietnam Company Limited (PTTEP SV)
เวียดนาม 52/97
สาธารณรัฐ Vietnam Oil and Gas Group
สังคมนิยม
เวียดนาม
โครงการของ PTTEP Kim Long Vietnam Company Limited (PTTEP KV)
เวียดนาม บี และ 48/95
สาธารณรัฐ Vietnam Oil and Gas Group
สังคมนิยม
เวียดนาม

สัดสวนการรวมทุนรอยละ
2559
2560
25.5

25.5

19.31784

19.31784

100
21.375
100

100
21.375
100

100
100
5
44.4445
45
80
80

100
100
5
44.4445
45
80
80

80

80

100

100

50

50

25.001

25.001

7

7

8.5

8.5
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โครงการ

ประเทศ

บริษัทผูดําเนินการ

สัดสวนการรวมทุนรอยละ
2559
2560

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

28.5

28.5

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

25

25

35

35

20
100
75

20
60
75

28.33

28.33

-

70

50

100

75

75

100

100

โครงการของ PTTEP Algeria Company Limited (PTTEP AG)
สาธารณรัฐ
แอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี
Groupement Bir Seba
ประชาธิปไตย
ประชาชน
แอลจีเรีย
โครงการของบริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด (ปตท.สผ.ส.)
สินภูฮอม (แปลง อียู-1)
ไทย
PTTEP SP Limited
ไทย
บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด
บี 6/27 2
เอส 1
ไทย
บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด
โครงการของ PTTEP Semai II Limited (PTTEP SM)
สาธารณรัฐ
Murphy Semai Oil Co.,Ltd
อินโดนีเซีย เซไมทู 3
อินโดนีเซีย
โครงการของ PTTEP South Asia Limited (PTTEP SA)
เมียนมาร พีเอสซี จี และอีพี 2 4 สาธารณรัฐแหง PTTEP South Asia Limited
สหภาพเมียนมาร
5
เมียนมาร MD-7
สาธารณรัฐแหง PTTEP South Asia Limited
สหภาพเมียนมาร
เมียนมาร เอ็มโอจีอี 3
สาธารณรัฐแหง PTTEP South Asia Limited
สหภาพเมียนมาร
โครงการของ PTTEP Malunda Limited (PTTEP ML)
สาธารณรัฐ
PTTEP Malunda Limited
อินโดนีเซีย มาลุนดา 6
อินโดนีเซีย

30
โครงการ

ประเทศ

บริษัทผูดําเนินการ

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

สัดสวนการรวมทุนรอยละ
2559
2560
100

100

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

บริษัทผูดําเนินการ

เอซี/แอล 7, เอซี/แอล 8, เอซี/อารแอล 7,
เอซี/อารแอล 12 และเอซี/พี 54
เอซี/แอล 1, เอซี/แอล 2 และเอซี/แอล 3
เอซี/อารแอล 10
เอซี/อารแอล 4 (Tenacious)
เอซี/อารแอล 6 (Audacious), เอซี/อารแอล 6
(ไมรวม Audacious)
เอซี/อารแอล 4 (ไมรวม Tenacious),
เอซี/อารแอล 5

PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Limited

โครงการ

ประเทศ

สัดสวนการรวมทุนรอยละ
2559
2560
100
100

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

100
90
100
100

100
90
100
100

PTTEP Australia Timor Sea Pty Limited

100

100

บริษัทผูดําเนินการ

สัดสวนการรวมทุนรอยละ
2559
2560

โครงการของกลุม Cove Energy Limited (Cove)
โมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร
สาธารณรัฐ
Anadarko Mozambique Area 1 Limitada
แอเรีย วัน
โมซัมบิก

8.5

8.5

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

11.5

11.5

Premier Oil Natuna Sea BV

โครงการของ PTTEP Brazil Investments in Oil and Gas Exploration and Production Limitada (PTTEP BL)
บารารินเนียส เอพี 1
สหพันธ
BG E&P Brasil Limitada
25
สาธารณรัฐ
บราซิล
บราซิล บีเอ็ม อีเอส 23
สหพันธ
Petrobras
20
สาธารณรัฐ
บราซิล

25

20
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โครงการของ PTTEP SP Limited (PTTEP SP)
ไทย
คอนแทร็ค 4 (แปลง บี 12/27)
ไทย
สินภูฮอม (แปลง อี 5 นอรท และ
อียู-1)

บริษัทผูดําเนินการ

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด
PTTEP SP Limited

สัดสวนการรวมทุนรอยละ
2559
2560
15
35

15
35

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

15

15

โครงการของ PTTEP HK Offshore Limited (PTTEP HKO)
ซาราวักเอสเค 410 บี
มาเลเซีย
PTTEP HK Offshore Limited

42.5

42.5

1

PTTEP Offshore Investment Company Limited (PTTEPO) ถือหุนในบริษั ท ออเรน จ เอ็นเนอรยี่ จํากัด และ บริษัท บี 8/32
พารทเนอร จํากัด ซึ่งเปนผูถือสัมปทานในโครงการ

2

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด (ปตท.สผ.ส.) ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานใน
การรับโอนสัดสวนการรวมลงทุน ในโครงการบี 6/27 จากผูรวมทุนอื่น ทําใหสัดสวนการรวมลงทุนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 60 เปน
รอยละ 100

3

เมื่ อ วั น ที่ 7 พฤศจิ ก ายน 2557 PTTEP Semai II Limited (PTTEP SM) และผู ร ว มทุ น ยื่ น ขอยุ ติ ก ารสํ า รวจและคื น พื้ น ที่
แปลงสํารวจในโครงการอินโดนีเซีย เซไม ทู หลังจากดําเนินการตามขอผูกพันตามสัญญาแบงปนผลผลิตครบถวนแลว ซึ่งจะมี
ผลสมบูรณเมื่อไดรับการอนุมัติจากรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

4

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 PTTEP South Asia Limited (PTTEP SA) ไดยื่นขอยุติการสํารวจและคืนพื้นที่ แปลงสํารวจใน
โครงการเมียนมาร พีเอสซี จี และอีพี 2 ตอรัฐบาลสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร หลังจากดําเนินการตามขอผูกพันตาม
สัญญาแบงปนผลผลิตครบถวนแลว โดยมีผลตั้งแตวันที่ 31 สิงหาคม 2560

5

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2560 PTTEP South Asia Limited (PTTEP SA) ไดรับอนุมัติจากรัฐบาลสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
ในการโอนสัดสวนการลงทุนในโครงการเมียนมาร MD-7 ใหผูรวมทุนอื่น ทําใหสัดสวนการลงทุนลดลงจากรอยละ 100 เปน
รอยละ 50 โดย PTTEP SA ยังเปนผูดําเนินการ

6

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 PTTEP Malunda Limited (PTTEP ML) ยื่นขอยุติการสํารวจและคืนพื้นที่แปลงสํารวจในโครงการ
อินโดนีเซีย มาลุนดา หลั ง จากดํา เนิน การตามขอ ผูก พัน ตามสัญ ญาแบง ปน ผลผลิต ครบถ ว นแลว ซึ่งจะมีผลสมบูรณ
เมื่อไดรับการอนุมัติจากรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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เกณฑการจัดทํางบการเงิน
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะบริษั ท จั ด ทํ าขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ภายใต พ ระราชบั ญ ญั ติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความรวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึง
การตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี และตามขอกําหนดของคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดออกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 11 ตุ ลาคม 2559 ซึ่ งมี ผลบั งคั บ สํ าหรับการจั ดทํ างบการเงินที่ มี รอบป บั ญ ชี เริ่มต นในหรือหลั งวั นที่
1 มกราคม 2560 กลุมบริษั ทจึงได มีการจัดประเภทรายการในงบแสดงฐานะการเงินที่ นํ ามาแสดงเปรียบเที ยบ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 เพื่อใหการแสดงรายการในงบการเงินเปนไปตามประกาศฉบับดังกลาว โดยมีผลกระทบตองบการเงินตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5.1
ผูบริหารของกลุมบริษัทกําหนดสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน (Functional currency)
และไดนําเสนองบการเงินในสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา แตอยางไรก็ดี เนื่องจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ
กรมพั ฒ นาธุ รกิ จการค ากํ าหนดให กิ จการต อ งนํ าเสนองบการเงิ น ในสกุ ลเงิ น บาท กลุ ม บริ ษั ท จึ งนํ าเสนองบการเงิ น
ในสกุลเงินบาทโดยแปลงคาจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาเปนสกุลเงินบาทดวย
ในกรณี ที่ ก ลุ ม บริ ษั ท ทํ าสั ม ปทานหรื อ ร วมลงทุ น ในสั ญ ญาแบ งป น ผลผลิ ต กั บ ผู อื่ น เพื่ อ สํ า รวจและผลิ ต ป โตรเลี ย ม
กลุ มบริ ษั ท ได บั น ทึ กส วนได เสี ยตามสั ดส วนของค าใช จ าย สิ น ทรั พ ย และหนี้ สิ นตามรายงานค าใช จ าย ซึ่ งจั ดทํ าโดย
ผูดําเนิ นการในสัมปทานหรือสัญญาแบ งปนผลผลิต รายงานคาใชจายนี้ไดตรวจสอบโดยผูสอบบั ญชีอื่นทุ กป และโดย
คณะกรรมการผูรวมลงทุนอยางสม่ําเสมอ
งบการเงิน รวมและงบการเงิ น เฉพาะบริษั ทจั ดทํ าขึ้ นโดยใช เกณฑ ราคาทุ น เดิ มในการวั ดมู ลค าขององค ป ระกอบของ
งบการเงิน ยกเวนตามที่ระบุในนโยบายการบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชประมาณการและขอสมมติซึ่งมี
ผลกระทบตอการรายงานสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย การประมาณการและขอสมมติมาจากประสบการณใน
อดีต และปจจัยแวดลอมตาง ๆ ที่ผูบริหารมีความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลภายใตสภาวะแวดลอมนั้น ๆ ดังนั้นผลที่
เกิดขึ้นจริงตอมูลคาตามบัญ ชีของสิน ทรัพ ย หนี้สิน รายได และคาใชจายอาจแตกตางไปจากที่ประมาณการและตั้ง
ขอสมมติไว
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินตามกฎหมายที่เปนภาษาไทย ในกรณี
ที่มีเนื้อความขัดแยงกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกัน ใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก
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ม าต ร ฐ าน ก าร บั ญ ชี มาตร ฐาน การร ายงาน ท างก ารเงิน การตีความมาตรฐานการบัญ ชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม
มาตรฐานการบั ญ ชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตี ค วามมาตรฐานการบั ญ ชี และการตี ค วามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีรายละเอียดดังนี้


มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
เรื่อง สินคาคงเหลือ
เรื่อง งบกระแสเงินสด
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและขอผิดพลาด
เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่อง สัญญากอสราง
เรื่อง ภาษีเงินได
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เรื่อง สัญญาเชา
เรื่อง รายได
เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
เรื่ อ ง การบั ญ ชี สํ า หรั บ เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาลและ
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
เรื่ อ ง ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
เรื่อง ตนทุนการกูยืม
เรื่ อ ง การเป ด เผยข อ มู ล เกี่ ย วกั บ บุ ค คลหรื อ กิ จ การ
ที่เกี่ยวของกัน
เรื่อง การบัญ ชีและการรายงานโครงการผลประโยชน
เมื่อออกจากงาน
เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา
เรื่ อ ง การรายงานทางการเงิ น ในสภาพเศรษฐกิ จ
ที่เงินเฟอรุนแรง
เรื่อง กําไรตอหุน
เรื่อง การรายงานทางการเงินระหวางกาล
เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
เรื่ อ ง ป ระม าณ การห นี้ สิ น ห นี้ สิ น ที่ อาจเกิ ด ขึ้ น
และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน
เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 1
(ปรับปรุง 2559)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 4
(ปรับปรุง 2559)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 5
(ปรับปรุง 2559)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 7
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง เกษตรกรรม
เรื่อง การบัญชีสําหรับการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา
เรื่ อ ง การบั ญ ชี สํ า หรั บ เงิ น ลงทุ น ในตราสารหนี้ แ ละ
ตราสารทุน
เรื่อ ง การแสดงรายการและการเป ดเผยขอ มู ลสํา หรับ
เครื่องมือทางการเงิน
เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
เรื่อง การรวมธุรกิจ
เรื่อง สัญญาประกันภัย
เรื่ อ ง สิ น ทรั พ ย ไ ม ห มุ น เวี ย นที่ ถื อ ไว เ พื่ อ ขายและ
การดําเนินงานที่ยกเลิก
เรื่อง การสํารวจและการประเมินคาแหลงทรัพยากรแร
เรื่อง สวนงานดําเนินงาน
เรื่อง งบการเงินรวม
เรื่อง การรวมการงาน
เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น
เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม
เรื่ อ ง ค วาม ช ว ยเห 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
เรื่อง ภาษีเงินได-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรือของผูถือหุน
เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบ
กฎหมาย
เรื่อง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง รายได-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
เรื่อง การประเมิน วาขอตกลงประกอบดวยสัญ ญาเชา
หรือไม
เรื่ อ ง สิ ท ธิ ใ นส ว นได เ สี ย จากกองทุ น การรื้ อ ถอน
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม
เรื่อง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญ ชี
ฉ บั บ ที่ 29 (ป รั บ ป รุ ง 2559) เรื่ อ ง ก า ร ร า ย ง า น
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
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การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 10
(ปรับปรุง 2559)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 12
(ปรับปรุง 2559)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 13
(ปรับปรุง 2559)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 14
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง การรายงานทางการเงินระหวางกาลและการดอยคา
เรื่อง ขอตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา

เรื่ อ ง ข อ จํ า กั ด สิ น ทรั พ ย ต ามโครงการผลประโยชน
ข อ กํ า หนดเงิ น ทุ น ขั้ น ต่ํ า และปฏิ สั ม พั น ธ ข องรายการ
เหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง
2559) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 15 เรื่อง สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย
(ปรับปรุง 2559)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 17 เรื่อง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
(ปรับปรุง 2559)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 18 เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา
(ปรับปรุง 2559)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 20 เรื่ อ ง ต น ทุ น การเป ด หน า ดิ น ในช ว งการผลิ ต สํ า หรั บ
(ปรับปรุง 2559)
เหมืองผิวดิน
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 21 เรื่อง เงินที่นําสงรัฐ
(ปรับปรุง 2559)
การนํามาตรฐานการบัญ ชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญ ชี และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ที่ ป รับ ปรุงใหม ดังกลาวขางตนมาใชป ฏิบัติไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญ ตองบการเงิน ที่
นําเสนอ


มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
เรื่อง สินคาคงเหลือ
เรื่อง งบกระแสเงินสด
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและขอผิดพลาด
เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่อง สัญญากอสราง
เรื่อง ภาษีเงินได
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เรื่อง สัญญาเชา
เรื่อง รายได
เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2560)

เรื่ อ ง การบั ญ ชี สํ า หรั บ เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาลและ
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
เรื่ อ ง ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
เรื่อง ตนทุนการกูยืม
เรื่ อ ง การเป ด เผยข อ มู ล เกี่ ย วกั บ บุ ค คลหรื อ กิ จ การ
ที่เกี่ยวของกัน
เรื่อง การบัญ ชีและการรายงานโครงการผลประโยชน
เมื่อออกจากงาน
เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา
เรื่ อ ง การรายงานทางการเงิ น ในสภาพเศรษฐกิ จ
ที่เงินเฟอรุนแรง
เรื่อง กําไรตอหุน
เรื่อง การรายงานทางการเงินระหวางกาล
เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
เรื่ อ ง ป ระม าณ การห นี้ สิ น ห นี้ สิ น ที่ อาจเกิ ด ขึ้ น
และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน
เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
เรื่อง เกษตรกรรม
เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
เรื่อง การรวมธุรกิจ
เรื่อง สัญญาประกันภัย
เรื่ อ ง สิ น ทรั พ ย ไ ม ห มุ น เวี ย นที่ ถื อ ไว เ พื่ อ ขายและ
การดําเนินงานที่ยกเลิก
เรื่อง การสํารวจและการประเมินคาแหลงทรัพยากรแร
เรื่อง สวนงานดําเนินงาน
เรื่อง งบการเงินรวม
เรื่อง การรวมการงาน
เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น
เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม
เรื่ อ ง ค วาม ช ว ยเห 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
เรื่อง ภาษีเงินได-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรือของผูถือหุน
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การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2560)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 1
(ปรับปรุง 2560)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 4
(ปรับปรุง 2560)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 5
(ปรับปรุง 2560)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 7
(ปรับปรุง 2560)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 10
(ปรับปรุง 2560)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 12
(ปรับปรุง 2560)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 13
(ปรับปรุง 2560)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 14
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบ
กฎหมาย
เรื่อง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง รายได-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
เรื่อง การประเมิน วาขอตกลงประกอบดวยสัญ ญาเชา
หรือไม
เรื่ อ ง สิ ท ธิ ใ นส ว นได เ สี ย จากกองทุ น การรื้ อ ถอน
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม
เรื่อง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญ ชี
ฉ บั บ ที่ 29 (ป รั บ ป รุ ง 2560) เรื่ อ ง ก า ร ร า ย ง า น
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
เรื่อง การรายงานทางการเงินระหวางกาลและการดอยคา
เรื่อง ขอตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา

เรื่ อ ง ข อ จํ า กั ด สิ น ทรั พ ย ต ามโครงการผลประโยชน
ข อ กํ า หนดเงิ น ทุ น ขั้ น ต่ํ า และปฏิ สั ม พั น ธ ข องรายการ
เหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง
2560) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 15 เรื่อง สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย
(ปรับปรุง 2560)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 17 เรื่อง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
(ปรับปรุง 2560)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 18 เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา
(ปรับปรุง 2560)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 20 เรื่ อ ง ต น ทุ น การเป ด หน า ดิ น ในช ว งการผลิ ต สํ า หรั บ
(ปรับปรุง 2560)
เหมืองผิวดิน
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 21 เรื่อง เงินที่นําสงรัฐ
(ปรับปรุง 2560)
ผู บ ริห ารของกลุ ม บริษั ท ได ป ระเมิ น และเห็ น วา การนํ า มาตรฐานการบั ญ ชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม ดังกลาวขางตน
มาใชปฏิบัติไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินที่ไดนําเสนอ
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4.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
4.1 การจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบดวย บริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม การรวมคาและการดําเนินงานรวมกัน รายการบัญชีระหวาง
บริษั ท กั บ บริษั ท ย อ ย บริษั ท รว ม การรว มค า และการดํ า เนิ น งานรว มกั น ที่ เป น สาระสํ า คั ญ ได ตั ด ออกในการจั ด ทํ า
งบการเงินรวม
บริษัทยอย
บริษั ท ยอ ย หมายถึงกิจการที่ กลุมบริษั ท ควบคุม กลุม บริษั ท ควบคุม กิจการเมื่ อกลุมบริษั ท มี การเป ดรับ หรือ มี สิท ธิ
ในผลตอบแทนผั น แปรจากการเกี่ ย วข อ งกั บ กิ จ การที่ ได รับ การลงทุ น และมี ค วามสามารถทํ าให เกิ ด ผลกระทบต อ
ผลตอบแทนจากการมีอํานาจเหนือกิจการที่ไดรับการควบคุม กิจการที่กลุมบริษัทมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงิน
และการดําเนินงาน และโดยทั่วไปแลวกลุมบริษัทจะถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงมากกวากึ่งหนึ่ง ในการประเมินวากลุม
บริษัทมีการควบคุมกิจการอื่นหรือไม กลุมบริษัทพิจารณาถึงการมีอยูและผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปได
ที่กลุมบริษัทสามารถใชสิทธิหรือแปลงสภาพตราสารนั้นในปจจุบันรวมถึงสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดซึ่งกิจการอื่น
ในกลุมบริษัท ถืออยูดวย กลุมบริษัทรวมงบการเงินของบริษัทยอยไวในงบการเงินรวมตั้งแตวันที่กลุมบริษัทควบคุม
บริษัทยอยจนกระทั่งอํานาจควบคุมหมดไป
กลุมบริษัทบันทึกการซื้อบริษัทยอยดวยวิธีการซื้อและแสดงตนทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่จายไปหรือดวย
มูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให หรือดวยภาระหนี้สินซึ่งกลุมบริษัทตองรับผิดชอบตั้งแตวันที่ไดบริษัทยอยมา
รวมถึงตนทุนอื่นที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมาซึ่งบริษัทยอย สินทรัพยและหนี้สินที่ระบุได ซึ่งไดจากการซื้อบริษัทยอย
จะถูกวัดมูลคาเริ่มแรกในวันที่ไดบริษัทยอยนั้นดวยมูลคายุติธรรม
ต น ทุ น การไดบ ริษั ท ยอ ยที่ สูงกวามู ลคายุติ ธรรมของสวนแบ งในสิ น ทรัพ ยสุท ธิข องบริษั ท ยอ ยที่ กลุม บริษั ท จะไดรับ
จะบันทึกเปนคาความนิยม ในกรณีที่ตนทุนการไดบริษัทยอยต่ํากวามูลคายุติธรรมของสวนแบงในสินทรัพยสุทธิของ
บริษัทยอยจะรับรูในงบกําไรขาดทุนทันที
เงิน ลงทุน ในบริษั ท ยอยแสดงในงบการเงิน เฉพาะบริษั ท ดวยวิธีราคาทุน หักคาเผื่อการดอ ยคา ตน ทุนจะมี การปรับ
เพื่อสะทอนการเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากสิ่งตอบแทนที่คาดวาตองจาย ตนทุนจะรวมตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของ
จากการไดมาของเงิน ลงทุน นี้ โดยบริษั ท มีการพิ จารณาทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญ ชีวามีขอบงชี้ที่แสดงวาเงินลงทุน
ในบริษัทยอยเกิดการดอยคาหรือไม เมื่อมีขอบงชี้เกิดขึ้นบริษัทจะทดสอบการดอยคา หากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ต่ํากวามูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน บริษัทจะรับรูผลขาดทุนไปที่งบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท
รายชื่อของบริษัทยอยแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18
บริษัทรวม
บริษัทรวมเปนกิจการที่กลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ โดยมีอํานาจเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
นโยบายการเงินและการดําเนินงาน แตไมถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกลาว เงินลงทุนในบริษัทรวมรับ รูโดยใช
วิ ธี ส ว นได เ สี ย ในงบการเงิ น รวม นั บ จากวั น ที่ มี อิ ท ธิ พ ลอย า งเป น สาระสํ า คั ญ จนถึ ง วั น ที่ ก ารมี อิ ท ธิ พ ล
อยางเปนสาระสําคัญสิ้นสุดลง
ภายใตวิธีสวนไดเสีย กลุมบริษัทรับรูเงินลงทุนเมื่อเริ่มแรกดวยราคาทุน มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนนี้จะเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงในภายหลั ง วั น ที่ ไ ด ม าด ว ยส ว นแบ ง กํ า ไรหรื อ ขาดทุ น ของผู ไ ด รั บ การลงทุ น ตามสั ด ส ว นที่ ผู ล งทุ น
มีสวนไดเสียอยู เงินลงทุนในบริษัทรวมของกลุมบริษัทรวมถึงคาความนิยมที่ระบุได ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน
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ถาสวนไดเสียของเจาของในบริษัทรวมนั้นลดลงแตยังคงมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ กลุมบริษัทจะจัดประเภทรายการ
ที่เคยรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเขากําไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดสวนในสวนไดเสียของเจาของที่ลดลง
สวนแบ งกําไรหรือขาดทุ น และสวนแบ งในกําไรขาดทุ น เบ็ดเสร็จอื่น ของกลุมบริษั ท ในบริษัท รวมที่เกิดขึ้นภายหลัง
การไดมา จะรวมไวในงบกําไรขาดทุน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตามลําดับ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
การไดมาดังกลาวขางตนจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เมื่อสวนแบงขาดทุนของกลุมบริษัทในบริษัทรวม
มีมูลค าเทากั บหรือเกิน กวามูลคาสวนไดเสียของกลุมบริษั ท ในบริษั ทรวมนั้น กลุมบริษั ทจะไม รับ รูสวนแบงขาดทุน
อีกตอไป เวนแตกลุมบริษัทมีภาระผูกพันในหนี้ของบริษัทรวมหรือรับวาจะจายหนี้แทนบริษัทรวม
รายการกํ า ไรที่ ยั ง ไม ได เกิ ด ขึ้ น จริง ระหว า งกลุ ม บริษั ท กั บ บริษั ท ร ว มจะตั ด บั ญ ชี เท า ที่ ก ลุ ม บริษั ท มี ส ว นได เสี ย ใน
บริษัทรวมนั้น รายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญ ชีในทํานองเดียวกัน เวนแตรายการนั้นมีหลักฐานวา
สินทรัพยที่โอนระหวางกันเกิดการดอยคา นโยบายการบัญชีของบริษัทรวมจะถูกเปลี่ยนเทาที่จําเปนเพื่อใหสอดคลอง
กับนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัท
กลุมบริษัทมีการพิจารณาทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีวามีขอบงชี้ที่แสดงวาเงินลงทุนในบริษัทรวมเกิดการดอยคาหรือไม
หากมี ข อ บ งชี้เกิ ดขึ้นกลุมบริษั ทจะคํานวณผลขาดทุนจากการดอ ยค า โดยเปรียบเที ยบมู ลคาที่ค าดวาจะไดรับ คื น
กั บ มู ล ค า ตามบั ญ ชี ข องเงิ น ลงทุ น และรั บ รู ผ ลต า งไปที่ ส ว นแบ ง กํ า ไร (ขาดทุ น ) ของเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร ว ม
ในงบกําไรขาดทุน
ในงบการเงิน เฉพาะบริษัท เงิน ลงทุน ในบริษัท รว มจะบันทึกบัญ ชีดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา ตนทุนจะมี
การปรั บ เพื่ อ สะท อ นการเปลี่ ย นแปลงสิ่ ง ตอบแทนที่ เกิ ด ขึ้ น จากสิ่ ง ตอบแทนที่ ค าดว า ต อ งจ า ย ต น ทุ น จะรวม
ตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของจากการไดมาของเงินลงทุนนี้
รายชื่อของบริษัทรวมแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18
การรวมการงาน
เงินลงทุนในการรวมการงานจะถูกจัดประเภทเปนการดําเนินงานรวมกัน หรือการรวมคา โดยการจัดประเภทรายการ
จะขึ้นอยูกับสิทธิและภาระผูกพันตามสัญญาของผูเขารวมการงานนั้นมากกวาโครงสรางรูปแบบทางกฎหมายของการ
รวมการงาน กลุมบริษัทไดประเมินลักษณะของการรวมการงานที่มีและพิจารณาวาเปน การรวมคาและการดําเนินงาน
รวมกัน ดังนี้
การรวมคา
การรวมการงานจัดประเภทเปนการรวมคาเมื่อกลุมบริษัทมีสิทธิในสินทรัพยสุทธิของการรวมการงานนั้น ในงบการเงินรวม
กลุมบริษัทรับรูเงินลงทุนในการรวมคาโดยใชวิธีสวนไดเสีย เงินลงทุนในการรวมคารับรูเมื่อเริ่มแรกดวยราคาทุนและ
ปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนเพื่อรับรูสวนแบงกําไรหรือขาดทุนและการเปลี่ยนแปลงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นของผูไดรับการลงทุนตามสัดสวนที่กลุมบริษัทมีสวนไดเสีย หากสวนแบงขาดทุนของกลุมบริษัทในการรวมคามี
จํานวนเทากับหรือสูงกวาสวนไดเสียของกลุมบริษัทในการรวมคานั้น (ซึ่งรวมถึงสวนไดเสียระยะยาวใดๆ ซึ่งโดยเนื้อหา
แลวถือเปนสวนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิของกลุมบริษัทในการรวมคานั้น) กลุมบริษัทจะไมรับรูสวนแบงในขาดทุนที่เกิน
กวาสวนไดเสียของตนในการรวมคานั้น นอกจากวากลุมบริษัทมีภาระผูกพัน หรือไดจายเงินเพื่อชําระภาระผูกพันแทน
การรวมคาไปแลว
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รายการกํ า ไรที่ ยั ง ไม ไ ด เกิ ด ขึ้ น จริ ง ระหว า งกลุ ม บริ ษั ท กั บ การร ว มค า จะตั ด บั ญ ชี เท า ที่ ก ลุ ม บริ ษั ท มี ส ว นได เสี ย
ในการรวมคานั้น รายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในทํานองเดียวกัน เวนแตรายการนั้นมีหลักฐานวา
สินทรัพยที่โอนระหวางกันเกิดการดอยคา นโยบายการบัญชีของการรวมคาจะถูกเปลี่ยนเทาที่จําเปน เพื่อใหสอดคลอง
กับนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัท
ในงบการเงิน เฉพาะบริษัท เงิ น ลงทุน ในการรว มคา จะบันทึกโดยใชวิธีราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา ตนทุนจะมี
การปรับ เพื่อ สะทอ นการเปลี่ย นแปลงสิ่ง ตอบแทนที่เ กิด ขึ้น จากสิ่ง ตอบแทนที่ค าดวา ตอ งจา ย ตน ทุน จะรวม
ตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของจากการไดมาของเงินลงทุนนี้
การดําเนินงานรวมกัน
กลุ ม บริ ษั ท ได จั ด ประเภทการลงทุ น ที่ ก ลุ ม บริ ษั ท มี สิ ท ธิ ใ นสิ น ทรั พ ย แ ละมี ภ าระผู ก พั น ในหนี้ สิ น ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ
การร ว มการงานนั้ น เป น การดํ า เนิ น งานร ว มกั น โดยกลุ ม บริ ษั ท รั บ รู สิ น ทรั พ ย หนี้ สิ น รายได และค า ใช จ า ยตาม
สวนไดเสียที่กลุมบริษั ทมีในการดําเนินงานรวมกัน และเปนไปตามนโยบายการบัญ ชีของกลุมบริษัทที่เกี่ยวของกับ
สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจายนั้น
กลุ ม บริ ษั ท ยั งไม รับ รูส ว นแบ ง กํ า ไรหรือ ขาดทุ น ที่ เกิ ด จากรายการซื้ อ สิ น ทรัพ ย จ ากการดํ า เนิ น งานรว มกั น จนกว า
จะขายสินทรัพยนั้นใหแกบุคคลที่สามที่เปนอิสระ
รายชื่อของการรวมคาและการดําเนินงานรวมกันไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิ จ การที่ เกี่ ย วข อ งกั น เป น กิ จ การที่ บ ริ ษั ท มี อํ า นาจควบคุ ม หรือ ถู ก ควบคุ ม ไม ว า จะเป น โดยทางตรงหรือ ทางอ อ ม
หรื อ อยู ภ ายใต ก ารควบคุ ม เดี ย วกั น กั บ บริษั ท รวมถึ ง บริษั ท ที่ ทํ า หน า ที่ ถื อ หุ น บริษั ท ย อ ย กิ จ การที่ เป น บริษั ท ย อ ย
ในเครือเดียวกัน บริษัทรวม และการรวมคา
ในการพิ จ ารณาความสั ม พั น ธ ระหว า งกิ จ การที่ เกี่ ย วข อ งกั น กั บ บริ ษั ท แต ล ะรายการ บริ ษั ท คํ า นึ ง ถึ ง เนื้ อ หาของ
ความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย
4.2 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ
รายการตางๆ ในงบการเงินของแตละกิจการในกลุมบริษัทวัดมูลคาโดยใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา ซึ่งถูกกําหนด
เปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของกลุมบริษัท
รายการบั ญ ชี ใ นสกุ ล เงิ น ตราต า งประเทศอื่ น ที่ เกิ ด ขึ้ น ระหว า งป แปลงค า เป น สกุ ล เงิ น ที่ ใ ช ใ นการดํ า เนิ น งาน
ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินในสกุลเงินตราตางประเทศ ซึ่งคงเหลือ
ณ วั น ที่ ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น แปลงค า เป น สกุ ล เงิ น ที่ ใ ช ใ นการดํ า เนิ น งานโดยใช อั ต ราแลกเปลี่ ย น ณ วั น ที่
ในงบแสดงฐานะการเงิ น รายการกํ า ไรและขาดทุ น ที่ เกิ ด จากการรั บ หรื อ จ า ยชํ า ระที่ เป น เงิ น ตราต า งประเทศ
และที่เกิดจากการแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินดังกลาว ไดบันทึกไวในงบกําไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น
อย า งไรก็ ต าม เพื่ อ ให เป น ไปตามข อ กํ า หนดของตลาดหลั ก ทรัพ ย แ ห ง ประเทศไทยและกรมพั ฒ นาธุ รกิ จ การค า
กลุ มบริษั ท จึงนํ าเสนองบการเงิน รวมที่แ ปลงคาจากสกุลเงิน ดอลลารสหรัฐ อเมริกาเป น สกุลเงินบาท โดยแปลงค า
สินทรัพยและหนี้สินดวยอัตราถัวเฉลี่ยระหวางอัตราที่ธนาคารพาณิชยรับซื้อและขายซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยคํานวณไว
ณ วั น สิ้น งวด และแปลงค างบกําไรขาดทุน โดยใชอัต ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย ระหวางงวด ผลตางจากการแปลงค า
รายการดังกลาวรับรูในกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
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4.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร หรือเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคลอง
ในการเปลี่ยนมือ ซึ่งมีอายุไมเกินสามเดือนนับจากวันที่ไดมา
4.4 เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้น คือ เงินลงทุนที่มีกําหนดเวลา โดยมีอายุมากกวา 3 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน นับจากวันที่ไดมา
และกลุ ม บริ ษั ท ตั้ ง ใจจะถื อ ไว จ นครบกํ า หนด เงิ น ลงทุ น ระยะสั้ น วั ด มู ล ค า ภายหลั ง การได ม าด ว ยวิ ธี ร าคาทุ น
ตัดจําหนายตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง หักดวยคาเผื่อการลดลงของมูลคาเงินลงทุน โดยกลุมบริษัทจะทดสอบคาเผื่อ
การลดลงของมูลคาของเงินลงทุนเมื่อมีขอบงชี้วาเงินลงทุนนั้นอาจมีคาเผื่อการลดลงของมูลคาเงินลงทุนเกิดขึ้น หาก
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน กลุมบริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากคาเผื่อการลดลง
ของมูลคาเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุน
4.5 เงินลงทุนเพื่อคา
เงินลงทุนเพื่อคา คือ เงินลงทุนเพื่อจุดมุงหมายหลักในการหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงราคา
เงินลงทุนเพื่อคารับรูมูลคาเริ่มแรกดวยราคาทุนซึ่งหมายถึงมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ใหไปเพื่อใหไดมาซึ่งเงินลงทุนนั้น
รวมทั้งคาใชจายในการทํารายการและวัดมูลคาในเวลาตอมาดวยมูลคายุติธรรม โดยมูลคายุติธรรมของหนวยลงทุน
คํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของหนวยลงทุน รายการกําไรและขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อคาจะถูก
รับรูในงบกําไรขาดทุน
4.6 ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคาแสดงดวยมูลคาสุท ธิที่คาดวาจะได รับ ค าเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญ ประมาณจากการสอบทานสถานะของ
ลูกหนี้การคาที่คงคางอยู ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึงผลตางระหวางราคาตามบัญชี
ของลูกหนี้การคาเปรียบเทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้การคา หนี้สงสัยจะสูญบันทึกเปนคาใชจายใน
งบกําไรขาดทุนในปที่เกิดขึ้น
4.7 สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนของสินคาคํานวณโดย
วิธีตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับประมาณจากราคาที่คาดวาจะขายไดตามปกติของธุรกิจหักดวย
คาใชจายที่จําเปนเพื่อใหสินคานั้นพรอมขายและคาใชจายในการขาย
4.8 พัสดุคงเหลือ
พัสดุคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนของพัสดุคงเหลือคํานวณโดย
วิธีตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มูลคาสุทธิที่จะไดรับประมาณจากราคาที่คาดวาจะขายไดตามปกติของธุรกิจหักดวย
คาใชจายที่จําเปน
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4.9 เงินลงทุนเผื่อขาย
เงิ น ลงทุ น เผื่ อ ขายรั บ รู มู ล ค าเริ่ ม แรกด วยราคาทุ น ซึ่ งหมายถึ งมู ล ค ายุ ติ ธ รรมของสิ่ งตอบแทนที่ ให ไปเพื่ อ ให ได ม า
ซึ่งเงินลงทุ นนั้นรวมทั้งค าใช จายในการทํารายการ โดยวัดมูลคาในเวลาตอมาดวยมูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรมของ
เงินลงทุนวัดตามราคาเสนอซื้อที่อางอิงจากตลาด Alternative Investment Market (AIM) ในตลาดหลักทรัพยลอนดอน
(London Stock Exchange) ณ วันทํ าการสุ ดท ายของวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน โดยอ างอิ งราคาเสนอซื้ อล าสุ ด
จากตลาด AIM โดยรายการกําไรและขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเผื่อขายรับรูในกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
บริษัทจะทดสอบคาเผื่อการลดลงของมูลคาของเงินลงทุนเมื่อมีขอบงชี้วาเงินลงทุนนั้นอาจมีคาเผื่อการลดลงของมูลคา
เงินลงทุนเกิดขึ้น หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจาก
คาเผื่อการลดลงของมูลคาเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุน
ในการจําหนายเงินลงทุนผลตางระหวางมูลคายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายเมื่อเปรียบเทียบกับ
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูในงบกําไรขาดทุน
4.10 เงินลงทุนระยะยาวอื่น
กลุมบริษัทไดจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมไดอยูในความตองการของตลาด นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทยอย
บริษัทรวม การรวมคา และการดําเนินงานรวมกันเปนเงินลงทุนทั่วไป โดยจะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินในหัวขอ
เงินลงทุนระยะยาวอื่นดวยราคาทุนหักดวยคาเผื่อการดอยคา และกลุมบริษัทจะทดสอบการดอยคาเมื่อมีขอบงชี้วา
เงินลงทุนนั้นอาจมีการดอยคาเกิดขึ้น หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน กลุมบริษัทจะ
บันทึกรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุนทันที รายชื่อของเงินลงทุนระยะยาวอื่นไดแสดงไวในหมายเหตุ
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4.11 ตนทุนทางการเงิน
ตนทุนการกูยืมที่เกี่ยวของโดยตรงกับ การไดมา การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพ ยที่เขาเงื่อนไขตองนํามารวมเปน
สวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยนั้น โดยสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขคือสินทรัพยที่จําเปนตองใชระยะเวลานานในการ
เตรียมสินทรัพยนั้นใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงคหรือพรอมที่จะขาย การรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของ
สินทรัพยตองสิ้นสุดลงเมื่อการดําเนินการสวนใหญ ที่จําเปนในการเตรียมสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขใหอยูในสภาพพรอม
ที่จะใชไดตามประสงคหรือพรอมที่จะขายไดเสร็จสิ้นลง
สําหรับเงินกูยืมทั่วไป กลุมบริษัทรับ รูตนทุนการกูยืมที่รวมเปนราคาทุนของสินทรัพ ย โดยใชอัตราการตั้งขึ้นเปนทุน
ซึ่งคํานวณจาก อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของยอดเงินกูในระหวางป
ในกรณี ที่ เงิน กูยืม เกิดขึ้น โดยเฉพาะ เพื่ อ ก อสรา งหรือผลิตสิ น ทรัพ ยที่ เขาเงื่อ นไข จํานวนต น ทุ นการกูยืมที่ รวมเป น
ราคาทุนของสินทรัพย จะเปนตนทุนการกูยืมที่เกิดขึ้นจริงในระหวางปของเงินกูนั้น หักดวยรายไดที่เกิดจากการนําเงินกู
ดังกลาวไปลงทุนเปนการชั่วคราว
ตนทุนการไดมาซึ่งทุน กลุมบริษัทบันทึกตนทุนการไดมาซึ่งทุนเปนสวนหักจากสวนเกินมูลคาหุน โดยตนทุนการไดมา
ซึ่งทุนประกอบไปดวยคาใชจายโดยตรงที่เกิดขึ้นสําหรับการระดมทุน เชน คาธรรมเนียม คาใชจายในการจัดพิมพหนังสือ
ชี้ชวน คาที่ปรึกษาทางการเงิน เปนตน
ตนทุนการกูยืมอื่นๆ ตองถือเปนคาใชจายในงวดที่เกิดขึ้น
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4.12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ แสดงตามราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย


สินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียม
บริษัทบันทึกบัญชีสินทรัพยที่ใชเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียมโดยใชวิธีผลสําเร็จของงาน (The Successful
Efforts Method) ซึ่งมีนโยบายบัญชีดังนี้
ตนทุนสินทรัพย
ต น ทุ น ของสิ น ทรั พ ย ป ระกอบด ว ยต น ทุ น ทั้ ง หมดเพื่ อ การได ม าซึ่ ง สิ ท ธิ ใ นผลผลิ ต ป โ ตรเลี ย มหรื อ ต น ทุ น
ในการไดมาในสัดสวนของสินทรัพย ตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิต รวมถึงเครื่องมือ และอุปกรณตางๆ
ตนทุนเพื่อการขุดเจาะปโตรเลียมของหลุมสํารวจจะถูกบันทึกเปนสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและประเมินคา
และจะเปลี่ยนเปนสินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียมของโครงการที่พบปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว
เมื่อมีการสํารวจพบปริมาณสํารองที่เพียงพอในเชิงพาณิ ชยแตจะถูกตัดจําหนายเปนคาใชจายทั้งจํานวนใน
งบกําไรขาดทุนในงวดที่มีการพิสูจนวาไมพบปริมาณสํารองหรือพบแตไมเพียงพอในเชิงพาณิชย
รายจายสํารวจเพื่องานธรณีวิทยาและธรณีฟสิกส ตลอดจนคาสงวนพื้นที่ในชวงการสํารวจบันทึกเปนคาใชจาย
ในงวดที่เกิดในงบกําไรขาดทุน
รายจ า ยเพื่ อ การพั ฒ นา ทั้ ง ในส ว นของสิ น ทรั พ ย ที่ พ บปริ ม าณ สํ า รองที่ พิ สู จ น แ ล ว รวมถึ ง ต น ทุ น ของ
หลุมพัฒนาที่ไมประสบความสําเร็จจะถูกบันทึกไวเปนสินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียม
คาเสื่อมราคาและคาสูญสิ้น
ค า เสื่ อ มราคาของต น ทุ น การได ม าซึ่ ง สิ ท ธิ ใ นผลผลิ ต ป โ ตรเลี ย มคํ า นวณ โดยวิ ธี สั ด ส ว นของผลผลิ ต
(Unit of Production) ตลอดอายุ ข องปริ ม าณสํ า รองที่ พิ สู จ น แ ล ว (Proved Reserves) ค า เสื่ อ มราคาของ
ตนทุนหลุมสํารวจ การพัฒนา รวมถึงตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิต ยกเวนโครงการที่ยังไมสําเร็จคํานวณโดย
วิธีสัดสวนของผลผลิต ตลอดอายุของปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว (Proved Reserves) หรือปริมาณสํารองที่
พิ สู จ น แ ละพั ฒ นาสํ า เร็ จ (Proved Developed Reserves) กลุ ม บริ ษั ท รั บ รู ก ารเปลี่ ย นแปลงประมาณการ
ปริมาณสํารองโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป
คาเสื่อมราคาสําหรับเครื่องมือ และอุปกรณตางๆ คํานวณโดยวิธีเสนตรง ตามอายุการใหประโยชนของสินทรัพย
ไมเกิน 20 ป
ค า เสื่ อ มราคาสํ า หรั บ ค า ตอบแทนการต อ ระยะเวลาการผลิ ต ป โ ตรเลี ย ม คํ า นวนโดยวิ ธี เ ส น ตรง
ตามระยะเวลาของสัญญา ซึ่งมีอายุ 10 ป
ปริ ม าณสํ า รองที่ พิ สู จ น แ ล ว และปริ ม าณสํ า รองที่ พิ สู จ น แ ละพั ฒ นาสํ า เร็ จ คํ า นวณโดยวิ ศ วกรของบริ ษั ท
และขอมูลที่ไดรับจากผูรวมดําเนินงาน



ทอขนสงกาซและอื่นๆ
ต น ทุ นของสิ น ทรัพ ย ป ระกอบดว ย ราคาซื้อ รวมถึงต น ทุ นทางตรงอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวกั บ การจัดหาสิน ทรัพ ยเพื่ อให
สินทรัพยอยูในสภาพพรอมใชงาน
คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมเกิน 30 ป
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ในกรณี ที่ ราคาตามบั ญ ชี สู งกว า มู ล ค า ที่ ค าดวา จะได รับ คื น ราคาตามบั ญ ชี จะถู ก ปรับ ลดให เท า กั บ มู ล ค า ที่ ค าดว า
จะไดรับคืน
รายการกําไรขาดทุนจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ คํานวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับ
กับราคาตามบัญชี และรับรูในงบกําไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น
ต น ทุ น ของการปรั บ ปรุ ง สิ น ทรัพ ย ให ดี ขึ้ น ที่ มี ส าระสํ า คั ญ จะรวมไว เป น ส ว นหนึ่ ง ของราคาตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย
หากกลุมบริษัทคาดวาจะไดรับประโยชนกลับคืนมามากกวาการใชประโยชนโดยไมมีการปรับปรุง
คาซอมแซมบํารุงรักษาจะรับรูเปนคาใชจายในงวดที่เกิดขึ้น
4.13 รายจายสวนที่สํารองแทนรัฐบาล (Carried Cost) ภายใตสัญญาแบงปนผลผลิต
ภายใต สั ญ ญาแบ ง ป น ผลผลิ ต ที่ มี รั ฐ บาลเป น ผู ร ว มทุ น บางสั ญ ญา กลุ ม ผู ร ว มทุ น อื่ น ที่ ไ ม ใ ช รั ฐ บาลมี ข อ ผู ก พั น
ที่จะตองจายตนทุนในชวงระยะเวลาสํารวจทั้งหมด ซึ่งรวมถึงตนทุนในสวนของรัฐบาลจนกวาจะไดรับอนุมัติพื้นที่พัฒนา
ปโตรเลียม (First Development Area) ตนทุนในชวงระยะเวลาสํารวจที่กลุมผูรวมทุนจายแทนรัฐบาลดังกลาว (Carried
Cost) เปนไปตามสัดสวนที่ตกลงกัน ทั้งนี้ เมื่อโครงการไดทําการผลิตแลว กลุมผูรวมทุนจะไดรับคืน Carried Cost ในรูป
ของการแบงปนผลผลิตปโตรเลียม หรือการหักคืนคาใชจายที่ไดจายไปแลว (Recovery) โดยปราศจากดอกเบี้ย กลุม
บริษัทไดบันทึกรายการ Carried Cost ตามประเภทกิจกรรมปโตรเลียม ภายใตวิธีผลสําเร็จของงาน ซึ่งสวนใหญบันทึกเปน
รายการภายใตสินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียม และสินทรัพยในการสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรใน
งบแสดงฐานะการเงิน รวมทั้งคาใชจายในการสํารวจปโตรเลียมในงบกําไรขาดทุน (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 25)
4.14 คาความนิยม
คาความนิยมเกิดจากการรวมธุรกิจ โดยเปนจํานวนที่สูงกวาของมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนใหเมื่อเทียบกับ
มู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรัพ ย และหนี้ สิ น ที่ ระบุ ได รวมทั้ ง หนี้ สิ น ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น สุ ท ธิ ณ วัน ที่ ได ม า ของบริษั ท ย อ ย
การดําเนินงานรวมกัน บริษัทรวม หรือการรวมคา
ค า ความนิ ย มที่ เกิ ด จากการได ม าซึ่ ง บริ ษั ท ย อ ย และการดํ า เนิ น งานร ว มกั น จะแสดงเป น รายการแยกต า งหากใน
งบแสดงฐานะการเงินรวม สวนคาความนิยมที่เกิดจากการไดมาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคาจะรวมไวใน
บัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา
คาความนิยมที่รับ รูจะไมถูกตัดจําหนาย แตจะถูกทดสอบการดอยคาทุกป โดยจะถูกปน สวนไปยังหนวยสินทรัพ ยที่
ก อ ให เกิ ด เงิน สด (Cash Generating Unit) ซึ่ ง หน ว ยนั้ น อาจจะเป น หน ว ยเดี ย วหรือ หลายหน ว ยรวมกั น ซึ่ ง คาดว า
จะได รั บ ประโยชน จ ากค า ความนิ ย มที่ เกิ ด จากการรวมธุ ร กิ จ และกลุ ม บริ ษั ท แสดงค า ความนิ ย มด ว ยราคาทุ น
หักคาเผื่อการดอยคาสะสม
คาเผื่อการดอยคาของคาความนิยมที่รับรูแลวจะไมมีการกลับรายการ ทั้งนี้มูลคาคงเหลือตามบัญชีของคาความนิยมจะถูก
รวมคํานวณในกําไรหรือขาดทุนเมื่อมีการขายกิจการ
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4.15 สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมมีตัวตน แสดงตามราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนายสะสม และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
สินทรัพยไมมีตัวตนประกอบดวยคาใชจายเพื่อสิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร และสิทธิการเชา ซึ่งตัดจําหนายตามวิธี
เสนตรงไมเกิน 10 ป
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
4.16 สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและประเมินคา


ปริมาณสํารองที่คาดวาจะพบ (Probable Reserves)
ปริมาณสํารองที่คาดวาจะพบ คือ มูลคาของปริมาณสํารองซึ่งกลุมบริษัททําการประเมินมูลคาเมื่อมีการซื้อธุรกิจ ปริมาณ
สํารองดังกลาวจะถูกจัดประเภทรวมกับสินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียมเมื่อปริมาณสํารองดังกลาวไดเปลี่ยน
ประเภทเปนปริมาณสํารองที่พิสูจนแลวและทําการตัดจําหนายซึ่งคํานวณโดยวิธีสัดสวนของผลผลิต



สินทรัพยในการสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากร
บริษัทบันทึกสินทรัพยในการสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรเปนสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและประเมินคา
โดยใชราคาทุน เมื่อมีการสํารวจพบปริมาณสํารองที่เพียงพอในเชิงพาณิชย สินทรัพยภายใตโครงการนั้นจะถูกโอน
ไปเปนสินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียมของโครงการที่พบปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว และมีวิธีวัดมูลคา
ภายหลังตามวิธีการที่ระบุไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4.12 เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สําหรับโครงการที่พิสูจนวาไมพบปริมาณสํารองหรือพบแตไมเพียงพอในเชิงพาณิชย สินทรัพยภายใตโครงการนั้นจะถูก
ตัดจําหนายเปนคาใชจายทั้งจํานวนในงบกําไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น

4.17 การดอยคาของสินทรัพย
สินทรัพยของกลุมบริษัทจะมีการทบทวนการดอยคา เมื่อมีเหตุการณหรือสถานการณบงชี้วาราคาตามบัญชีอาจสูงกวา
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน สําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน หรือยังไมพรอมใชงาน
จะถูกทดสอบการดอยคาเปนประจําทุกป
รายการขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับคืน ซึ่งหมายถึง
จํานวนที่สูงกวาระหวางมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายเทียบกับมูลคาจากการใชสินทรัพย ซึ่งสวนปรับลดจะถูก
บันทึกในงบกําไรขาดทุน ทั้งนี้สินทรัพยจะถูกจัดเปนหนวยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได เพื่อวัตถุประสงคของ
การประเมินการดอยคา
การประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคตที่ ใช ในการประเมิ น การด อ ยค า ของสิ น ทรัพ ย ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การผลิ ต
ปโตรเลียมไดคํานึงถึงการประเมินความเสี่ยงบนความสามารถของแหลงผลิตและแหลงกักเก็บปโตรเลียม รวมถึงการ
คาดการณเกี่ยวกับปริมาณสํารองปโตรเลียมที่พิสูจนแลว และที่ยังไมไดพิสูจน
ค า เผื่ อ การด อ ยค า ของสิ น ทรัพ ย ย กเวน ส ว นที่ เกี่ ย วข อ งกั บ ค า ความนิ ย มจะถู ก กลั บ รายการเมื่ อ มี เหตุ ก ารณ ห รือ
สถานการณซึ่งบงชี้วามีการเปลี่ยนแปลงในคาเผื่อการดอยคาที่เกิดขึ้น ในกรณีดังกลาว ราคาตามบัญชีของสินทรัพย
ที่ เพิ่ ม ขึ้น จากการกลั บ บั ญ ชี ผ ลขาดทุ น จากการด อ ยค า ต องไม สู งกวาราคาตามบั ญ ชีที่ ค วรเป น (สุทธิจากค าตั ด
จํ า หน ายหรื อ ค าเสื่ อ มราคา) หากกลุ ม บริ ษั ทไม เคยรั บ รู ผ ลขาดทุ นจากการด อยค าของสิ น ทรั พ ย นั้ น
ในงวดกอน
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4.18 ภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับงวดประกอบดวย ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินได
จะรับรูในกําไรหรือขาดทุน ยกเวนภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับรายการที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรายการที่รับรู
โดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน ในกรณี นี้ ภาษีเงินไดตองรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังสวนของ
ผูถือหุนตามลําดับ
ภาษี เงิน ไดของงวดปจจุบันคํานวณจากอัตราภาษี ตามกฎหมายภาษี ที่มีผลบังคับ ใชอยูห รือที่คาดไดคอนขางแน
ว า จะมี ผ ลบั ง คั บ ใช ภ ายในสิ้ น รอบระยะเวลาที่ ร ายงานในประเทศที่ บ ริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ยดํ า เนิ น งานอยู แ ละ
เกิดรายไดเพื่อเสียภาษี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญ ชีรับรูจากผลตางชั่วคราวระหวางฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สิน และราคาตามบัญ ชีที่
แสดงอยูในงบการเงิน
อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทจะไมรับรูภาษีเงินไดรอการตัดบัญ ชีที่เกิดจากการรับรูเริ่มแรกของรายการสินทรัพยหรือ
รายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไมใชการรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้นไมมีผลกระทบตอกําไรหรือ
ขาดทุนทั้งทางบัญชีหรือทางภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีคํานวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผล
บังคับใชอยู หรือ ที่คาดไดคอนขางแนวาจะมีผลบังคับใชภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดวาอัตราภาษี
ดังกลาวจะนําไปใชเมื่อสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของไดรับประโยชน หรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชีไดมีการจายชําระ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะรับรูหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวา กลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอ
ที่จะนําจํานวนผลตางชั่วคราวนั้นมาใชประโยชน
สิ น ทรัพ ย ภ าษี เงิ น ได รอการตั ด บั ญ ชี แ ละหนี้ สิ น ภาษี เงิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี จ ะแสดงหั ก กลบกั น ก็ ต อ เมื่ อ บริษั ท
มีสิทธิตามกฎหมายที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน และ
ทั้ งสิ น ทรัพ ย ภ าษี เงิน ได รอการตั ด บั ญ ชี แ ละหนี้ สิ น ภาษี เงิ น ได รอการตั ด บั ญ ชี เกี่ ย วข อ งกั บ ภาษี เงิ น ได ที่ ป ระเมิ น
โดยหน ว ยงานจั ด เก็ บ ภาษี ห น ว ยงานเดี ย วกั น โดยการเรีย กเก็ บ เป น หน ว ยภาษี เดี ย วกั น หรื อ หน ว ยภาษี ต า งกั น
ซึ่งตั้งใจจะจายหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิ
4.19 คาตอบแทนตามสัญญารอตัดบัญชี
คาตอบแทนตามสัญญารอตัดบัญชีเปนภาระผูกพันที่บริษัทตองจายเงินใหกับผูซื้อ (ปตท.) ตามเงื่อนไขหนึ่งในสัญญา
ซื้ อ ขายก า ซธรรมชาติ (Gas Sales Agreement) ของโครงการอาทิ ต ย ในการดํ า เนิ น การขายก า ซธรรมชาติ
ซึ่ งค าตอบแทนดั งกล าวจั ด ประเภทเป น สิ น ทรัพ ย ไม ห มุ น เวี ยนภายใต หั วข อ ค าตอบแทนตามสั ญ ญารอตั ด บั ญ ชี
และตัดจําหนายโดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ
4.20 เงินกูยืม
กลุ ม บริษั ท บั น ทึ ก เงิน กู ยื ม ตามมู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของสิ่ ง ตอบแทนที่ ได รับ หั ก ด ว ยต น ทุ น การจั ด ทํ า รายการที่ เกิ ด ขึ้ น
เพื่อใหไดมาซึ่งเงินกูยืม
เงินกูยืมจัดประเภทเปนหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุมบริษัท ไมมีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขใหเลื่อนชําระหนี้ออกไปอีก
เปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
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4.21 สัญญาเชาระยะยาว


กรณีที่กลุมบริษัทเปนผูเชา
สัญ ญาเชาที่ดิน อาคารและอุปกรณ ซึ่งผูเชาเปนผูรับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเกือบ
ทั้ ง หมดถื อ เป น สั ญ ญาเช า การเงิ น ซึ่ ง จะบั น ทึ ก เป น รายจ า ยฝ า ยทุ น ด ว ยมู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย
ที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญ ญาเชา แลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา จํานวนเงิน
ที่ ต อ งจ า ยดั ง กล า วจะป น ส ว นระหว า งหนี้ สิ น และค า ใช จ า ยทางการเงิ น เพื่ อ ให ไ ด อั ต ราดอกเบี้ ย คงที่
ต อ หนี้ สิ น คงค า งอยู โดยพิ จ ารณาแยกแต ล ะสั ญ ญา ภาระผู ก พั น ตามสั ญ ญาเช า หั ก ค าใชจ า ยทางการเงิน
จะบั น ทึ ก เป น หนี้ สิ น ส ว นดอกเบี้ ย จ า ยจะบั น ทึ ก ในงบกํ า ไรขาดทุ น ตลอดอายุ ข องสั ญ ญาเช า เพื่ อ ทํ า ให
อัตราดอกเบี้ยแตละงวดเปนอัตราคงที่สําหรับยอดคงเหลือของหนี้สินที่เหลืออยู
สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยที่เชาหรืออายุ
ของสัญญาเชา แลวแตระยะเวลาใดจะนอยกวา
สัญ ญาเชาระยะยาวเพื่ อเชาสิน ทรัพ ยซึ่งผูใหเชาเปน ผูรับความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเปน เจาของ
เป น ส ว นใหญ สั ญ ญาเช า นั้ น ถื อ เป น สั ญ ญาเช า ดํ า เนิ น งาน เงิ น ที่ ต อ งจ า ยภายใต สั ญ ญาเช า ดั ง กล า ว
จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น
คาใช จายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญ ญาเช าดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เงินเพิ่มที่ ตองจายใหแ ก
ผูใหเชา จะบันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น



กรณีที่กลุมบริษัทเปนผูใหเชา
สิน ทรัพ ยที่ ให เชาตามสัญ ญาเชาดําเนิ นงานรวมแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน ในส วนที่ ดิน อาคารและ
อุปกรณ และตัดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนข องสิน ทรัพ ยดวยเกณฑ เดียวกัน กับ รายการที่ดิน
อาคารและอุปกรณของกลุมบริษัทซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกัน รายไดคาเชา รับรูดวยวิธีเสนตรงตลอดชวงเวลา
การใหเชา

4.22 ผลประโยชนของพนักงาน
กลุ ม บริษั ท รับ รูผ ลประโยชน ข องพนั กงาน โดยแบ งประเภทเป น ผลประโยชน ห ลั งออกจากงานและผลประโยชน
ระยะยาวอื่น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
กลุมบริษัทรับรูผลประโยชนของพนักงานตามโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว ดังตอไปนี้
โครงการสมทบเงิน
พนั ก งานของกลุ ม บริษั ท ได เข า เป น สมาชิ ก กองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ ต อ ไปนี้ คื อ “กองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ พนั ก งาน
ปตท.สผ. ซึ่งจดทะเบียนแลว” “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสินสถาพร ซึ่งจดทะเบียนแลว” และ “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ทิสโกรวมทุน 1 ซึ่งจดทะเบียนแลว”
กองทุ น ดั งกล าวเป นกองทุ น แบบที่ มี ผู จั ดการทรัพ ย สิ น ที่ เป น บุ คคลภายนอกเป น ผู ดู แลทั้ งเงิน สะสมของพนั กงาน
และเงินสมทบจากกลุมบริษั ท ทั้ งนี้กลุมบริษั ทจายสมทบเป นรายเดือนในระหวางอัตรารอยละ 3-15 ของเงินเดือน
พนักงานเขากองทุนดังกลาว และถือเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจายเงินสมทบ
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โครงการผลประโยชนของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
ภาระหนี้ สิ น ของกลุ ม บริ ษั ท ที่ เกิ ด จากแผนการเงิ น ผลประโยชน สํ า หรั บ พนั ก งานเมื่ อ เกษี ย ณอายุ คํ า นวณ
โดยการประมาณ จํ า นวนเงิ น ผลประโยชน ใ นอนาคตที่ พ นั ก งานจะได รั บ จากการทํ า งานให กั บ กลุ ม บริ ษั ท
ในงวดป จจุบั นและงวดอนาคต โดยผลประโยชน ดังกลาว ได ถูกคิ ดลดเป นมู ลคาป จจุบั น โดยอั ตราคิดลดใชอัตรา
ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล การประมาณการหนี้สินดังกลาว คํานวณโดยผูเชี่ยวชาญอิสระดานคณิ ตศาสตร
ประกั น ภั ย ซึ่ งใช วิ ธี คิ ด ลดแต ล ะหน ว ยที่ ป ระมาณการไว (Projected Unit Credit Method) กํ า ไรและขาดทุ น
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงจากประสบการณหรือการเปลี่ยนแปลง
ในขอสมมติจะตองรับรูในสวนของผูถือหุนผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น
ตนทุนบริการในอดีตจะถูกรับรูทันทีในงบกําไรขาดทุน
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
ผลประโยชนระยะยาวอื่นของกลุมบริษั ท เปนผลประโยชนที่จายจากการทํ างานเปนระยะเวลานาน กลุมบริษั ทจะ
กําหนดจํานวนเงินผลประโยชน ตามระยะเวลาของการใหบริการของพนักงาน
ภาระหนี้ สิ น ที่ คาดว าจะเกิ ดจากการให ผลประโยชน นี้ คํ านวณโดยผู เชี่ ยวชาญอิ สระด านคณิ ตศาสตรป ระกั น ภั ย
และจะบันทึกคางจายตลอดระยะเวลาการจางงาน โดยใชวิธีการทางบัญชีเดียวกับที่ใชในโครงการผลประโยชนของ
พนั กงานเมื่ อ เกษี ยณอายุ กํ าไรและขาดทุ น จากการประมาณการตามหลั กคณิ ต ศาสตรป ระกั น ภั ยที่ เกิ ดขึ้ น จาก
การปรับปรุงจากประสบการณหรือเปลี่ยนแปลงขอสมมติจะรับรูในงบกําไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น
กลุมบริษัทไดบันทึกหนี้สินที่เกิดจากผลประโยชนของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงินภายใตหัวขอประมาณการหนี้สิน
ผลประโยชนของพนักงาน ตามรายละเอียดที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 32
4.23 การจัดการความเสี่ยงในสวนของทุน
วั ต ถุ ป ระสงค ข องกลุ ม บริ ษั ท ในการบริ ห ารทุ น ของบริ ษั ท คื อ เพื่ อ ดํ า รงไว ซึ่ ง ความสามารถในการดํ า เนิ น งาน
อยางตอเนื่องของกลุมบริษัท เพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอื่น และเพื่อดํารงไว
ซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดตนทุนทางการเงินของทุน
4.24 สํารองเพื่อการขยายงาน
กลุ ม บริ ษั ท จะพิ จ ารณาจั ด สรรสํ า รองเพื่ อ การขยายงานเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการลงทุ น โครงการใหม ใ นระยะ
เริ่ม สํ า รวจ (Exploration Phase) ซึ่ ง เป น ระยะที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง หรือ เพื่ อ การแสวงหาปริม าณสํ า รองป โตรเลี ย ม
มาทดแทน โดยจัดสรรจากกําไรสุทธิทางภาษีที่เกิดจากกิจกรรมสํารวจและผลิตปโตรเลียม ในอัตราไมเกินรอยละ 35
4.25 การรับรูรายได
รายไดจากการขายผลิตภัณฑปโตรเลียมรับรูเมื่อสงมอบสินคาใหกับลูกคา
รายไดดอกเบี้ยรับรูตามสวนของเวลา โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริงของสินทรัพย
รายไดนอกเหนือจากที่กลาวตามขางตนรับรูตามเกณฑคงคาง
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4.26 รายไดรอการรับรูภายใตสัญญา (Take-or-Pay)
ภายใตสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ กลุมบริษัทมีภาระตองสงมอบกาซธรรมชาติตามปริมาณขั้นต่ําใหแกลูกคาตาม
สัญญาการซื้อขายในแตละปสัญญา หากในปสัญญาใดที่ลูกคาไมสามารถรับกาซธรรมชาติตามปริมาณขั้นต่ําไดตาม
สัญญาที่กําหนดสําหรับปสัญญานั้น ลูกคาตองชําระคากาซธรรมชาติในปริมาณที่ไมไดรับ (Take-or-Pay) โดยมีสิทธิ
ที่จะรับ กาซธรรมชาติสําหรับ ปริมาณที่ ไดชําระแลวในปตอๆ ไป (Make-up) โดยไมตองชําระคากาซธรรมชาติอีก
กลุมบริษั ท บัน ทึกรายการดังกลาวเปนรายไดรอการรับ รู และจะรับ รูเปนรายไดในปที่มีการสงมอบก าซธรรมชาติ
แกลูกคา (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 35)
4.27 กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับ ปที่เปนของผูถือหุนสามัญ ที่หักดอกเบี้ ยจายสําหรับ หุน กู
ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ถือโดยผูถือหุนในระหวางป
กํ า ไรต อ หุ น ปรั บ ลดคํ า นวณโดยการหารกํ า ไรสํ า หรั บ ป ที่ เป น ของผู ถื อ หุ น สามั ญ ที่ หั ก ดอกเบี้ ย จ า ยสํ า หรั บ หุ น กู
ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนั กที่ถือโดยผูถือหุนในระหวางป ปรับปรุงดวย
จํานวนหุนสามัญเทียบเทาปรับลด โดยมีขอสมมติวาหุนสามัญเทียบเทาปรับลดไดแปลงเปนหุนสามัญทั้งหมด
4.28 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน
ส ว นงานดํ า เนิ น งานได ถู ก รายงานในลั ก ษณะเดี ย วกั บ รายงานภายในที่ นํ า เสนอให ผู มี อํ า นาจตั ด สิ น ใจสู ง สุ ด
ดานการดําเนินงาน โดยผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหนาที่ในการจัดสรรทรัพยากร
และประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานดําเนินงานที่ทําการตัดสินใจเชิงกลยุทธ
ในการพิจารณาขอมูลจําแนกตามสวนงาน ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานไดพิจารณาถึงประเภทของ
ผลิตภัณฑ รวมถึงเขตภูมิศาสตร โดยแบงตามสวนงานธุรกิจ ซึ่งสวนงานธุรกิจจะกําหนดโดยลักษณะของกิจกรรม
ที่แตกตางกัน ซึ่งมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกตางจากความเสี่ยงและผลตอบแทนของสวนงานธุรกิจอื่น
4.29 เครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
กลุ ม บริ ษั ท จั ด สิ น ทรั พ ย ท างการเงิน เป น 4 ประเภท ได แ ก (1) สิ น ทรัพ ย ท างการเงิน ที่ วั ด ค า ด ว ยมู ล ค า ยุ ติ ธ รรม
ผานงบกําไรขาดทุน (2) เงินลงทุนที่ถือจนครบกําหนด (3) เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ และ (4) สินทรัพยทางการเงิน
เผื่ อ ขาย การจั ด ประเภทขึ้ น อยู กั บ จุ ด ประสงค ใ นการได ม าซึ่ ง สิ น ทรั พ ย ท างการเงิ น นั้ น ๆ หนี้ สิ น ทางการเงิ น
จัดประเภทเปน (1) หนี้สินทางการเงินที่วัดคาดวยมูลคายุติธรรมผานงบกําไรขาดทุน และ (2) หนี้สินทางการเงิน
ที่วัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย
สิน ทรัพ ย ทางการเงิน และหนี้ สิน ทางการเงิน ทั้ งหมดจะรับ รูเริ่ม แรกดว ยมูลค ายุ ติ ธรรม โดยในกรณี ข องสิน ทรัพ ย
ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่ไมไดแสดงดวยมูลคายุติธรรมผานงบกําไรขาดทุนจะแสดงสุทธิดวยตนทุนในการ
ทํ า รายการซึ่ ง เกี่ ย วข อ งโดยตรงกั บ การได ม าหรื อ การออกสิ น ทรั พ ย ท างการเงิ น หรื อ หนี้ สิ น ทางการเงิ น ทั้ ง นี้
การบัญชีหลังจากการไดมาขึ้นอยูกับการจัดประเภทของสินทรัพยทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินนั้น
สินทรัพยทางการเงินประเภทเงินให สินเชื่อและลูกหนี้ และเงินลงทุ นที่ ถือจนครบกําหนด รวมถึงหนี้ สินทางการเงิน
ที่ วั ดมู ลค าด วยวิ ธี ราคาทุ นตั ดจํ าหน ายนั้ น เริ่ มต น รับ รูรายการด วยมู ลค ายุ ติ ธรรมสุ ท ธิ ด วยต น ทุ นการทํ ารายการ
และรับรูมูลคาภายหลังดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง โดยรับรูสวนตางเปนกําไรหรือขาดทุน
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การดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน
กลุมบริษัทประเมินขอบงชี้การดอยคาของสินทรัพยทางการเงินหรือกลุมของสินทรัพยทางการเงินวามีการดอยคา
หรือไม ณ วันสิ้นงวดในงบแสดงฐานะการเงิน ในกรณี มีขอบงชี้การดอยคาเกิดขึ้น จํานวนผลขาดทุนจากการดอยคา
จะคํานวณจากผลตางระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดดวย
อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงเดิมตามสัญญา โดยขาดทุนจากการดอยคารับรูเปนกําไรหรือขาดทุน
อนุพันธทางการเงินและการปองกันความเสี่ยง
กลุ ม บริ ษั ท รั บ รู อ นุ พั น ธ ท างการเงิ น ในงบแสดงฐานะการเงิ น ด ว ยมู ล ค า ยุ ติ ธ รรมและรั บ รู ก ารเปลี่ ย นแปลงใน
มูลคายุติธรรมเปนกําไรหรือขาดทุน
ในกรณี กิ จการเลื อ กปฏิ บั ติต ามการบั ญ ชี ป อ งกั น ความเสี่ ยงโดยเป น ไปตามเงื่อ นไขที่ ระบุ ในมาตรฐานการบั ญ ชี
ผลของการบันทึกรายการปองกันความเสี่ยงจะถูกหักกลบกันสําหรับการปองกันความเสี่ยงที่มีป ระสิท ธิผล กรณี
กิจการเขาทําสัญญาเพื่อปองกันความเสี่ยงในมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของรายการปองกัน
ความเสี่ ยงจะรับ รูเป น กําไรหรือ ขาดทุน เชน เดี ย วกับ การเปลี่ ยนแปลงในมู ลค ายุติ ธรรมของรายการที่ ถูกป อ งกั น
ความเสี่ยงเฉพาะสวนของความเสี่ยงที่เกี่ยวของ
กรณี ที่ กิ จ การเข า ทํ า สั ญ ญาอนุ พั น ธ เพื่ อ ป อ งกั น ความเสี่ ย งในกระแสเงิ น สด ผลกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น ส ว นที่ มี
ประสิทธิผลของอนุพันธปองกันความเสี่ยงจะรับรูในกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นโดยแสดงเปนรายการแยกตางหาก และ
จะทยอยรับรูเปนกําไรหรือขาดทุนเมื่อรายการที่ถูกปองกันความเสี่ยงมีผลกระทบตองบกําไรขาดทุน ผลกําไรหรือ
ขาดทุนสวนที่ไมมีประสิทธิผลของอนุพันธปองกันความเสี่ยงรับรูเปนกําไรหรือขาดทุนทันทีที่เกิดรายการ
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5.

การจัดประเภทรายการใหม
5.1 ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดออกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ซึ่งมีผลตอการจัดทํา
งบการเงินที่มีรอบปบัญชีเริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 กลุมบริษัทจึงไดมีการจัดประเภทรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เพื่อใหการแสดงรายการในงบการเงินเปนไปตามประกาศฉบับดังกลาว
5.2 นอกจากนี้ กลุมบริษัทไดมีการจัดประเภทรายการใหมในงบแสดงฐานะการเงินรวม สําหรับสวนหนึ่งของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ เนื่องจากกลุมบริษัทพิจารณาลักษณะของ
สินทรัพยดังกลาวแลว พบวาสินทรัพยดังกลาวเปนสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและประเมินคา ทั้งนี้กลุมบริษัทไดจัดประเภทรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ใหม
เพื่อใหสอดคลองกับการแสดงจัดประเภทรายการในปปจจุบัน
ผลกระทบตองบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 1 มกราคม 2559 มีดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ตามที่
รายงานไวเดิม
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ๆ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและ
ประเมินคา
สิทธิในการไดรับชดเชยจากกองทุน
การรื้อถอน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2559
จัดประเภทใหม เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ตามขอ 5.1
ตามขอ 5.2

ตามที่
ตามที่
จัดประเภทใหม รายงานไวเดิม

งบการเงินรวม
1 ม.ค. 2559
จัดประเภทใหม เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ตามขอ 5.1
ตามขอ 5.2

ตามที่
จัดประเภทใหม

187.20
8,534.10
3,643.07

106.02
(106.02)
(3,551.26)

(264.21)
-

106.02
81.18
8,269.89
91.81

208.64
9,652.41
3,691.16

95.87
(95.87)
(3,592.62)

(276.39)
-

95.87
112.77
9,376.02
98.54

-

3,551.26

264.21

3,815.47

-

3,592.62

276.39

3,869.01

186.33

115.87
(115.87)

-

115.87
70.46

96.25

87.39
(87.39)

-

87.39
8.86
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หนวย : ลานบาท

ตามที่
รายงานไวเดิม
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ๆ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและ
ประเมินคา
สิทธิในการไดรับชดเชยจากกองทุน
การรื้อถอน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 2559
จัดประเภทใหม เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ตามขอ 5.1
ตามขอ 5.2

1 ม.ค. 2559
จัดประเภทใหม เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ตามขอ 5.1
ตามขอ 5.2

ตามที่
ตามที่
จัดประเภทใหม รายงานไวเดิม

ตามที่
จัดประเภทใหม

6,707.54
305,781.99
130,533.52

3,798.77
(3,798.77)
(127,243.77)

(9,466.90)
-

3,798.77
2,908.77
296,315.09
3,289.75

7,529.68
348,341.60
133,208.86

3,459.66
(3,459.66)
(129,652.63)

(9,974.26)
-

3,459.66
4,070.02
338,367.34
3,556.23

-

127,243.77

9,466.90

136,710.67

-

129,652.63

9,974.26

139,626.89

6,676.47

4,151.82
(4,151.82)

-

4,151.82
2,524.65

3,473.43

3,153.85
(3,153.85)

-

3,153.85
319.58
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2559
จัดประเภทใหม
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ตามที่
ตามที่
ตามขอ 5.1
จัดประเภทใหม
รายงานไวเดิม
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ๆ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและ
ประเมินคา

งบการเงินเฉพาะบริษัท
1 ม.ค. 2559
จัดประเภทใหม
ตามที่
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ตามที่
รายงานไวเดิม
ตามขอ 5.1
จัดประเภทใหม

32.65
221.42

22.29
(22.29)
(140.45)

22.29
10.36
80.97

39.80
216.95

18.03
(18.03)
(129.13)

18.03
21.77
87.82

-

140.45

140.45

-

129.13

129.13
หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2559
จัดประเภทใหม
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ตามที่
ตามที่
ตามขอ 5.1
จัดประเภทใหม
รายงานไวเดิม
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ๆ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและ
ประเมินคา

งบการเงินเฉพาะบริษัท
1 ม.ค. 2559
จัดประเภทใหม
ตามที่
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ตามที่
รายงานไวเดิม
ตามขอ 5.1
จัดประเภทใหม

1,170.07
7,933.70

798.78
(798.78)
(5,032.51)

798.78
371.29
2,901.19

1,436.12
7,829.42

650.61
(650.61)
(4,660.22)

650.61
785.51
3,169.20

-

5,032.51

5,032.51

-

4,660.22

4,660.22
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6.

การประมาณการทางบัญชีและขอสมมติที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญ ชี ผู บ ริห ารตองใชป ระมาณการและขอ สมมติ ซึ่งมีผลกระทบตอ
การรายงานสิน ทรัพ ย หนี้สิน รายได และคา ใชจา ย ทั้ง นี้ขอ มูล ที่เกี่ย วขอ งกับ ขอ สมมติที่สํา คัญ และที่ม าของความไม
แนนอนในการประมาณการซึ่งอาจมีผลตอมูลคาทางบัญชีของสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายที่รายงานในงบการเงิน
มีรายละเอียดดังตอไปนี้
การประมาณปริมาณสํารองปโตรเลียม
ปริ ม าณสํ า รองป โตรเลี ย มเป น ข อ มู ล พื้ น ฐานที่ สํ า คั ญ สํ า หรั บ การประเมิ น การลงทุ น ในโครงการต า งๆ ของกลุ ม บริษั ท
รวมถึงการทดสอบการดอยคา การเปลี่ยนแปลงในปริมาณสํารองปโตรเลียมที่พิสูจนแลว (Proved Reserves) จะมีผลกระทบ
ตอมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิและคาเสื่อมราคาที่คํานวณตามวิธีสัดสวนของผลผลิต (Unit of Production)
ปริ ม าณสํ ารองป โตรเลี ย มที่ พิ สู จน แ ล ว (Proved Reserves) คื อ ปริ ม าณของป โตรเลี ย มที่ ส ามารถผลิ ต ในเชิ งพาณิ ช ย
ณ วันที่ กําหนดใดๆ โดยมี ความแนนอนสูง ภายใตเงื่อนไขสภาวะเศรษฐกิจ และวิธีการผลิตในปจจุบั น รวมถึงกฎระเบียบของรัฐ
โดยปริมาณสํ ารองป โตรเลี ยมที่ พิ สูจน แล วจะมี การตรวจสอบและประเมิ นทุ กป โดยนั กธรณี วิ ทยาและวิศวกรแหล งกักเก็ บ
ปโตรเลียมของกลุมบริษัท
ตนทุนการสํารวจปโตรเลียม (Exploration Costs)
ต นทุ นเพื่ อการขุดเจาะป โตรเลียมของหลุมสํารวจที่บั นทึกเปนสินทรัพยและมีอายุมากกวา 12 เดื อนจะถูกตัดจําหน ายเป น
คาใชจายในงบกําไรขาดทุนเวนแต (1) พบปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว หรือ (2) พบปริมาณสํารองที่เพียงพอในเชิงพาณิชยและมี
แผนงานสํารวจและประเมินในอนาคต ซึ่งในการตัดสินใจวาจะตัดจําหนายตนทุนเพื่อการขุดเจาะปโตรเลียมที่บันทึกเปนสินทรัพย
และมีอายุมากกวา 12 เดือนหรือไมนั้น บริษัทจําเปนตองใชขอสมมติในการประเมินเงื่อนไขภายใตสถานการณปจจุบัน ซึ่งหากมี
การเปลี่ยนแปลงขอสมมติในรอบระยะเวลาบัญชีภายหลัง ตนทุนเพื่อการขุดเจาะปโตรเลียมที่บันทึกเปนสินทรัพยดังกลาวจะถูก
ตัดจําหนายเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
การดอยคาของสินทรัพย
ในการพิจารณาการดอยคาของสินทรัพย บริษัทคํานวณจากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด ซึ่งการคาดการณ
กระแสเงินสดในอนาคต มีขอสมมติที่สําคัญของฝายบริหารในเรื่องเกี่ยวกับราคาขายซึ่งอางอิงจากราคาน้ํามันในอนาคต ปริมาณ
การผลิตที่คาดวาจะผลิตไดในอนาคต ซึ่งประมาณจากปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว (Proved Reserve) และปริมาณสํารองที่คาด
วาจะพบ (Probable Reserve) และอัตรากําไรขั้นตน ซึ่งขอสมมติเหลานี้มาจากดุลยพินิจของผูบริหาร และอยูบนพื้นฐานของ
ประสบการณในอดีต รวมถึงการคาดการณในอนาคตที่เชื่อวาสมเหตุสมผลในสถานการณปจจุบัน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงของ
ขอมูล หรือมีขอมูลใหมที่ชัดเจนขึ้น อาจทําใหเกิดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของขอสมมติ และอัตราคิดลดที่จะนํามาใชในการ
คํานวณประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด
ขอสมมติดานราคากําหนดจากราคาน้ํามันในชวงระยะสั้นอางอิงราคาน้ํามันลวงหนา (Forward Price Curve) และประมาณราคา
น้ํามันในชวงระยะยาวอางอิงประมาณการจากอุปสงคและอุปทานของน้ํามันในตลาดโลก
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คาความนิยม และสินทรัพยไมมีตัวตน
ในการบัน ทึกและวัดมูลคาของคาความนิยม และสินทรัพ ยไมมีตัวตน ณ วันที่ไดมา ตลอดจนการทดสอบการดอยคาใน
ภายหลัง ฝายบริหารตองอาศัยการประมาณกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพย หรือ หนวยของสินทรัพย
ที่กอใหเกิดเงินสด (Cash Generating Unit) รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดนั้น
ภาษีเงินได
กลุมบริษัทมีหนาที่ตองเสียภาษีเงินไดในหลายประเทศ ซึ่งการประมาณหนี้สินภาษีเงินไดตองใชดุลยพินิจอยางเปนสาระสําคัญ
เนื่องจากมีรายการคาและการคํานวณจํานวนมากที่เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท ซึ่งทําใหเกิดความไมแนนอนใน
การประมาณการภาษีที่จะตองชําระ ทั้งนี้กลุมบริษัทรับรูหนี้สินภาษีเงินไดที่คาดวาจะเกิด โดยใชเกณฑการประมาณภาษีสวนเพิ่ม
ที่จะถึงกําหนดชําระ ซึ่งผลแตกตางระหวางภาษี เงินไดที่ชําระจริงกับประมาณการจะกระทบตอภาษี เงินได และภาษี เงินได
รอตัดบัญชีในงวดที่มีการประมาณการ
กลุ ม บริ ษั ทจะรับ รู สิ น ทรัพ ย ภ าษี เงิ น ได รอการตั ดบั ญ ชี ในบั ญ ชี เมื่ อมี ความเป น ไปได ค อนข างแน ว ากลุ มบริษั ทจะมี กํ าไร
ทางภาษี ในอนาคตเพี ยงพอที่ จะใชประโยชน จากสิ นทรัพย ภาษี เงินได นั้ น ในการนี้ ฝ ายบริหารจําเป นต องประมาณการวา
ควรรับรูจํานวนสินทรัพย ภาษี เงินได รอการตั ดบั ญ ชีเป นจํานวนเท าใด โดยพิ จารณาจากข อสมมติที่ เกี่ยวกับกําไรทางภาษี
ที่ ค าดว า จะเกิ ด ในอนาคตในแต ล ะช ว งเวลา ทั้ ง นี้ ข อ สมมติ เกี่ ย วกั บ กํ า ไรทางภาษี ในอนาคตที่ ถู ก กํ า หนดขึ้ น
มีความไมแนนอน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะกระทบตอการรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สัญญาเชา
ในการพิ จ ารณาประเภทของสั ญ ญาเช า ว า เป น สั ญ ญาเช า ดํ า เนิ น งานหรื อ สั ญ ญาเช า ทางการเงิ น ฝ า ยบริ ห ารได ใ ช
ดุลยพิ นิ จในการประเมิ นเงื่อนไขและรายละเอียดของสั ญ ญาเพื่ อพิ จารณาวากลุมบริษั ทได โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและ
ผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม
ผลประโยชนของพนักงาน
ภาระหนี้สินที่เกิดจากผลประโยชนของพนักงานคํานวณโดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชนในอนาคตที่พนักงานจะไดรับ
จากการทํางานใหกับกลุมบริษัทในงวดปจจุบันและงวดอนาคตซึ่งการประมาณการหนี้สินดังกลาวจะถูกคํานวณโดยผูเชี่ยวชาญ
อิสระดานคณิตศาสตรประกันภัย โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) และกําหนด
ขอสมมติที่เกี่ยวของซึ่งประกอบดวยขอสมมติทางการเงินและทางประชากรศาสตร โดยรายละเอียดไดเปดเผยตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 32
ประมาณการหนี้สิน (Provisions)
ประมาณการหนี้ สิ น (ไม ร วมถึ ง ประมาณการหนี้ สิ น ผลประโยชน ข องพนั ก งาน) จะถู ก รั บ รู เมื่ อ กลุ ม บริ ษั ท มี ภ าระ
ตามกฎหมายหรื อ ข อ ผู ก พั น ในป จ จุ บั น ซึ่ ง เกิ ด จากเหตุ ก ารณ ในอดี ต และมี ค วามเป น ไปได ค อ นข า งแน ที่ จ ะทํ า ให
กลุมบริษัทตองสูญเสียทรัพยากรเพื่อชําระภาระผูกพันนั้น และสามารถประมาณมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ
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ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
กลุ มบริษั ทบั น ทึ กประมาณการหนี้ สิ น ค ารื้อถอนอุ ป กรณ การผลิ ต เมื่ อมี ความเป น ไปได ค อนข างแน ที่ จะเกิ ดภาระผู กพั น
อั น เป น ผลเนื่ อ งมาจากเหตุ ก ารณ ในอดี ต และสามารถประมาณ การจํ า นวนเงิ น ที่ ต อ งจ า ยได อ ย า งสมเหตุ ส มผล
โดยวิศวกรของบริษัทและดุลยพินิจของฝายบริหาร กลุมบริษัทรับรูประมาณการหนี้สินดังกลาวโดยใชมูลคาปจจุบันคิดลดกอน
ภาษีจากจํานวนประมาณการของตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิตที่สรางเสร็จพรอมใชงาน ซึ่งตนทุนดังกลาวไดรวมเปนสวนหนึ่ง
ของสินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียม และตัดจําหนายโดยวิธีสัดสวนของผลผลิตของปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว หรือ
ปริมาณสํารองที่พิสูจนและพัฒนาสําเร็จ สวนประมาณการหนี้สินที่เพิ่มขึ้นที่สะทอนถึงระยะเวลาที่ผานไปซึ่งเกิดจากสวนคิดลด
ที่ทยอยลดลงในแตละงวด กลุมบริษัทรับรูเปนตนทุนทางการเงินในงบกําไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น
การประมาณการหนี้ สิ น ขึ้ น อยู กั บ สถานการณ ใ นป จ จุ บั น ได แ ก ข อ บั ง คั บ ต า งๆ เทคโนโลยี และระดั บ ราคา ดั ง นั้ น
ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากที่ประมาณการและตั้งขอสมมติไว
ประมาณการหนี้สินคาตอบแทนการตอระยะเวลาการผลิตปโตรเลียม
บริ ษั ท ได ต กลงทํ าสั ญ ญาต อ อายุ สั ม ปทานกั บ กระทรวงพลั งงานเพื่ อ ขยายระยะเวลาการผลิ ต เพิ่ ม เป น ระยะเวลา 10 ป
การต อ สั ญ ญาดั ง กล า วทํ า ให บ ริ ษั ท ต อ งจ า ยเงิ น ค า ตอบแทนการขยายระยะเวลาการผลิ ต ให กั บ กระทรวงพลั ง งาน
โดยผูบริหารของบริษัทไดประมาณการหนี้สินคาตอบแทนดังกลาวโดยใชวิธีการคิดลดกระแสเงินสดตามอายุของสัญญาใหม
โดยใชขอสมมติที่สําคัญ เชน ขอมูลปริมาณการขาย และราคาน้ํามัน เปนตน
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7.

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2560
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
รายการเทียบเทาเงินสด
- เงินฝากประจํา
- ตราสารหนี้
- บัตรเงินฝาก
รวม

หนวย : ลานบาท

31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2560

700.04

674.30

22,877.97

24,160.42

518.29
213.14
80.71

1,119.42
245.78
-

16,938.01
6,965.71
2,637.78

40,109.64
8,806.46
-

1,512.18

2,039.50

49,419.47

73,076.52

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

31 ธ.ค. 2560

รวม

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
รายการเทียบเทาเงินสด
- เงินฝากประจํา
- ตราสารหนี้
- บัตรเงินฝาก

31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2560

31 ธ.ค. 2559

37.28

93.77

1,218.08

3,359.84

270.00
80.71

1,052.83
80.90
-

8,823.85
2,637.78

37,723.45
2,898.81
-

387.99

1,227.50

12,679.71

43,982.10

เงิ น ฝากธนาคารประเภทจ า ยคื น เมื่ อ ทวงถามสํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 มี อั ต ราดอกเบี้ ย ระหว า งร อ ยละ
0.00 – 2.50 ตอป (ในระหวางป 2559 : อัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.00 – 2.20 ตอป)
เงินฝากธนาคารประเภทประจําสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.20 – 12.09 ต อป
(ในระหวางป 2559 : อัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.20 – 13.05 ตอป)
ตราสารหนี้สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 1.00 – 1.51 ตอป (ในระหวางป 2559 : อัตรา
ดอกเบี้ยระหวางรอยละ 1.30 – 1.51 ตอป)
บัตรเงินฝากสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.17 ตอป (ในระหวางป 2559 :ไมมี)
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8.

เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้น ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2560
เงินฝากประจํา
บัตรเงินฝาก
รวม

หนวย : ลานบาท

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

2,502.87
452.62

1,982.08
-

81,796.02
14,792.13

71,019.04
-

2,955.49

1,982.08

96,588.15

71,019.04

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2560

หนวย : ลานบาท

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

เงินฝากประจํา

794.70

1,302.08

25,971.59

46,654.23

บัตรเงินฝาก

452.62

-

14,792.13

-

รวม

1,247.32

1,302.08

40,763.72

46,654.23

เงินฝากธนาคารประเภทประจํามีอายุตั้งแตวันฝากจนถึงวันครบกําหนดมากกวา 3 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.90 – 2.30 ตอป (ในระหวางป 2559 : อัตราดอกเบี้ยระหวาง
รอยละ 0.80 – 1.65 ตอป)
บัตรเงินฝากมีอายุตั้งแตวันซื้อจนถึงวันครบกําหนดมากกวา 3 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 มีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 1.87 – 2.03 ตอป (ในระหวางป 2559 :ไมมี)
9.

เงินลงทุนเพื่อคา
การเปลี่ยนแปลงของมูลคาของเงินลงทุนเพื่อคาสําหรับป มีดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ผลกําไรจากการเปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรม
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

0.17
0.03
0.01
-

6.04
0.86
0.46
(0.58)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

0.21

6.78
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท

10.

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ผลกําไรจากการเปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรม
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

0.16
0.03
0.01
-

5.80
0.83
0.44
(0.56)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

0.20

6.51

ลูกหนี้บริษัทใหญ
ลูกหนี้บริษัทใหญ ประกอบดวย

คาขายผลิตภัณฑปโตรเลียม
การใหบริการสรางทอขนสงกาซ
รวม

คาขายผลิตภัณฑปโตรเลียม
การใหบริการสรางทอขนสงกาซ
รวม

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

541.66
24.91

355.06
27.70

17,701.80
814.17

12,722.26
992.34

566.57

382.76

18,515.97

13,714.60

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

296.63
24.91

185.40
27.70

9,694.09
814.17

6,643.06
992.34

321.54

213.10

10,508.26

7,635.40

ลูกหนี้บริษัทใหญ สามารถวิเคราะหตามอายุหนี้ที่คางชําระได ดังนี้

ยังไมครบกําหนดชําระ
ครบกําหนดชําระ
- ไมเกิน 3 เดือน
- มากกวา 3 แตไมเกิน 6 เดือน
- มากกวา 6 แตไมเกิน 12 เดือน
- มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 1
รวม

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

538.30

334.38

17,592.25

11,981.19

28.27

1.82
0.52
46.04

923.72

65.24
18.68
1,649.49

566.57

382.76

18,515.97

13,714.60
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ยังไมครบกําหนดชําระ
ครบกําหนดชําระ
- ไมเกิน 3 เดือน
- มากกวา 3 แตไมเกิน 6 เดือน
- มากกวา 6 แตไมเกิน 12 เดือน
- มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 1
รวม

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

294.18

180.44

9,614.04

6,465.33

27.36

1.72
0.52
30.42

894.22

61.39
18.68
1,090.00

321.54

213.10

10,508.26

7,635.40

1

กลุมบริษัทไดมีการติดตามลูกหนี้บริษัทใหญที่เกินกําหนดชําระดังกลาว และคาดวาจะไดรับชําระคืนภายใน 12 เดือน
นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

11.

ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคา ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

Binh Son Refining & Petrochemical Co.,Ltd.
BP Singapore Pte Ltd
Myanmar Oil and Gas Enterprise
Petco Trading Labuan Company Limited
Petro-Diamond Singapore (Pte) Ltd.
Petroliam Nasional Berhad
PetroVietnam Oil Corporation
PTT International Trading London Ltd
PV Oil Singapore Pte Ltd.
SembCorp Gas Pte Ltd
Star Petroleum Refining Co., Limited
Unipec Asia Co.,Ltd.
Vietnam National Oil and Gas Group
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
อื่นๆ
รวม

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559
7.78
18.31
254.38
655.91
4.60
164.92
31.98
26.17
1,045.26
937.72
5.10
166.78
2.86
93.55
11.78
10.74
384.85
384.77
6.83
223.14
14.14
462.17
3.40
111.22
17.23
6.39
563.05
228.94
6.79
4.06
221.92
145.52
3.88
139.08
0.51
0.41
16.70
14.53
0.73
1.22
23.68
43.87
0.21
9.71
7.64
0.30
109.43

75.99

3,576.41

2,722.90
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

Star Petroleum Refining Co., Limited
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
อื่นๆ
รวม

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559
1.35
1.03
44.01
36.76
0.18
0.31
5.92
10.97
0.05
2.43
1.91
0.07
1.39
52.36
49.64
1.60

ลูกหนี้การคา สามารถวิเคราะหตามอายุหนี้ที่คางชําระได ดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ยังไมครบกําหนดชําระ
ครบกําหนดชําระ
- ไมเกิน 3 เดือน
- มากกวา 3 แตไมเกิน 6 เดือน
- มากกวา 6 แตไมเกิน 12 เดือน
- มากกวา 12 เดือนขึ้นไป
รวม

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559
109.26
75.82
3,570.66
2,716.59
0.17
109.43

0.17
75.99

5.75
3,576.41

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ยังไมครบกําหนดชําระ
ครบกําหนดชําระ
- ไมเกิน 3 เดือน
- มากกวา 3 แตไมเกิน 6 เดือน
- มากกวา 6 แตไมเกิน 12 เดือน
- มากกวา 12 เดือนขึ้นไป
รวม

6.31
2,722.90

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559
1.60
1.39
52.36
49.64
1.60

1.39

52.36

49.64
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12.

สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือ ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
สินคาคงเหลือ
หัก คาเผื่อการลดลงของมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
รวม

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 2560

31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2560

31 ธ.ค. 2559

19.31
(0.12)

47.00
(9.45)

631.23
(4.20)

1,684.03
(338.66)

19.19

37.55

627.03

1,345.37

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินคาคงเหลือ
หัก คาเผื่อการลดลงของมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
รวม
13.

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

31 ธ.ค. 2560

31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2560

31 ธ.ค. 2559

3.05
-

3.42
-

99.57
-

122.59
-

3.05

3.42

99.57

122.59

พัสดุคงเหลือ
พัสดุคงเหลือ ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

พัสดุคงเหลือ
หัก คาเผื่อการเสื่อมสภาพและลาสมัย
รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559
31 ธ.ค. 2560
317.88
354.08
10,388.87
12,687.02
(19.82)
(8.21)
(647.87)
(294.25)
345.87
9,741.00
12,392.77
298.06
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

พัสดุคงเหลือ
หัก คาเผื่อการเสื่อมสภาพและลาสมัย
รวม

หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559
31 ธ.ค. 2560
104.89
115.62
3,427.75
4,142.63
(6.67)
(4.63)
(217.92)
(165.97)
110.99
3,209.83
3,976.66
98.22
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14.

การขาย PTTEP Oman Company Limited และการดําเนินงานที่ยกเลิก
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 PTTEP Offshore Investment Company Limited (PTTEPO) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท
ไดลงนามในสัญ ญาซื้อขาย (Sales and Purchase Agreement หรือ SPA) เพื่อขาย PTTEP Oman Company Limited
(PTTEP OM) ซึ่งเปนผูถือสัดสวนรอยละ 100 ในโครงการโอมาน 44 ใหแก ARA Petroleum LLC (ARA) โดยสัญญาจะมีผล
สมบูรณตอเมื่อมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไดตกลงกันตามที่ระบุใน SPA เรียบรอยแลว
ตอมาเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 PTTEPO ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไดตกลงกันตามที่ระบุใน SPA รวมทั้งไดรับอนุมัติจาก
รัฐบาลโอมานแลว ทําให ARA เปนผูถือสัดสวนทั้งหมดในโครงการโอมาน 44 โดย PTTEPO ไดรับเงินสดประมาณ 16 ลาน
ดอลลารสหรัฐอเมริกา (564 ลานบาท) และจะทยอยรับเงินสดอีกประมาณ 7 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (242 ลานบาท)
ตามขอตกลงกับผูซื้อ ภายในระยะเวลาไมเกิน 18 เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย
กลุ ม บริษั ท ได รับ รูรายการขายบริษั ท ดั งกลาวในงบการเงินรวม โดยบั น ทึ กกํ า ไรจากการขายประมาณ 20 ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา (704 ลานบาท) เปนสวนหนึ่งของกําไร (ขาดทุน) สําหรับปจากการดําเนินงานที่ยกเลิกในงบการเงินรวมสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ในป 2560 PTTEPO ได คํ า นวณมู ล ค า สุ ท ธิ จ ากการขาย ณ วั น ที่ ทํ า รายการซื้ อ ขาย (Final Completion Adjustment)
ซึ่งเปนไปตาม SPA สงผลใหมูลคาสุทธิจากการขายลดลงประมาณ 0.35 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกาหรือ 11.35 ลานบาท
โดยกลุมบริษัทไดบันทึกการปรับมูลคาดังกลาวเปนสวนหนึ่งของกําไร (ขาดทุน) สําหรับปจากการดําเนินงานที่ยกเลิกใน
งบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ทั้งนี้การขาย PTTEP OM สงผลใหเขตภูมิศาสตรตะวันออกกลางถูกจัดประเภทเปนสวนการดําเนินงานที่ยกเลิก โดยบริษัท
ไดแสดงผลการดําเนินงานของสวนการดําเนินงานที่ยกเลิกแยกออกจากผลการดําเนินงานปกติ และแสดงเปนกําไร (ขาดทุน)
จากการดําเนินงานที่ยกเลิก – สุทธิจากภาษี ในงบกําไรขาดทุนรวม และกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นจากการดําเนินงาน
ที่ยกเลิกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สวนกระแสเงินสดจากการดําเนินงานที่ยกเลิกไดแยกแสดงออกจากกระแสเงินสด
จากการดําเนินงานปกติในงบกระแสเงินสดรวม
ผลการดําเนินงานของการดําเนินงานที่ยกเลิกในงบการเงินรวม มีดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559
งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับป
รายได
คาใชจาย
กําไรกอนภาษีเงินไดจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
ภาษีเงินได
กําไรสุทธิจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไร (ขาดทุน) จากการขายบริษัท
รวมกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดําเนินงานที่ยกเลิก

-

28.07
(26.12)
1.95
(1.27)

-

1,136.50
(923.22)
213.28
(44.83)

(0.35)
(0.35)

0.68
19.65
20.33

(11.35)
(11.35)

168.45
703.62
872.07
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หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : บาท

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานจากการดําเนินงานที่ยกเลิก

(0.0001)

0.01

(0.003)

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
รายการที่จะไดรับการจัดประเภทใหมเขาไปไว
ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน

-

-

0.22
หนวย : ลานบาท

31 ธ.ค. 2560

31 ธ.ค. 2559

-

(146.49)
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15.

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ๆ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ๆ ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559
คาใชจายลวงหนา
รายไดคางรับ
ภาษีหัก ณ ที่จาย และภาษีมูลคาเพิ่ม
อื่น ๆ
รวม

27.26
12.44
7.61
21.36

44.89
5.63
8.41
22.25

890.77
406.67
248.73
697.93

1,608.50
201.85
301.42
797.00

68.67

81.18

2,244.10

2,908.77

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559
คาใชจายลวงหนา
รายไดคางรับ
ภาษีหัก ณ ที่จาย และภาษีมูลคาเพิ่ม
อื่น ๆ
รวม
16.

7.41
14.91
3.44
2.86

6.89
0.23
1.72
1.52

242.32
487.43
112.38
93.36

246.81
8.11
61.59
54.78

28.62

10.36

935.49

371.29

เงินลงทุนเผื่อขาย
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินลงทุนเผื่อขาย สําหรับป มีดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ผลกําไรที่ยังไมรับรูจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

0.69
0.02
-

24.55
1.65
(2.89)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

0.71

23.31
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17.

รายการระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่มีสาระสําคัญ
รายการระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่มีสาระสําคัญ สรุปไดดังนี้
17.1 รายไดและคาใชจายที่เปนรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายการบัญชีที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับป สรุปไดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินรวม
2559
2560
บริษัทใหญ - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.)
รายไดจากการขาย (ตามราคาที่อิงจากราคาตลาดโลก)

3,727.50

3,598.33

36.46

31.87

1,236.40

1,124.71

0.57

0.55

19.51

19.47

36.01

33.32

1,221.36

1,175.89

14.14

52.58

461.95

1,839.20

0.99

-

32.61

-

คาตอบแทนคณะกรรมการ

1.21

1.10

40.93

38.78

คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง

3.74

2.88

127.47

102.06

ซื้อและคาใชจายอื่น

126,362.47 127,019.60

บริษัทยอย บริษัทรวม การรวมคา และการดําเนินงานรวมกัน
ดอกเบี้ยรับ
คาเชาและคาบริการ
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
รายไดจากการขาย (ตามราคาที่อิงจากราคาตลาดโลก)
ดอกเบี้ยรับ
คณะกรรมการและผูบริหารระดับสูง

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2560

2559

2560

2559

2,148.14

2,075.34

72,788.65

73,268.14

24.21

24.29

820.98

857.32

42.98

118.39

1,471.87

4,180.65

0.32

0.32

10.98

11.42

34.65

32.24

1,175.18

1,137.73

คาตอบแทนคณะกรรมการ

1.21

1.10

40.93

38.78

คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง

3.74

2.88

127.47

102.06

บริษัทใหญ - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.)
รายไดจากการขาย (ตามราคาที่อิงจากราคาตลาดโลก)
ซื้อและคาใชจายอื่น
บริษัทยอย บริษัทรวม และการดําเนินงานรวมกัน
ดอกเบี้ยรับ
รายไดคาบริการและการจัดการ
คาเชาและคาบริการ
คณะกรรมการและผูบริหารระดับสูง
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17.2 ลูกหนี้กิจการทีเ่ กี่ยวของกัน
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559
บริษัทใหญ - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.)
ลูกหนี้บริษัทใหญ
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้การคา

566.57

382.76

18,515.97

13,714.60

14.14

-

462.17

-

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560

31 ธ.ค. 2559

บริษัทใหญ - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.)
ลูกหนี้บริษัทใหญ

321.54

213.10

10,508.26

7,635.40

17.3 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ผูกู

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559
บริษัทยอย
บริษัท ปตท.สผ.ศูนยบริหารเงิน จํากัด
รวม

6,778.68

4,341.22

221,533.32

155,548.43

6,778.68

4,341.22

221,533.32

155,548.43

17.4 เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ผูกู

งบการเงินรวม

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559
บริษัทรวม
บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด
กิจการทีเ่ กี่ยวของกัน
PTTGL Investment Limited
รวม

17.75

16.19

580.00

580.00

92.75
110.50

16.19

3,031.15
3,611.15

580.00
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ผูกู

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559
บริษัทยอย
บริษัท ปตท.สผ.ศูนยบริหารเงิน จํากัด
บริษัทรวม
บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด
รวม

7.21

2,179.69

235.59

78,099.55

17.75
24.96

16.19
2,195.88

580.00
815.59

580.00
78,679.55

บริษัทใหกูยืมเงินแกบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 2.40 – 2.61
ตอป (ในระหวางป 2559 : อัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.50 – 4.45 ตอป) โดยผูกแู จงกําหนดชําระคืนเปนคราว ๆ
บริษัทใหกูยืมเงินแกบริษัทรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.35 ตอป (ในระหวาง
ป 2559 : อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.35 ตอป)
กลุมบริษัทใหกูยืมเงินแกกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.25
ตอป (ในระหวางป 2559 : ไมมี)
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน สําหรับป มีดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

16.19

580.00

เพิ่มขึ้น

92.75

3,145.61

1.56

52.91

-

(167.37)

110.50

3,611.15

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2,195.88
18.42
(2,285.20)
95.86
-

78,679.55
624.68
(77,502.39)
3,251.04
(4,237.29)

24.96

815.59
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18.

เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม การรวมคา และการดําเนินงานรวมกัน

18.1 การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และการรวมคา
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และการรวมคา มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
สวนแบงผลกําไรสุทธิหลังภาษี

66.75
9.75

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2,391.52

เงินปนผลรับจากบริษัทรวม

(1.70)

328.71
(57.53)

เงินปนผลรับจากการรวมคา

(3.58)

(121.38)

3.93

134.53

การลงทุนเพิ่มขึน้

156.61

5,311.39

การลงทุนลดลง

(0.39)

(13.34)

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

231.37

(412.67)
7,561.23

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

สวนแบงกําไรเบ็ดเสร็จอื่น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

642.12

23,007.63

การลงทุนเพิ่มขึ้น

40.71

1,380.62

การลงทุนลดลง

(0.05)

(1.70)

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

682.78

(2,072.66)
22,313.89

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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18.2 เงินลงทุนในบริษัทยอย
รายละเอียดบริษัทยอย มีดังตอไปนี้
รายชื่อบริษัทยอย
บริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (ปตท.สผ.อ.)
PTTEP Offshore Investment Company Limited (PTTEPO)
บริษัท พีทีทีอีพี เซอรวิสเซส จํากัด (พีทีทีอีพี เซอรวิสเซส)
บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด (ปตท.สผ.ส.)
PTTEP MEA Limited (PTTEP MEA) 1
PTTEP HK Holding Limited (PTTEP HK)
บริษัท ปตท.สผ.ศูนยบริหารเงิน จํากัด (ปตท.สผ.ศง.)

บริษัท ปตท.สผ.ศูนยบริหารธุรกิจ จํากัด (ปตท.สผ.ศธ.)
PTTEP Southwest Vietnam Company Limited (PTTEP SV)
PTTEP Kim Long Vietnam Company Limited (PTTEP KV)
PTTEP Hoang-Long Company Limited (PTTEP HL) 2
PTTEP Hoan-Vu Company Limited (PTTEP HV) 3
PTTEP Algeria Company Limited (PTTEP AG)
PTTEP Holding Company Limited (PTTEPH)
PTTEP Indonesia Company Limited (PTTEP ID)
PTTEP Africa Investment Limited (PTTEP AI)
PTTEP Rommana Company Limited (PTTEPR)
PTTEP Australia Pty Ltd (PTTEP AU)
PTTEP Australia Offshore Pty Ltd (PTTEP AO)
PTTEP South Asia Limited (PTTEP SA)
PTTEP Semai II Limited (PTTEP SM)
PTTEP Australia Perth Pty Ltd (PTTEP AP)
PTTEP Australia Browse Basin Pty Ltd (PTTEP AB)
PTTEP Australia International Finance Pty Ltd (PTTEP AIF) 4

ประเทศที่
จดทะเบียน

สัดสวนเงินลงทุนรอยละ
ประเภทธุรกิจ (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

ไทย
ธุรกิจปโตรเลียม
หมูเกาะเคยแมน ธุรกิจปโตรเลียม
ไทย
ใหบริการสนับสนุน
บุคลากร
ไทย
ธุรกิจปโตรเลียม
หมูเกาะเคยแมน ธุรกิจปโตรเลียม
ฮองกง
ธุรกิจปโตรเลียม
ไทย
บริหารจัดการ

ไทย
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย

100
100
100

100
100
100

100

100

100
100

100
100
100

ดานการเงิน
ของกลุมบริษัท
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม

100
100
100

100
100
100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ใหบริการจัดหา
เงินทุนเพื่อธุรกิจ
ของกลุมบริษัท

-

100
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รายชื่อบริษัทยอย

ประเทศที่
จดทะเบียน

PTTEP Australasia Pty Ltd (PTTEP AA) 4

เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
PTTEP Australia Timor Sea Pty Ltd (PTTEP AT)
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
4
PTTEP Australasia (Finance) Pty Ltd (PTTEP AAF)
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
PTTEP Australasia (Petroleum) Pty Ltd (PTTEP AAP) 4
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
Tullian Pty Ltd (PTTEP AAT) 4
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
PTTEP Australasia (Operations) Pty Ltd (PTTEP AAO)
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (PTTEP AAA)
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
PTTEP Australasia (Staff) Pty Ltd (PTTEP AAS)
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
PTTEP International Holding Company Limited (PTTEP IH) หมูเกาะเคยแมน
PTTEP Southwest Vietnam Pipeline Company Limited หมูเกาะเคยแมน
(PTTEP SVPC)
PTTEP FLNG Holding Company Limited (PTTEP FH) 5
ฮองกง
PTTEP Netherland Holding Limited (PTTEP NL)
หมูเกาะเคยแมน
JV Marine Limited (JV Marine)
หมูเกาะเคยแมน
PTTEP South Mandar Limited (PTTEP SMD)
หมูเกาะเคยแมน
PTTEP South Sageri Limited (PTTEP SS)
หมูเกาะเคยแมน
PTTEP Sadang Limited (PTTEP SD)
หมูเกาะเคยแมน
PTTEP Malunda Limted (PTTEP ML)
หมูเกาะเคยแมน
PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. (PTTEP NC)
เนเธอรแลนด
PTTEP Canada Limited (PTTEP CA)
แคนาดา
แคนาดา
PTTEP Canada International Finance Limited (PTTEP CIF)
Cove Energy Limited (Cove)
Cove Energy Mozambique Rovuma Onshore Limited
(CEMROL) 6
Cove Energy East Africa Limited (CEEAL)

สหราช
อาณาจักร
สาธารณรัฐ
ไซปรัส
สาธารณรัฐ
ไซปรัส

สัดสวนเงินลงทุนรอยละ
ประเภทธุรกิจ (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559
ธุรกิจปโตรเลียม
100
ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม

-

100

ธุรกิจปโตรเลียม

-

100

ธุรกิจปโตรเลียม

-

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
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

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100
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รายชื่อบริษัทยอย
PTTEP Mozambique Area 1 Limited (PTTEP MZA1)

ประเทศที่
จดทะเบียน

สาธารณรัฐ
ไซปรัส
7
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)
ฮองกง
PTTEP HK Offshore Limited (PTTEP HKO)
PTTEP Mexico E&P Limited, S. de R.L. de C.V. (PTTEP MEP) 8 เม็กซิโก
1

สัดสวนเงินลงทุนรอยละ
ประเภทธุรกิจ (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)
31 ธ.ค. 2560 31ธ.ค. 2559
ธุรกิจปโตรเลียม
100
100
ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม

100
100
100

100
100
100

ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม

100
100

100
100

ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม

100
100
100

100
100
-

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 PTTEP MEA Limited (PTTEP MEA) ไดรับอนุมัติใหเลิกบริษัทจากนายทะเบียนเรียบรอยแลวตามรายละเอียดในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 18.6 เรื่อง รายการสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางป
2
ถือหุนใน Hoang-Long Joint Operating Company รอยละ 28.5
3
ถือหุนใน Hoan-Vu Joint Operating Company รอยละ 25
4
เมื่ อ วั น ที่ 19 มี น าคม 2560 บริ ษั ท ในกลุ ม PTTEP Australia Perth Pty Ltd (PTTEP AP) ได รั บ อนุ มั ติ ใ ห เลิ ก บริ ษั ท จากนายทะเบี ย นเรี ย บร อ ยแล ว
ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 18.6 เรื่อง รายการสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางป
5
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 บริษัทอนุมัติใหจดทะเบียนเลิก PTTEP FLNG Holding Company Limited (PTTEP FH) ตามรายละเอียดในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ขอ 18.6 เรื่อง รายการสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางป
6
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 บริษัทอนุมัติใหจดทะเบียนเลิก Cove Energy Mozambique Rovuma Onshore Limited (CEMROL) ตามรายละเอียด
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 18.6 เรื่อง รายการสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางป
7
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 บริษัทอนุมัติใหจดทะเบียนเลิก Cove Energy Kenya Limited (CEKL) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ 18.6 เรื่อง รายการสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางป
8
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 กลุมบริษัทไดจัดตั้ง PTTEP Mexico E&P Limited, S. de R.L. de C.V. (PTTEP MEP) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ขอ 18.6 เรื่อง รายการสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางป
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เงินลงทุนในบริษทั ยอยบันทึกโดยวิธีราคาทุนสําหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

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

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559
516.38
516.38
16,875.89
18,502.34
0.01
0.01
0.21
0.23
99.79
99.79
3,261.26
3,575.57
0.005
0.005
0.16
0.18
0.05
1.79
1.70
0.20
55.57
7.18
0.07
0.07
2.42
2.65
0.03
1,282.49
1.24
39.24

รวม

657.20

616.54

21,478.00

22,091.18

18.3 เงินลงทุนในบริษัทรวม
รายละเอียดบริษัทรวม มีดังตอไปนี้
รายชื่อบริษัทรวม 1

ประเทศที่
ประเทศที่
จดทะเบียน ประกอบกิจการ

ประเภทธุรกิจ

ไทย

ไทย

ใหเชา
อสังหาริมทรัพย

ไทย

ไทย

บริษัทรวมของกลุมบริษัท PTTEP AP 3

เครือรัฐ
ออสเตรเลีย

เครือรัฐ
ออสเตรเลีย

บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จํากัด
(พีทีที จีแอล) 4

ไทย

ไทย

ใหบริการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ใหบริการฐาน
ปฏิบัติการทางเดิน
อากาศ
ธุรกิจปโตรเลียม

บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด
(เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ)
บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด
(พีทีที ดิจิตอล) 2

1

สัดสวนเงินลงทุนรอยละ
(รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)

31 ธ.ค. 2560
50

31 ธ.ค. 2559
50

20

20

50

50

50

-

เงินลงทุนในบริษทั รวมทั้งหมดไดถูกประเมินแลววาไมมีสาระสําคัญตอกลุมบริษัท
เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส จํากัด (พีทีที ไอซีที) เปนบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชนั่ จํากัด (พีทีที ดิจิตอล) ตามรายละเอียดในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 18.6 เรื่อง รายการสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางป
3
บริษัทรวมของกลุมบริษัท PTTEP AP ไดแก Mungalalu Truscott Airbase Pty Ltd และ Troughton Island Pty Ltd
4
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 บริษัท ปตท.สผ.ศูนยบริหารธุรกิจ จํากัด (ปตท.สผ.ศธ.) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัทไดเ ข า ร ว มลงทุ น กั บ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.) โดยการจัดตั้งบริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จํากัด (พีทีที จีแอล) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 18.6 เรื่อง รายการสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางป
2
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เงินลงทุนในบริษัทรวมบั นทึกโดยวิธีสวนไดเสียสําหรับงบการเงินรวม และวิธีราคาทุนสําหรับงบการเงินเฉพาะบริษั ท
มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2560

31 ธ.ค. 2559

40.23
9.25

32.78
6.96

1,314.60

1,174.55

302.25

249.62

7.04
156.13
212.65

6.98
46.72

229.97
5,102.58
6,949.40

249.98
1,674.15

31 ธ.ค. 2560
บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด
บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด
บริษัทรวมของกลุมบริษัท PTTEP AP
บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จํากัด
รวม

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2560

งบการเงินเฉพาะบริษัท

31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2560

31 ธ.ค. 2559

บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด

24.79

24.79

810.14

888.22

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด

0.79

0.79

25.75

28.23

25.58

25.58

835.89

916.45

รวม
สวนไดเสียในบริษัทรวม มีรายละเอียดดังนี้

มูลคาตามบัญชีโดยรวมของสวนไดเสียในบริษัทรวม
จํานวนรวมของสวนแบงในบริษัทรวม;
กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่อง
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
212.65

งบการเงินรวม
6,949.40

7.08
3.93

238.06
134.53

11.01

372.59
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18.4 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)
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559
ผลิตและจําหนาย
50
ผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม
ใหเชาเรือ FSO
13.11
13.11

1

เงินลงทุนในการรวมคาทั้งหมดไดถูกประเมินแลววาไมมีสาระสําคัญตอกลุมบริษัท
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 PTT FLNG Limited (PTT FLNG) ไดรับอนุมัติใหเลิกบริษัทจากรัฐบาลฮองกงเรียบรอยแลว ตามรายละเอียด
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18.6 เรื่อง รายการสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางป
3
ถือหุนใน Asia Pacific Marine Services (EF) B.V. รอยละ 100

2

เงินลงทุนในการรวมคาซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียสําหรับงบการเงินรวม มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 2560

31 ธ.ค. 2559

18.72
18.72

20.02
20.02

Erawan 2 FSO Bahamas Limited
รวม

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559
611.83
611.83

717.37
717.37

สวนไดเสียในการรวมคา มีรายละเอียดดังนี้

มูลคาตามบัญชีโดยรวมของสวนไดเสียในการรวมคา
จํานวนรวมของสวนแบงในการรวมคา;
กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่อง
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
18.72

งบการเงินรวม
611.83

2.67
2.67

90.65
90.65
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18.5 การดําเนินงานรวมกัน
การดําเนินงานรวมกัน มีดังตอไปนี้
รายชื่อการดําเนินงานรวมกัน

สัดสวนเงินลงทุนรอยละ
ประเทศที่
ประเทศที่
ประเภทธุรกิจ (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)
จดทะเบียน ประกอบกิจการ
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559
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
สาธารณรัฐ ธุรกิจปโตรเลียม
อินโดนีเซีย
สิงคโปร
สาธารณรัฐ ธุรกิจปโตรเลียม
Mozambique LNG1 Company Pte. Ltd.
โมซัมบิก
(MZ LNG1) 1
1

25.5

25.5

19.3178

19.3178

53.9496
25.0009

53.9496
25.0009

32

32

35

35

80

80

50

50

8.50

-

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 PTTEP Mozambique Area 1 Limited (PTTEP MZA1) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัทไดเขารวมลงทุนในสัดสวนรอยละ 8.5
ใน Mozambique LNG1 Company Pte. Ltd. (MZ LNG1) ตามรายละเอีย ดในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน ขอ 18.6 เรื่อ ง รายการสําคัญ ที่
เกิดขึ้นในระหวางป

77
18.6 รายการสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางป
 PTTEP HK Holding Limited
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2560 PTTEP HK Holding Limited (PTTEP HK) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท ไดทําการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนจํานวน 34,906,435 ดอลลารฮองกง จาก 6,211,550 ดอลลารฮองกง เปน 41,117,985 ดอลลารฮองกง
โดย PTTEP HK ไดใชเงินเพิ่มทุนดังกลาวขางตนเพื่อทําการเพิ่มทุนใน PTTEP HK Offshore Limited (PTTEP HKO) ซึ่ง
เป น บริษั ท ย อ ยของ PTTEP HK โดย PTTEP HKO ได ทํ า การเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจาก 6,201,550 ดอลลารฮ อ งกงเป น
41,107,985 ดอลลารฮองกง โดยเพิ่มมูลคาตอหุน จากมูลคาหุนละ 620.16 ดอลลารฮองกง เปนมูลคาหุนละ 4,110.80
ดอลลารฮองกง
ตอมาเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 PTTEP HK ไดทําการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนจํานวน 11,708,700 ดอลลารฮองกง จาก
41,117,985 ดอลลารฮองกง เปน 52,826,685 ดอลลารฮองกง โดย PTTEP HK ไดใชเงินเพิ่มทุนดังกลาวขางตนเพื่อทํา
การเพิ่ ม ทุ น ใน PTTEP HKO โดย PTTEP HKO ได ทํ า การเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจาก 41,107,985 ดอลลารฮ อ งกง เป น
52,816,685 ดอลลารฮองกง โดยเพิ่มมูลคาตอหุน จากมูลคาหุนละ 4,110.80 ดอลลารฮองกง เปนมูลคาหุนละ 5,281.67
ดอลลารฮองกง
 บริษัทในกลุม PTTEP Australia Perth Pty Ltd
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560 บริษัทในกลุม PTTEP Australia Perth Pty Ltd (PTTEP AP) ดังตอไปนี้ ไดรับอนุมัติใหเลิกบริษัท
จากนายทะเบียนเรียบรอยแลว
 PTTEP Australia International Finance Pty Ltd (PTTEP AIF)
 PTTEP Australasia Pty Ltd (PTTEP AA)
 PTTEP Australasia (Finance) Pty Ltd (PTTEP AAF)
 PTTEP Australasia (Petroleum) Pty Ltd (PTTEP AAP)
 Tullian Pty Ltd (PTTEP AAT)
 Mozambique LNG1 Company Pte. Ltd.
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 PTTEP Mozambique Area 1 Limited (PTTEP MZA1) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัทไดเขา
รวมลงทุนในสัดสวนรอยละ 8.5 ใน Mozambique LNG1 Company Pte. Ltd. (MZ LNG1) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ
สิงคโปร และมีทุนจดทะเบียนจํานวน 50,000,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา ประกอบดวยหุนสามัญ จํานวน 50,000 หุน
มูลคาหุนละ 1,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา โดย PTTEP MZA1 ไดชําระทุนจดทะเบียนสวนแรกจํานวน 212 หุน คิดเปน
มูลคา 212,500 ดอลลารสหรัฐอเมริกา และ MZ LNG1 มีสถานะเปนการดําเนินงานรวมกันของกลุมบริษัท
 Cove Energy Mozambique Rovuma Onshore Limited
เมื่ อ วั น ที่ 22 พฤษภาคม 2560 บริ ษั ท อนุ มั ติ ให จ ดทะเบี ย นเลิ ก Cove Energy Mozambique Rovuma Onshore Limited
(CEMROL) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท โดยขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ
 Cove Energy Kenya Limited
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 บริษัทอนุมัติใหจดทะเบียนเลิก Cove Energy Kenya Limited (CEKL) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ
กลุมบริษัท โดยขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ
 PTT FLNG Limited
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 PTT FLNG Limited (PTT FLNG) ไดรับอนุมัติใหเลิกบริษัทจากรัฐบาลฮองกงเรียบรอยแลว
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 บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด
เมื่ อ วั น ที่ 22 มิ ถุ น ายน 2560 บริษั ท พี ที ที ไอซี ที โซลู ชั่ น ส จํ า กั ด (พี ที ที ไอซี ที ) ซึ่ ง เป น บริษั ท ร ว มของกลุ ม บริษั ท ได
จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด (พีทีที ดิจิตอล)
 บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จํากัด
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 บริษัท ปตท.สผ.ศูนยบริหารธุรกิจ จํากัด (ปตท.สผ.ศธ.) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัทได
เขารวมลงทุนกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.) โดยการจัดตั้งบริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จํากัด (พีทีที จีแอล) ซึ่ง
จดทะเบียนในประเทศไทย และมีทุนจดทะเบียนจํานวน 8,000,000 บาท โดยประกอบดวยหุนสามัญ จํานวน 8,000 หุน
มูลคาหุนละ 1,000 บาท โดย ปตท.สผ.ศธ. และปตท. ถือหุนในสัดสวนเทากันที่รอยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและพีทีที
จีแอล มีสถานะเปนบริษัทรวมของกลุมบริษัท
ต อ มาเมื่ อ วั น ที่ 22 สิ ง หาคม 2560 ปตท.สผ.ศธ. ได ทํ า การเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจํ า นวน 5,210,723,000 บาท
จาก 5,000,000 บาท เปน 5,215,723,000 บาท โดยการออกหุนสามัญ ใหม จํานวน 521,072,300 หุน มูลคาหุนละ 10
บาท รวมเปนหุนสามัญจดทะเบียนจํานวน 521,572,300 หุน โดย ปตท.สผ.ศธ. ไดใชเงินเพิ่มทุนดังกลาวขางตน เพิ่มทุน
ใน พี ที ที จี แ อล โดย พี ที ที จี แ อล ได ทํ า การเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นเมื่ อ วั น ที่ 24 สิ ง หาคม 2560 จาก 8,000,000 บาท
เป น 10,421,446,000 บาท โดยการออกหุ น สามั ญ ใหม จํ า นวน 10,413,446 หุ น มู ล ค า หุ น ละ 1,000 บาท รวมเป น
หุนสามัญจดทะเบียนจํานวน 10,421,446 หุน
 PTTEP FLNG Holding Company Limited
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 บริษัทอนุมัติใหจดทะเบียนเลิก PTTEP FLNG Holding Company Limited (PTTEP FH)
ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท โดยขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ
 PTTEP Mexico E&P Limited, S. de R.L. de C.V.
เมื่ อ วั น ที่ 24 ตุ ล าคม 2560 PTTEP HK Holding Limited (PTTEP HK) และ PTTEP HK Offshore Limited (PTTEP
HKO) ซึ่ ง เป น บริ ษั ท ย อ ยของกลุ ม บริ ษั ท ได จั ด ตั้ ง PTTEP Mexico E&P Limited, S. de R.L. de C.V. (PTTEP MEP)
โดยจดทะเบียนในประเทศเม็กซิโก และมีทุนจดทะเบียนจํานวน 3,000 เปโซ เม็กซิโก ประกอบดวยหุนสามั ญ จํานวน
3,000 หุน มูลคาหุนละ 1 เปโซ เม็กซิโก โดยมี PTTEP HK และ PTTEP HKO ถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.97 และ 0.03
ตามลําดับ
 PTTEP Canada Limited (PTTEP CA) และ PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. (PTTEP NC)
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. (PTTEP NC) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท
ไดทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 15,500,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา จาก 2,151,050,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
เปน 2,166,550,000 ดอลลารส หรัฐ อเมริก า โดย PTTEP NC ไดใ ชเงิน เพิ่ม ทุน ดัง กลา วขา งตน เพื่อ ทํา การเพิ่ม ทุน ใน
PTTEP Canada Limited (PTTEP CA) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ PTTEP NC โดย PTTEP CA ไดทําการเพิ่มทุนจดทะเบียน
จาก 2,477,810,873 ดอลลาร แ คนาดา เป น 2,497,550,123 ดอลลาร แ คนาดา โดยการออกหุ น สามั ญ ใหม จํ า นวน
19,739,250 หุน มูลคาหุนละ 1 ดอลลารแคนาดา รวมเปนหุนสามัญจดทะเบียนจํานวน 2,932,513,490 หุน
 PTTEP MEA Limited
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 PTTEP MEA Limited (PTTEP MEA) ไดรับอนุมัติใหเลิกบริษัทจากนายทะเบียนเรียบรอยแลว
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19.

เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 บริษัทไดเขารวมลงทุนในบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งและ
ประกอบกิจการในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจการดานวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยเปนการรวมทุนระหวางบริษัท
ในกลุ ม ปตท. มี ทุ น จดทะเบี ย นจํ า นวน 10,000,000 บาท ประกอบด ว ยหุ น สามั ญ จํ า นวน 1,000,000 หุ น มู ล ค า หุ น ละ
10 บาท บริ ษั ท ถื อ หุ น ในสั ด ส ว นรอ ยละ 15 ของทุ น จดทะเบี ย น ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 บริษั ท ชํ า ระค า หุ น ไปแล ว
จํานวนรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
เงินลงทุนระยะยาวอื่นบันทึกโดยวิธีราคาทุนสําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด
รวม

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559
0.01
0.01

31 ธ.ค. 2560
0.37
0.37

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2560
บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด
รวม

0.01
0.01

31 ธ.ค. 2559
-

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2560

-

0.37
0.37

31 ธ.ค. 2559
-
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20.

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
งบการเงินรวม
สินทรัพยเพื่อการสํารวจ
และผลิตปโตรเลียม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
จัดประเภทรายการใหม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ที่จัดประเภทรายการใหม
เพิ่มขึ้น
โอนเปลี่ยนประเภท
ลดลง
ลดลงจากการขาย PTTEP OM
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้น
โอนเปลี่ยนประเภท
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ลดลง
ลดลงจากการขาย PTTEP OM
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
โอนเปลี่ยนประเภท
ลดลงจากการขาย PTTEP OM
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
โอนเปลี่ยนประเภท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ทอขนสงกาซ

อื่นๆ

รวม

24,444.50
(276.39)
24,168.11
1,133.38
64.92
(218.70)
(275.17)
(0.24)
24,872.30
1,421.45
24.71
(92.64)
0.41
26,226.23

874.71
874.71
0.19
(0.28)
874.62
19.10
893.72

131.99
131.99
3.12
(3.34)
0.01
131.78
2.09
(2.48)
0.13
131.52

25,451.20
(276.39)
25,174.81
1,136.69
64.92
(222.32)
(275.17)
(0.23)
25,878.70
1,442.64
24.71
(95.12)
0.54
27,251.47

(14,363.84)
(1,997.71)
0.70
239.90
(0.04)
(16,120.99)
(1,575.18)
7.90
(0.15)
(17,688.42)

(159.56)
(28.94)
(188.50)
(30.28)
(218.78)

(62.71)
(11.24)
2.75
(71.20)
(10.33)
2.38
(0.01)
(79.16)

(14,586.11)
(2,037.89)
3.45
239.90
(0.04)
(16,380.69)
(1,615.79)
10.28
(0.16)
(17,986.36)

(1,212.68)
(40.48)
(4.97)
35.26
(1,222.87)
(2.62)
(1,225.49)
7,528.44
7,312.32

(5.25)
(5.25)
(5.25)
680.87
669.69

60.58
52.36

(1,212.68)
(45.73)
(4.97)
35.26
(1,228.12)
(2.62)
(1,230.74)
8,269.89
8,034.37

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

2,037.89 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
1,615.79 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
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สินทรัพยเพื่อการสํารวจ
และผลิตปโตรเลียม
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
จัดประเภทรายการใหม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ที่จัดประเภทรายการใหม
เพิ่มขึ้น
โอนเปลี่ยนประเภท
ลดลง
ลดลงจากการขาย PTTEP OM
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้น
โอนเปลี่ยนประเภท
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ลดลง
ลดลงจากการขาย PTTEP OM
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
โอนเปลี่ยนประเภท
ลดลงจากการขาย PTTEP OM
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
โอนเปลี่ยนประเภท
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม
ทอขนสงกาซ

หนวย : ลานบาท
อื่นๆ

รวม

882,166.89
(9,974.26)
872,192.63
39,997.84
2,291.09
(7,718.12)
(9,710.87)
(5,862.95)
891,189.62
48,208.32
837.91
(3,141.72)
(79,997.07)
857,097.06

31,567.04
31,567.04
6.83
(10.01)
(225.70)
31,338.16
648.04
(2,778.37)
29,207.83

4,763.30
4,763.30
110.03
(117.89)
(33.68)
4,721.76
70.74
(84.30)
(410.17)
4,298.03

918,497.23
(9,974.26)
908,522.97
40,114.70
2,291.09
(7,846.02)
(9,710.87)
(6,122.33)
927,249.54
48,927.10
837.91
(3,226.02)
(83,185.61)
890,602.92

(518,370.66)
(70,484.76)
24.53
8,466.16
2,739.49
(577,625.24)
(53,452.52)
268.09
52,735.99
(578,073.68)

(5,758.18)
(1,021.50)
25.69
(6,753.99)
(1,029.76)
633.70
(7,150.05)

(2,263.13)
(396.92)
97.34
11.63
(2,551.08)
(350.61)
80.64
234.19
(2,586.86)

(526,391.97)
(71,903.18)
121.87
8,466.16
2,776.81
(586,930.31)
(54,832.89)
348.73
53,603.88
(587,810.59)

(43,763.66)
(1,449.30)
(175.57)
1,244.48
328.19
(43,815.86)
(88.91)
3,854.87
(40,049.90)
269,748.52
238,973.48

(188.15)
(0.13)
(188.28)
16.55
(171.73)
24,395.89
21,886.05

2,170.68
1,711.17

(43,763.66)
(1,637.45)
(175.57)
1,244.48
328.06
(44,004.14)
(88.91)
3,871.42
(40,221.63)
296,315.09
262,570.70

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

71,903.18 ลานบาท

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

54,832.89 ลานบาท
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพยเพื่อการสํารวจ
อื่นๆ
และผลิตปโตรเลียม

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

10,560.51
554.23
(106.41)
11,008.33
641.94
(6.70)
11,643.57

92.62
1.73
(3.34)
91.01
1.90
(2.49)
90.42

10,653.13
555.96
(109.75)
11,099.34
643.84
(9.19)
11,733.99

(6,956.97)
(910.03)
0.10
(7,866.90)
(675.45)
4.52
(8,537.83)
3,141.43

(47.21)
(8.51)
2.76
(52.96)
(7.91)
2.38
(58.49)
38.05

(7,004.18)
(918.54)
2.86
(7,919.86)
(683.36)
6.90
(8,596.32)
3,179.48

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

3,105.74

31.93

3,137.67

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

918.54 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

683.36 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
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งบการเงินเฉพาะบริษัท
อื่นๆ
สินทรัพยเพื่อการสํารวจ
และผลิตปโตรเลียม
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
ลดลง

หนวย : ลานบาท
รวม

381,113.70
19,559.38
(3,755.14)
(2,482.59)
394,435.35
21,771.48
(227.34)
(35,456.81)
380,522.68

3,342.72
60.89
(117.88)
(24.77)
3,260.96
64.39
(84.30)
(285.93)
2,955.12

384,456.42
19,620.27
(3,873.02)
(2,507.36)
397,696.31
21,835.87
(311.64)
(35,742.74)
383,477.80

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(251,067.05)
(31,996.14)
3.60
1,183.76
(281,875.83)
(22,918.78)
153.42
25,617.01
(279,024.18)
112,559.52

(1,704.03)
(300.17)
97.34
9.17
(1,897.69)
(268.64)
80.64
173.96
(1,911.73)
1,363.27

(252,771.08)
(32,296.31)
100.94
1,192.93
(283,773.52)
(23,187.42)
234.06
25,790.97
(280,935.91)
113,922.79

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

101,498.50

1,043.39

102,541.89

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

32,296.31 ลานบาท

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

23,187.42 ลานบาท
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21.

คาความนิยม
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
งบการเงินรวม

หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม

1,134.08

40,927.63

-

(292.56)

1,134.08

40,635.07

-

(3,572.03)

1,134.08

37,063.04

(119.70)

(4,320.02)

-

30.88

(119.70)

(4,289.14)

-

377.04

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(119.70)

(3,912.10)

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

1,014.38

36,345.93

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1,014.38

33,150.94

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
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22.

สินทรัพยไมมีตัวตน
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ลดลงจากการขาย PTTEP OM
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้น
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
คาตัดจําหนายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
คาตัดจําหนายสําหรับป
ลดลง
ลดลงจากการขาย PTTEP OM
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
คาตัดจําหนายสําหรับป
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ลดลงจากการขาย PTTEP OM
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หนวย : ลานบาท

154.57
7.25
(0.06)
(1.10)
160.66
6.18
0.02
166.86

5,578.35
256.00
(2.41)
(38.66)
(36.43)
5,756.85
209.59
(513.27)
5,453.17

(55.70)
(13.95)
0.03
0.77
(68.85)
(14.01)
(0.01)
(82.87)

(2,010.30)
(492.44)
1.31
27.10
7.23
(2,467.10)
(475.41)
234.15
(2,708.36)

(0.33)
0.33
-

(11.82)
11.56
0.26
-

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

91.81

3,289.75

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

83.99

2,744.81

เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

137.51

4,962.43

5.65

199.44

-

(32.42)

143.16

5,129.45

5.38

182.52

-

(457.55)

148.54

4,854.42

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

(49.69)

(1,793.23)

คาตัดจําหนายสําหรับป

(12.50)

(441.16)

-

6.13

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(62.19)

(2,228.26)

คาตัดจําหนายสําหรับป

(12.41)

(421.29)

-

211.44

(74.60)

(2,438.11)

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

80.97

2,901.19

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

73.94

2,416.31

เพิ่มขึ้น
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้น
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
คาตัดจําหนายสะสม

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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23.

สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและประเมินคา
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
จัดประเภทรายการใหม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ที่จัดประเภทรายการใหม
เพิ่มขึ้น
โอนเปลี่ยนประเภท
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้น
โอนเปลี่ยนประเภท
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

4,727.44
276.39

170,606.66
9,974.26

5,003.83
19.73
(64.92)
(28.40)
51.09

180,580.92
696.37
(2,291.09)
(1,002.15)
499.95

4,981.33
22.85
(24.71)
(1.37)
120.12

178,484.00
774.80
(837.91)
(46.31)
(11,760.31)

5,098.22

166,614.27

(1,134.82)
(1.42)
4.97
(34.59)

(40,954.03)
(50.84)
175.57
(944.03)

(1,165.86)
(558.21)
2.62
(69.79)

(41,773.33)
(18,504.89)
88.91
1,650.03

(1,791.24)

(58,539.28)

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

3,815.47

136,710.67

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

3,306.98

108,074.99

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
โอนเปลี่ยนประเภท
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้น
โอนเปลี่ยนประเภท
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้น
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

129.13
11.32
140.45
4.86
145.31
140.45

4,660.22
399.49
(27.20)
5,032.51
164.65
(448.37)
4,748.79
5,032.51

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

145.31

4,748.79
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24.

การดอยคาของสินทรัพย
กลุมบริษัทจะทําการทดสอบการดอยคาของสินทรัพยเมื่อมีเหตุการณหรือสถานการณบงชี้วาราคาตามบัญชีอาจสูงกวา
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน โดยผลขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืน ซึ่งหมายถึงจํานวนที่สูงกวาระหวางมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการจําหนายเทียบกับมูลคาจากการใช
สิ น ทรั พ ย ห รื อ หน ว ยสิ น ทรั พ ย ที่ ก อ ให เกิ ด เงิ น สด (CGU) คื อ สิ น ทรั พ ย ก ลุ ม ที่ เล็ ก ที่ สุ ด ที่ ส ามารถระบุ ไ ด ว า การใช
กลุมสินทรัพยดังกลาวอยางตอเนื่องจะกอใหเกิดกระแสเงินสดรับ ซึ่งโดยสวนใหญ จะเปนอิสระจากกระแสเงินสดรับ
ที่เกิดจากสินทรัพยอื่นหรือกลุมสินทรัพยอื่น โดยกลุมบริษัทพิจารณาหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดในระดับโครงการ
หรือกลุมโครงการที่มีกระแสเงินสดรับรวมกันโดยการประเมินกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวาจะไดรับตามอายุเฉลี่ยของ
โครงการดวยอัตราการเติบโตอางอิงตามดัชนีการเติบโตของกลุมอุตสาหกรรม
ในระหวางป 2560 กลุมบริษัทไดตัดสินใจปรับแผนการพัฒนาซึ่งรวมถึงการเลื่อนการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดทาย (Final
Investment Decision) ของโครงการมาเรียนา ออยล แซนดออกไป เนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจโลก และการออนคาของ
สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา เมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลารแคนาดา โดยการปรับแผนพัฒนาดังกลาวถือเปนขอบงชี้
ที่สําคัญที่ทําใหตองทดสอบการดอยคาของสินทรัพย
กลุมบริษัทประเมินมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนโดยวิธีมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการจําหนาย โดยใชขอมูลการผลิต
ที่อิงจากปริมาณสํารองที่ คาดวาจะพบ (Probable reserve) รวมทั้ งประมาณการต างๆ และขอ สมมติที่ สําคัญ เชน
ประมาณราคาน้ํ า มั น ในช ว งระยะยาวอ า งอิ ง ประมาณการจากอุ ป สงค แ ละอุ ป ทานของน้ํ า มั น ในตลาดโลก อั ต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ อัตราคิดลด และประมาณการของฝายบริหารโครงการในการประมาณรายจายฝายทุน
และรายจายในการดําเนินงาน รวมทั้งพิจารณาถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีตของอุตสาหกรรมและความสอดคลองกับ
แหลงขอมูลภายนอก เปน ตน โดยใชวิธีคิดลดกระแสเงินสดตามอายุของโครงการดวยตน ทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่
สอดคลองกับอุตสาหกรรมที่อัตรารอยละ 9.41
ในระหว า งป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 กลุ ม บริ ษั ท ได บั น ทึ ก ผลขาดทุ น จากการด อ ยค า ของสิ น ทรั พ ย
ในงบกําไรขาดทุนรวม ดังนี้

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่เกิดจากการ
สํารวจและประเมินคา
รวม

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

558.21

18,504.89

558.21

18,504.89
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
มูลคาตามบัญชีของ
โครงการกอนการดอยคา

มูลคาตามบัญชีของ
โครงการหลังการดอยคา

592.44

43.09

ขาดทุนจากการดอยคา
549.35

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน

8.86

รวมผลขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน

558.21

หนวย : ลานบาท
มูลคาตามบัญชีของ
โครงการกอนการดอยคา

มูลคาตามบัญชีของ
โครงการหลังการดอยคา

19,768.69

1,437.68

ขาดทุนจากการดอยคา
18,331.01

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน

173.88

รวมผลขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน

18,504.89

สวนงานที่ รายงานซึ่งสิ น ทรัพ ย ข างต น ได รวมอยูนั้ น ได เป ด เผยไวภ ายใตห มายเหตุ ป ระกอบงบการเงิน ข อ 44
ขอมูลจําแนกตามสวนงาน
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25. รายจายสวนที่สํารองแทนรัฐบาล (Carried Cost) ภายใตสัญญาแบงปนผลผลิต
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 กลุ ม บริ ษั ท มี ร ายจ า ยส ว นที่ สํ า รองแทนรั ฐ บาลต า งประเทศ (Carried Cost) แสดงเป น
รายการภายใต สิ น ทรั พ ย เพื่ อ การสํ า รวจและผลิ ต ป โ ตรเลี ย ม สิ น ทรั พ ย ที่ เกิ ด จากการสํ า รวจและประเมิ น ค า และ
สิน ทรัพ ยไม ห มุ น เวี ยนอื่น ๆ ในงบแสดงฐานะการเงิน และค า ใชจายในการสํ ารวจป โตรเลี ยมในงบกํ าไรขาดทุ น สํ าหรับ
โครงการตางๆ ดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

โครงการ

เวียดนาม 52/97
เวียดนาม บี และ 48/95
แอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี
แอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร ราเคซ
เมียนมาร เอ็มโอจีอี 3
โมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร แอเรีย วัน
ซาราวักเอสเค 410 บี

งบการเงินรวม
สวนที่สํารองจายแทนรัฐบาล
สินทรัพยเพื่อการ
สินทรัพยที่เกิดจาก
สินทรัพยไม
คาใชจายในการสํารวจ
สํารวจและผลิต
การสํารวจและ
หมุนเวียนอื่นๆ ปโตรเลียม (ยอดสะสมตัง้ แตป
ปโตรเลียม
ประเมินคา
2547 ถึง 31 ธันวาคม 2560)
1.01
1.06
7.95
12.69
0.16
75.67
25.11
0.50
12.53
5.40
0.04
15.02
0.01
0.66

หนวย : ลานบาท

โครงการ

เวียดนาม 52/97
เวียดนาม บี และ 48/95
แอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี
แอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร ราเคซ
เมียนมาร เอ็มโอจีอี 3
โมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร แอเรีย วัน
ซาราวักเอสเค 410 บี

งบการเงินรวม
สวนที่สํารองจายแทนรัฐบาล
สินทรัพยเพื่อการ
สินทรัพยที่เกิดจาก
สินทรัพยไม
คาใชจายในการสํารวจ
สํารวจและผลิต
การสํารวจและ
หมุนเวียนอื่นๆ ปโตรเลียม (ยอดสะสมตัง้ แตป
ปโตรเลียม
ประเมินคา
2547 ถึง 31 ธันวาคม 2560)
32.97
34.51
259.86
418.89
5.20
2,473.03
811.34
17.59
409.60
176.46
1.23
471.80
0.36
21.93
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

โครงการ

แอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร ราเคซ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
สวนที่สํารองจายแทนรัฐบาล
สินทรัพยเพื่อการสํารวจ สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจ
คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียม
และผลิตปโตรเลียม
และประเมินคา
(ยอดสะสมตั้งแตป 2553 ถึง
31 ธันวาคม 2560)
0.16

75.67

25.11
หนวย : ลานบาท

โครงการ

แอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร ราเคซ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
สวนที่สํารองจายแทนรัฐบาล
สินทรัพยเพื่อการสํารวจ สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจ
คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียม
และผลิตปโตรเลียม
และประเมินคา
(ยอดสะสมตั้งแตป 2553 ถึง
31 ธันวาคม 2560)
5.20
2,473.03
811.34
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26.

ภาษีเงินไดและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
กลุมบริษัทเสียภาษีเงินไดตามรายละเอียดดังนี้
อัตรารอยละ
ภาษีเงินไดจากการประกอบธุรกิจปโตรเลียมในประเทศไทย
ตามพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ. 2514 และ 2532
ภาษีเงินไดนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร (1)
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
ภาษีเงินไดจากการประกอบธุรกิจปโตรเลียมในพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย
ตามพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541 และ
ภาษีเงินไดปโตรเลียมในประเทศมาเลเซีย
- รอบระยะเวลาบัญชีแรกถึงรอบระยะเวลาบัญชีที่แปด
- รอบระยะเวลาบัญชีที่เกาถึงรอบระยะเวลาบัญชีที่สิบหา
- รอบระยะเวลาบัญชีที่สิบหกเปนตนไป
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศออสเตรเลีย
ภาษีเงินไดจากการใชประโยชนในทรัพยากรปโตรเลียมในประเทศออสเตรเลีย
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศแคนาดา
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศเนเธอรแลนด
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศเคนยา
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศโมซัมบิก
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศอินโดนีเซีย
- ภาษีเงินไดนิติบุคคล
- ภาษีเงินไดจากการสงออกกําไร
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศสหพันธสาธารณรัฐบราซิล
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศแอลจีเรีย
ภาษีเงินไดปโตรเลียมในประเทศมาเลเซีย
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(1) พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรฯ (ฉบับที่ 586) พ.ศ. 2558 กําหนดใหลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับบริษัท
ที่เปนสํานักงานใหญขามประเทศ (International Headquarters: IHQ) ที่ใหบริการแกวิสาหกิจในเครือ หรือสาขาทั้งในและ
ตางประเทศในกิจกรรมศูนยบริหารเงิน (Treasury Center: TC) จากอัตรารอยละ 20 ของกําไรสุทธิเหลือเปนอัตรารอยละ 10
และยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดบางประเภท ทั้งนี้กลุมบริษัทไดนําอัตราภาษีตามประเภทดังกลาวมาใชในการคํานวณ
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับปภาษี 2560
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26.1 สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินรวม
2559
2560
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

416.12
963.02
(546.90)

หนวย : ลานบาท

197.01
1,078.61
(881.60)

13,599.08
31,472.39
(17,873.31)

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2560
2559

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2560
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

7,059.03
38,647.13
(31,588.10)

202.52
146.79

28.68
221.04

6,618.65
4,797.14

1,027.60
7,920.03

55.73

(192.36)

1,821.51

(6,892.43)

26.2 ภาษีเงินไดในงบกําไรขาดทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
2559

2560

หนวย : ลานบาท

2560

2559

ภาษีเงินได :
ภาษีเงินไดงวดปจจุบัน
ภาษีเงินไดของงวดกอนที่รับรูใน
งวดปจจุบัน

508.62

425.48

17,208.41

15,004.25

7.77

7.01

266.22

242.14

516.39

432.49

17,474.63

15,246.39

(175.86)

(97.54)

(5,963.43)

(3,459.10)

(160.96)

(49.64)

(5,524.25)

(1,747.39)

(336.82)

(147.18)

(11,487.68)

(5,206.49)

179.57

285.31

5,986.95

10,039.90

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
การเปลี่ยนแปลงของผลตางชั่วคราว
ผลกระทบทางภาษีของผลตาง
จากการแปลงคาฐานภาษี
รวม

95
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2560
ภาษีเงินได :
ภาษีเงินไดงวดปจจุบัน
ภาษีเงินไดของงวดกอนที่รับรูใน
งวดปจจุบัน

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2560
2559

290.92

222.42

9,808.99

7,836.52

9.18

(0.77)

312.21

(27.29)

300.10

221.65

10,121.20

7,809.23

(155.00)

(56.25)

(5,249.71)

(1,961.16)

(94.81)

(33.73)

(3,254.91)

(1,188.30)

(249.81)

(89.98)

(8,504.62)

(3,149.46)

50.29

131.67

1,616.58

4,659.77

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

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
2560
กําไรกอนภาษีเงินได

หนวย : ลานบาท

2559

2560

2559

773.46

637.03

26,577.76

22,027.54

386.73

318.52

13,288.88

11,013.77

ผลการดําเนินงานของบริษัทรวมสุทธิจากภาษี

(4.87)

(4.27)

(167.44)

(150.39)

ขาดทุนจากกิจการที่ไมตองเสียภาษี

18.56

21.91

637.82

771.06

4.23

12.97

145.37

456.43

คาใชจายที่ไมสามารถหักภาษี - ภาษีเงินไดปโตรเลียม

185.73

248.03

6,382.03

8,728.21

คาใชจายที่ไมสามารถหักภาษี - ภาษีเงินไดตางประเทศ

332.45

177.10

11,423.78

6,232.22

ผลตางของอัตราภาษีบนคาใชจายที่ไมสามารถหักภาษี
- ภาษีเงินไดนิติบุคคล

(2.54)

(7.78)

(87.22)

(273.86)

(79.30)

(11.08)

(2,724.97)

(389.91)

1.11

(23.23)

38.22

(817.58)

การวัดมูลคาใหมเนื่องจากขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนบนงบการเงินสกุลเงินบาท

(133.85)

(8.70)

(4,599.34)

(306.19)

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากผลของสกุลเงินที่ใชใน
การดําเนินงาน

(160.96)

(49.64)

(5,524.25)

(1,747.39)

คาภาคหลวงที่ใชเปนเครดิตภาษี

(345.65)

(332.61)

ภาษีเงินไดนิติบุคคลตางประเทศที่ใชเปนเครดิตภาษี

(12.55)

(4.17)

(431.29)

(146.63)

การปรับปรุงจากงวดกอน
ผลตางของอัตราภาษีในประเทศที่กลุมบริษัทดําเนิน
กิจการอยู

7.77

7.01

266.22

242.14

(112.75)

(158.53)

(3,874.43)

(5,578.76)

85.70
9.76

77.86
21.92

2,945.00
145.74

2,739.81
971.42

179.57

285.31

5,986.95

10,039.90

ภาษีคํานวณจากอัตราภาษี รอยละ 50
ผลกระทบ :

คาใชจายที่ไมสามารถหักภาษี - ภาษีเงินไดนิติบุคคล

ผลตางของอัตราภาษีบนกําไรกอนภาษี – ภาษีเงินได
นิติบุคคล
การวัดมูลคาใหมเนื่องจาก (กําไร) ขาดทุน จาก
อัตราแลกเปลี่ยนบนงบการเงินสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ

ภาษีเงินไดจากรายการดอกเบี้ยระหวางกลุมบริษัท
อื่น ๆ
ภาษีเงินได

(11,877.17) (11,704.45)
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีคํานวณจากอัตราภาษี รอยละ 50

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2560

2560

2559

2559

866.45

616.51

29,324.00

21,759.56

433.23

308.26

14,662.00

10,879.78

(55.24)

(4.45)

(1,869.47)

(157.32)

2.55

0.08

86.46

2.83

149.85

134.26

5,071.33

4,751.40

(1.53)

16.87

(51.87)

596.96

7.69

(28.30)

260.11

(1,001.54)

14.97

(9.06)

506.58

(320.58)

(151.67)

(11.02)

(5,133.13)

(390.15)

(94.81)

(33.73)

(270.10)

(260.98)

(3,254.91)
(9,141.07)

(1,188.30)
(9,235.97)

9.18
6.17

(0.77)
20.51

312.21
168.34

(27.29)
749.95

50.29

131.67

1,616.58

4,659.77

ผลกระทบ :
กําไรจากกิจการที่ไมตองเสียภาษี
คาใชจายที่ไมสามารถหักภาษี - ภาษีเงินไดนิติบุคคล
คาใชจายที่ไมสามารถหักภาษี - ภาษีเงินไดปโตรเลียม
ผลตางของอัตราภาษีบนคาใชจายที่ไมสามารถหักภาษี
- ภาษีเงินไดนิติบุคคล
ผลตางของอัตราภาษีบนกําไรกอนภาษี - ภาษีเงินได
นิติบุคคล
การวัดมูลคาใหมเนื่องจาก (กําไร) ขาดทุน จาก
อัตราแลกเปลี่ยนบนงบการเงินสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ
การวัดมูลคาใหมเนื่องจากขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนบนงบการเงินสกุลเงินบาท
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากผลของสกุลเงินที่ใชใน
การดําเนินงาน
คาภาคหลวงที่ใชเปนเครดิตภาษี
การปรับปรุงจากงวดกอน
อื่น ๆ
ภาษีเงินได
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26.4 การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ณ วันที่
1 ม.ค. 2560

งบกําไรขาดทุน

งบการเงินรวม
งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ผลตางจากการ
แปลงคา
งบการเงิน

ณ วันที่
31 ธ.ค. 2560

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

556.46
61.02
86.99
69.33
47.74

54.35
8.02
(25.78)
156.59

0.98

-

610.81
69.04
61.21
69.33
205.31

0.74

0.04

-

-

0.78

12.14

(7.86)

(2.69)

-

1.59

116.88

5.41

-

-

122.29

92.26

0.90

-

-

93.16

1,043.56

191.67

(1.71)

-

1,233.52

7.07

56.26

-

-

63.33

1,050.63

247.93

(1.71)

-

1,296.85
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
ณ วันที่
1 ม.ค. 2560

งบกําไรขาดทุน

งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ผลตางจากการ
แปลงคา
งบการเงิน

ณ วันที่
31 ธ.ค. 2560

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
ตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน

9.86
1,814.56

(9.86)
27.37

-

-

1,841.93

อนุพันธทางการเงิน

0.73

(0.73)

-

-

-

อื่น ๆ

1.53

(0.97)

0.56

(0.15)

0.97

1,826.68

15.81

0.56

(0.15)

1,842.90

105.55

(104.70)

-

-

0.85

รวม

1,932.23

(88.89)

0.56

(0.15)

1,843.75

สุทธิ

(881.60)

336.82

(2.27)

0.15

(546.90)

ผลกระทบทางภาษีของผลตางจากการแปลงคาฐานภาษี

100
หนวย : ลานบาท

ณ วันที่
1 ม.ค. 2560

งบกําไรขาดทุน

งบการเงินรวม
งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ผลตางจากการ
แปลงคา
งบการเงิน

ณ วันที่
31 ธ.ค. 2560

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
ตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน
ภาษีเงินไดจากการใชประโยชนในทรัพยากรปโตรเลียมในประเทศออสเตรเลีย
ขาดทุนสะสมยกไป

19,938.30
2,186.24
3,117.03
2,484.13
1,710.51

1,836.99
272.82
(843.25)
5,324.94

33.31

(1,813.54)
(202.92)
(273.33)
(218.37)
(358.98)

19,961.75
2,256.14
2,000.45
2,265.76
6,709.78

26.41

1.36

-

(2.32)

25.45

434.96

(267.03)

(91.72)

(24.25)

51.96

สํารองการดอยคาของสินทรัพย

4,187.98

351.17

-

(542.67)

3,996.48

อื่น ๆ

3,306.20

(173.68)

-

(87.77)

3,044.75

37,391.76

6,503.32

(58.41)

(3,524.15)

40,312.52

253.28

2,023.59

-

(207.34)

2,069.53

37,645.04

8,526.91

(58.41)

(3,731.49)

42,382.05

ผลตางจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
อนุพันธทางการเงิน

ผลกระทบทางภาษีของผลตางจากการแปลงคาฐานภาษี
รวม

101
หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่
1 ม.ค. 2560

งบกําไรขาดทุน

งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ผลตางจากการ
แปลงคา
งบการเงิน

ณ วันที่
31 ธ.ค. 2560

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
ตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน

353.42
65,016.35

(322.20)
818.25

-

(31.22)
(5,638.97)

60,195.63

อนุพันธทางการเงิน

26.50

(26.00)

-

(0.21)

0.29

อื่น ๆ

54.79

69.84

491.08

(583.91)

31.80

65,451.06

539.89

491.08

(6,254.31)

60,227.72

3,782.08

(3,500.66)

-

(253.78)

27.64

รวม

69,233.14

(2,960.77)

491.08

(6,508.09)

60,255.36

สุทธิ

(31,588.10)

11,487.68

(549.49)

2,776.60

(17,873.31)

ผลกระทบทางภาษีของผลตางจากการแปลงคาฐานภาษี

102
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบกําไรขาดทุน
งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
1 ม.ค. 2560

ณ วันที่
31 ธ.ค. 2560

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
ตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิต

421.38

40.07

-

461.45

56.73

8.07

-

64.80

ขาดทุนสะสมยกไป

9.44

168.12

0.98

178.54

อนุพันธทางการเงิน

12.14

(8.44)

(2.69)

1.01

อื่น ๆ

49.21

(6.52)

(0.01)

42.68

548.90

201.30

(1.72)

748.48

7.07

43.28

-

50.35

รวม
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :

555.97

244.58

(1.72)

798.83

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน

696.80

46.07

-

742.87

-

0.23

-

0.23

696.80

46.30

-

743.10

51.53

(51.53)

-

-

รวม

748.33

(5.23)

-

743.10

สุทธิ

(192.36)

249.81

(1.72)

55.73

ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน

ผลกระทบทางภาษีของผลตางจากการแปลงคาฐานภาษี

อื่น ๆ
ผลกระทบทางภาษีของผลตางจากการแปลงคาฐานภาษี

103
หนวย : ลานบาท

ณ วันที่
1 ม.ค. 2560

งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบกําไรขาดทุน
งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ผลตางจาก
การแปลงคา
งบการเงิน

ณ วันที่
31 ธ.ค. 2560

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
ตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน
ขาดทุนสะสมยกไป
อนุพันธทางการเงิน
อื่น ๆ
ผลกระทบทางภาษีของผลตางจากการแปลงคาฐานภาษี
รวม

15,098.24
2,032.61
338.15
434.96
1,763.46
19,667.42
253.28
19,920.70

1,364.02
274.78
5,723.69
(287.18)
(249.24)
6,826.07
1,500.75
8,326.82

33.31
(91.71)
(58.40)
(58.40)

(1,381.81)
(189.68)
(260.21)
(23.07)
(119.09)
(1,973.86)
(108.30)
(2,082.16)

15,080.45
2,117.71
5,834.94
33.00
1,395.13
24,461.23
1,645.73
26,106.96

24,966.82
0.08
24,966.90
1,846.23
26,813.13

1,568.47
7.89
1,576.36
(1,754.16)
(177.80)

0.02
0.02
0.02

(2,257.52)
(0.31)
(2,257.83)
(92.07)
(2,349.90)

24,277.79
7.66
24,285.45
24,285.45

(6,892.43)

8,504.62

(58.42)

267.74

1,821.51

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน
อื่น ๆ
ผลกระทบทางภาษีของผลตางจากการแปลงคาฐานภาษี
รวม
สุทธิ
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27.

คาใชจายลวงหนา
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 ค า ใชจา ยลว งหนา จํา นวน 20.83 ลา นดอลลารส หรัฐ อเมริก า หรือ 680.74 ลา นบาท
สวนใหญเปนคาใชจายลวงหนาของโครงการลงทุนทอขนสงกาซซอติกาเพื่ออํานวยความสะดวกพื้นฐานสําหรับงานสราง
ระบบทอขนสงกาซธรรมชาติบนบก โดยกลุมบริษัทจะทยอยรับรูเปนคาใชจายตามอายุสัญญา Facilities, services and
information sharing agreement
คาใชจายลวงหนา ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2560
คาใชจายลวงหนาสําหรับงานสรางระบบ
ทอขนสงกาซธรรมชาติบนบก
คาเชาจายลวงหนา
อื่น ๆ
รวม
28.

14.40
3.50
2.93
20.83

31 ธ.ค. 2560

15.77
4.48
3.18
23.43

31 ธ.ค. 2559

470.78
114.27
95.69
680.74

564.92
160.47
114.07
839.46

อนุพันธทางการเงิน
อนุพันธทางการเงิน ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2560
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
สินทรัพยอนุพันธทางการเงินหมุนเวียน
สัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ํามัน
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
รวมสินทรัพยอนุพันธทางการเงินหมุนเวียน
สินทรัพยอนุพันธทางการเงินไมหมุนเวียน
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
รวมสินทรัพยอนุพันธทางการเงินไมหมุนเวียน

หนวย : ลานบาท

31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2560

31 ธ.ค. 2559

0.002
0.07
0.65
0.72

2.73
20.40
23.13

0.05
2.37
21.12
23.54

97.75
730.89
828.64

19.46
19.46

2.52
2.52

635.98
635.98

90.33
90.33

105
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2560
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
หนี้สินอนุพันธทางการเงินหมุนเวียน
สัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ํามัน
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
รวมหนี้สินอนุพันธทางการเงินหมุนเวียน
หนี้สินอนุพันธทางการเงินไมหมุนเวียน
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
รวมหนี้สินอนุพันธทางการเงินไมหมุนเวียน

หนวย : ลานบาท

31 ธ.ค. 2560

31 ธ.ค. 2559

6.38
12.43
0.41
6.30
25.52

35.16
35.16

208.62
406.22
13.44
205.77
834.05

1,259.64
1,259.64

7.46
7.46

1.40
80.66
82.06

243.77
243.77

50.02
2,890.10
2,940.12

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
สินทรัพยอนุพันธทางการเงินหมุนเวียน
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา

0.05

18.92

1.77

677.89

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

0.65

-

21.12

-

รวมสินทรัพยอนุพันธทางการเงินหมุนเวียน

0.70

18.92

22.89

677.89

-

2.52

-

90.33

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย

19.46

-

635.98

-

รวมสินทรัพยอนุพันธทางการเงินไมหมุนเวียน

19.46

2.52

635.98

90.33

สินทรัพยอนุพันธทางการเงินไมหมุนเวียน
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
หนี้สินอนุพันธทางการเงินหมุนเวียน
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา

11.27

-

368.29

-

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

0.41

-

13.44

-

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย

6.30

-

205.77

-

17.98

-

587.50

-

-

1.40

-

50.02

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย

7.46

80.66

243.77

2,890.10

รวมหนี้สินอนุพันธทางการเงินไมหมุนเวียน

7.46

82.06

243.77

2,940.12

รวมหนี้สินอนุพันธทางการเงินหมุนเวียน
หนี้สินอนุพันธทางการเงินไมหมุนเวียน
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

การปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
บริษัทไดมีการปองกันความเสี่ยงของกระแสเงินสดโดยการเขาทําธุรกรรมสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
(Foreign Exchange Forward) สําหรับภาระที่บริษัทมีหรือสามารถคาดการณไดลวงหนา รวมถึงการเขาทําธุรกรรมสัญญา
แลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยเพื่อกําหนดอัตราดอกเบี้ยจายและเงินตนที่ครบกําหนดชําระคืนในสกุลดอลลาร
สหรัฐอเมริกาลวงหนาเพื่อปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนไปของอัตราแลกเปลี่ยน โดยใหเงื่อนไขของสัญญา
แลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย อาทิเชน กําหนดการจายดอกเบี้ย กําหนดการชําระคืนเงินตน ตรงกับเงื่อนไขของหุนกู
หรือเงินกูยืมที่เปนสกุลเงินบาทที่เปนสินทรัพยอางอิง
ทั้งนี้ในป 2560 บริษัทไดปฏิบัติตามการบัญชีปองกันความเสี่ยงสําหรับสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยสวนใหญ
ซึ่งผลกําไรหรือขาดทุนของสวนที่มีประสิทธิผลของอนุพันธปองกันความเสี่ยงจะรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยแสดง
เป นรายการแยกต างหาก และจะทยอยรั บรู เป นกํ าไรหรื อขาดทุ นเมื่ อรายการที่ ถู กป องกั นความเสี่ ยงมี ผลกระทบต อ
งบกําไรขาดทุน ผลกําไรหรือขาดทุนสวนที่ไมมีประสิทธิผลของอนุพันธปองกันความเสี่ยงจะรับรูเปนกําไรหรือขาดทุน
เมื่อเกิดรายการ ทั้งนี้ บริษัทไมมีการรับรูผลกําไรขาดทุนที่เคยบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเขาเปนกําไรขาดทุนระหวาง
ป 2560
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29.

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559
เงินทดรองจายแทนรัฐบาลเวียดนามในโครงการ
- เวียดนาม บี และ 48/95
- เวียดนาม 52/97
เงินมัดจํา
เงินจายลวงหนาสําหรับภาษีที่ถูกประเมิน 1
อื่น ๆ
รวม

1.06
1.01
4.79
59.90
3.34
70.10

1.06
1.01
4.58
59.90
3.91
70.46

34.51
32.97
156.50
1,957.68
109.14
2,290.80

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

37.83
36.15
164.14
2,146.36
140.17
2,524.65
หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559
เงินมัดจํา
อื่น ๆ
รวม

4.35
1.26
5.61

4.20
1.58
5.78

142.15
41.14
183.29

150.50
56.68
207.18

เงินจายลวงหนาสําหรับภาษีที่ถูกประเมินพรอมเบี้ยปรับที่เกิดขึ้นใน Natuna 2 B.V. ซึ่งเปนการดําเนินงานรวมกันของ
กลุมบริษัท ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 47 ภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ในหัวขอหนี้สิน
ที่อาจเกิดขึ้น

1

30.

เงินกูยืมและหุนกู
เงินกูยืมและหุนกูมีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2560
สวนของหนี้สินหมุนเวียน
หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
รวมสวนของหนี้สินหมุนเวียน
สวนของหนี้สินไมหมุนเวียน
หุนกู
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รวมสวนของหนี้สินไมหมุนเวียน

หนวย : ลานบาท

31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

399.71

-

13,062.90

-

399.71

-

13,062.90

-

1,938.72
568.73
2,507.45

2,264.81
566.81
2,831.62

63,359.16
18,586.64
81,945.80

81,149.52
20,309.27
101,458.79
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559
สวนของหนี้สินหมุนเวียน
หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
รวมสวนของหนี้สินหมุนเวียน
สวนของหนี้สินไมหมุนเวียน
หุนกู
รวมสวนของหนี้สินไมหมุนเวียน

หนวย : ลานบาท

399.71
399.71

-

13,062.90
13,062.90

-

752.28

1,078.70

24,585.35

38,650.56

752.28

1,078.70

24,585.35

38,650.56

การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินกูยืมและหุนกู สําหรับป มีดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ตนทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

2,831.62
2.72
72.82
-

101,458.79
130.41
2,469.54
(9,050.04)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

2,907.16

95,008.70

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ตนทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

1,078.70
0.47
72.82
-

38,650.56
18.97
2,469.54
(3,490.82)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1,151.99

37,648.25
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หุนกู
มูลคาที่ตราไวสําหรับหุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ สรุปไดดังตอไปนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง
(รอยละตอป)

กําหนดไถถอน

กําหนดชําระคืนภายใน 1 ป
- หุนกู 2,500 ลา นบาท 1
- หุนกู 323.45 ลานดอลลารสหรัฐฯ 2

4.625
3.707

4.625
3.847

27 มีนาคม 2561
16 กันยายน 2561

76.50
323.21

-

2,500.00
10,562.90

-

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

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

152.97
250.82

69.77
322.88
139.50
228.71

4,999.13
8,197.07

2,500.00
11,568.88
4,998.50
8,195.00

กําหนดชําระคืนเกิน 3 ปแตไมเกิน 5 ป
- หุนกู 700 ลานดอลลารสหรัฐฯ 2

5.692

5.815

5 เมษายน 2564

699.31

699.10

22,853.99

25,048.94

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

4.82
6.35

4.89
6.507

6 มิถุนายน 2572
12 มิถุนายน 2585

348.49
487.13

317.84
487.01

11,389.15
15,919.82

11,388.18
17,450.02

2,338.43

2,264.81

76,422.06

81,149.52

รวมมูลคาตามบัญชี

31 ธ.ค. 2560

31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2560

31 ธ.ค. 2559
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง
(รอยละตอป)

กําหนดไถถอน

กําหนดชําระคืนภายใน 1 ป
- หุนกู 2,500 ลา นบาท 1
- หุนกู 323.45 ลานดอลลารสหรัฐฯ 2

4.625
3.707

4.625
3.847

27 มีนาคม 2561
16 กันยายน 2561

76.50
323.21

-

2,500.00
10,562.90

-

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

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

152.97
250.82

69.77
322.88
139.50
228.71

4,999.13
8,197.07

2,500.00
11,568.88
4,998.50
8,195.00

4.82

4.89

6 มิถุนายน 2572

348.49
1,151.99

317.84
1,078.70

11,389.15
37,648.25

11,388.18
38,650.56

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

31 ธ.ค. 2560

31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2560

31 ธ.ค. 2559
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1

เมื่อ วัน ที่ 27 กัน ยายน 2548 บริษัท ไดเขา ทํา สัญ ญาแปลงหนี้หุน กูสกุล เงิน บาทดังกลา วกับ สถาบัน การเงิน แหง หนึ่ง ใหเปน หนี้ส กุล เงิน ดอลลารส หรัฐอเมริก า (Cross Currency Swap)
เปน จํา นวน 60.82 ลา นดอลลารส หรัฐ อเมริก า ที่อัต ราดอกเบี้ย รอ ยละ 3.85 ตอ ป และเมื่อ วัน ที่ 2 พฤษภาคม 2550 บริษัท ไดเขา ทํา สัญ ญาแปลงหนี้หุน กูส กุล เงิน ดอลลารส หรัฐ อเมริก า
ดัง กลา วกับ สถาบัน การเงิน แหงเดิม ใหก ลับ ไปเปน หนี้ส กุล เงิน บาทที่จํานวน 2,500 ลานบาท โดยอัต ราดอกเบี้ย ลดลงเปน รอ ยละ 3.30 ตอ ป ตลอดอายุข องหุน กูที่ค งเหลือ ตอ มาในเดือ น
พฤษภาคม 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 2554 บริษัทไดเขาทําสัญญาแปลงหนี้หุนกูสกุลเงินบาทดังกลาวกับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง ใหเปนหนี้สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา (Cross Currency Swap) เปนจํานวน
161.81 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ที่อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 30.90 บาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา และดอกเบี้ยเฉลี่ยรอยละ 4.93 ตอป

4

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

5

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

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

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

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง
(รอยละตอป)

กําหนดไถถอน

LIBOR + 0.985
LIBOR + 0.985

2.394
2.40

30 มีนาคม 2564
30 มีนาคม 2564

31 ธ.ค. 2560
494.56
74.17
568.73

หนวย : ลานบาท

31 ธ.ค. 2559
492.89
73.92
566.81

31 ธ.ค. 2560
16,162.55
2,424.09
18,586.64

31 ธ.ค. 2559
17,660.60
2,648.67
20,309.27
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31.

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2559
31 ธ.ค. 2560

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

ประมาณการหนี้สินคาตอบแทนการตอ
ระยะเวลาการผลิตปโตรเลียม
รวม

63.42
63.42

2,072.75
2,072.75

1,965.01
1,965.01

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2559
31 ธ.ค. 2560

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

ประมาณการหนี้สินคาตอบแทนการตอ
ระยะเวลาการผลิตปโตรเลียม
รวม
32.

54.84
54.84

63.32
63.32

54.84
54.84

2,069.36
2,069.36

1,965.01
1,965.01

ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2559
31 ธ.ค. 2560

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

งบแสดงฐานะการเงิน
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน

115.83
7.94
123.77

98.00
6.53
104.53

3,785.58
259.42
4,045.00

3,511.32
233.99
3,745.31

งบกําไรขาดทุน
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
รวม

11.10
1.13
12.23

10.30
1.05
11.35

376.36
38.51
414.87

363.42
36.99
400.41

114
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2559
31 ธ.ค. 2560
งบแสดงฐานะการเงิน
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน

106.58
7.92
114.50

90.33
6.51
96.84

3,483.27
258.75
3,742.02

3,236.36
233.32
3,469.68

งบกําไรขาดทุน
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
รวม

9.82
1.13
10.95

8.90
1.05
9.95

333.00
38.47
371.47

314.38
36.94
351.32

รายการเคลื่อนไหวของประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงานเมื่อเกษียณอายุที่กําหนดไวระหวางปมีดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชนที่จาย
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

98.00
7.56
3.54
(2.92)
9.65
115.83
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชนที่จาย
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะบริษัท
90.33
6.53
3.29
(2.45)
8.88
106.58

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
3,511.32
256.35
120.01
(99.11)
327.72
(330.71)
3,785.58
หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
3,236.36
221.61
111.39
(83.08)
301.58
(304.59)
3,483.27
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คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป มีรายละเอียดดังนี้

ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559
7.56
7.10
3.20
3.54

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559
256.35
250.55
120.01
112.87

รวม
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุน

ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย

11.10

10.30

376.36

363.42

1.13

1.05

38.51

36.99

12.23

11.35

414.87

400.41

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559
6.53
5.94
2.96
3.29

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559
221.61
209.74
111.39
104.64

รวม

9.82

8.90

333.00

314.38

ผลประโยชนระยะยาวอื่น

1.13

1.05

38.47

36.94

10.95

9.95

371.47

351.32

คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุน

ขอสมมติหลักในการประเมินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
ขอสมมติดานการเงินของกลุมบริษัท
อัตราคิดลด
อัตราเงินเฟอ
อัตราผลตอบแทนดอกเบี้ยจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

อัตรารอยละตอป
3.5
3.0
3.4 – 3.9

ขอสมมติดานประชากรศาสตรของกลุมบริษัท
 ขอสมมติเกี่ยวกับการมรณะ : อัตรามรณะอางอิงตามตารางมรณะปพุทธศักราช 2560 (TMO17) ประกาศโดย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งตารางมรณะ TMO17 ที่นํามาใชใน
การประเมินขอสมมตินั้นประกอบไปดวยขอมูลที่เก็บรวบรวมจากการสํารวจของบริษัทประกันชีวิตตางๆ ในประเทศไทย ซึ่ง
ทําใหสามารถเชื่อมั่นไดวาตัวเลขดังกลาวจะสะทอนใหเห็นถึงอัตราการมรณะที่เกิดขึ้นจริงของประชากรใน
ประเทศไทย
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 ขอสมมติเกี่ยวกับอัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
ชวงอายุ

อัตรารอยละตอป
3.0 - 16.0
3.0 - 10.0
0.0 - 5.0

อายุกอน 30 ป
อายุ 30 - 39 ป
อายุตั้งแต 40 ปขึ้นไป

อัตราการหมุนเวียนของพนักงานขางตนแสดงใหเห็นถึงอัตราการลาออกของพนักงานโดยสมัครใจ ซึ่งไมรวมถึง
การตาย การสูญ เสียสมรรถภาพการทํางานจนเปนเหตุใหออกจากงานและการเกษียณกอนกําหนด ดังนั้น
การคํานวณผลประโยชนที่จายใหแกพนักงานจะอยูบนพื้นฐานของขอสมมติดังกลาว
ผลกระทบตอภาระผูกพันโครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุท่กี ําหนดไว
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

อัตราคิดลด

การเปลี่ยนแปลงในขอสมมติ
รอยละ 1

การเพิ่มขึ้นของขอสมมติ
(11.47)

การลดลงของขอสมมติ
13.60
หนวย : ลานบาท

อัตราคิดลด

การเปลี่ยนแปลงในขอสมมติ
รอยละ 1

การเพิ่มขึ้นของขอสมมติ
(374.72)

การลดลงของขอสมมติ
444.34

การวิเคราะหความออนไหวขางตนนี้อางอิงจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติของอัตราคิดลด โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงของ
ขอสมมติอื่น ในทางปฏิบัติสถานการณดังกลาวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในขอสมมติอาจมีความสัมพันธกัน
ในการคํานวณการวิเคราะหความออนไหวของภาระผูกพันผลประโยชนที่กําหนดไวที่มีตอการเปลี่ยนแปลงในขอสมมติ
หลักไดใชวิธีเดียวกับมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวคํานวณดวยวิธีคิดลดแตละหนวยที่
ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) ในการคํานวณหนี้สินบําเหน็จบํานาญที่รับรูในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุคือ 20 ป
การวิเคราะหการครบกําหนดของการจายชําระผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุที่ไมมีการคิดลด :

ไมเกิน 1 ป
มากกวา 1 ถึง 5 ป
มากกวา 5 ถึง 10 ป
มากกวา 10 ป
รวม

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
9.26
8.99
26.54
24.96
60.10
56.23
271.04
302.15
361.22
398.05

31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
302.50
293.81
867.25
815.67
1,964.22
1,837.56
9,874.71
8,857.85
13,008.68
11,804.89
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33.

ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต เปนดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2560
2,275.43
ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
2,275.43
ประมาณการหนี้สินสวนที่ถึงกําหนดชําระเกินกวา 1 ป

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560
2,015.98
74,363.23
2,015.98
74,363.23

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
ประมาณการหนีส้ ินสวนที่ถึงกําหนดชําระเกินกวา 1 ป

31 ธ.ค. 2560
1,211.05
1,211.05

31 ธ.ค. 2559
72,233.72
72,233.72
หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560
1,014.75
39,578.09
1,014.75
39,578.09

31 ธ.ค. 2559
36,359.01
36,359.01

การเปลี่ยนแปลงในระหวางปของประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต เปนดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
ประมาณการหนี้สินที่ใชในระหวางป
ตนทุนทางการเงิน
การกลับรายการประมาณการหนี้สินที่ไมเกิดขึ้น
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม

2,015.98
263.56
(24.31)
78.36
(58.16)
2,275.43

72,233.72
8,938.57
(824.35)
2,657.77
(1,972.58)
(6,669.90)
74,363.23

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
ประมาณการหนี้สินที่ใชในระหวางป
ตนทุนทางการเงิน
การกลับรายการประมาณการหนี้สินที่ไมเกิดขึ้น
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนวย : ลานบาท

1,014.75
161.20
(6.33)
41.44
(0.01)
1,211.05

งบการเงินเฉพาะบริษัท
36,359.01
5,466.95
(214.56)
1,405.60
(0.52)
(3,438.39)
39,578.09
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34. ประมาณการหนี้สินคาตอบแทนการตอระยะเวลาการผลิตปโตรเลียม
ประมาณการหนี้สินคาตอบแทนการตอระยะเวลาการผลิตปโตรเลียม เปนดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

ประมาณการหนี้สินคาตอบแทนการตอระยะเวลา
การผลิตปโตรเลียม
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป

258.44
(63.42)

308.79
(54.84)

8,446.02
(2,072.75)

11,064.34
(1,965.01)

ประมาณการหนี้สินสวนที่ถึงกําหนดชําระเกินกวา 1 ป

195.02

253.95

6,373.27

9,099.33

ประมาณการหนี้สินคาตอบแทนการตอระยะเวลา
การผลิตปโตรเลียม
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
ประมาณการหนี้สินสวนที่ถึงกําหนดชําระเกินกวา 1 ป

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

258.01

308.79

8,432.09

11,064.34

(63.32)
194.69

(54.84)
253.95

(2,069.36)
6,362.73

(1,965.01)
9,099.33

การเปลี่ยนแปลงในระหวางปของประมาณการหนี้สินคาตอบแทนการตอระยะเวลาการผลิตปโตรเลียม เปนดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
ประมาณการหนี้สินที่ใชในระหวางป
ตนทุนทางการเงิน
การกลับรายการประมาณการหนี้สินที่ไมเกิดขึ้น
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

308.79
0.46
(62.53)
11.73
(0.01)
-

11,064.34
15.43
(2,120.87)
397.79
(0.20)
(910.47)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

258.44

8,446.02
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท

35.

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ประมาณการหนี้สินที่ใชในระหวางป
ตนทุนทางการเงิน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

308.79
(62.49)
11.71
-

11,064.34
(2,119.52)
397.21
(909.94)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

258.01

8,432.09

รายไดรอการรับรู
รายไดรอการรับ รู 7.36 ลานดอลลารสหรัฐ อเมริกา (240.52 ลานบาท) สํ าหรับ งบการเงิน รวมส วนใหญ เป น รายได
รอการรับ รูที่ เกิดจากการไดรับ ชําระเงิน คากาซธรรมชาติ และเงิน คาบริการขนส งกาซลวงหนา สํ าหรับ ปริมาณกาซ
ที่ คู สั ญ ญายั ง ไม ส ามารถรั บ ซื้ อ ได ต ามปริ ม าณที่ ร ะบุ ใ นสั ญ ญาซื้ อ ขายก า ซธรรมชาติ จํ า นวน 4.98 ล า นดอลลาร
สหรัฐอเมริกา (162.64 ลานบาท) โดยจะรับรูเปนรายไดก็ตอเมื่อคูสัญญารับกาซตามปริมาณดังกลาวในปตอๆ ไป
รายไดรอการรับรูจํานวน 2.38 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (77.88 ลานบาท) สําหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท เปนรายได
รอการรับรูที่เกิดจากการที่บริษัทไดเรียกเก็บเงินจากคูสัญ ญาลวงหนาเปนคา Space Utilization ซึ่งบริษัทจะรับรูเปน
รายไดเมื่อใหบริการในปตอๆ ไป
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36. มูลคายุติธรรม
36.1 การประมาณการมูลคายุติธรรม
ตารางตอไปนี้แสดงถึงสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ระดับ 1

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 2560
ระดับ 2
ระดับ 3

31 ธ.ค. 2560
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

ระดับ 1

รวม

สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุนเพือ่ คา
เงินลงทุนเผื่อขาย
อนุพันธทางการเงิน
- สัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ํามัน
- สัญญาซือ้ ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
- สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้
- สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
รวมสินทรัพย

0.21
0.71

-

-

0.21
0.71

6.78
23.31

-

-

6.78
23.31

0.92

0.002
0.07
0.65
19.46
20.18

-

0.07
0.65
19.46
21.10

30.09

0.05
2.37
21.12
635.98
659.52

-

0.05
2.37
21.12
635.98
689.61

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

-

6.38
12.43
0.41
13.76
32.98

-

6.38
12.43
0.41
13.76
32.98

-

208.62
406.22
13.44
449.54
1,077.82

-

208.62
406.22
13.44
449.54
1,077.82
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หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

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

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 2559
ระดับ 2
ระดับ 3

31 ธ.ค. 2559
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

ระดับ 1

รวม

0.17
0.69

-

-

0.17
0.69

6.04
24.55

-

-

6.04
24.55

-

2.73
20.40
2.52

-

2.73
20.40
2.52

-

97.75
730.89
90.33

-

97.75
730.89
90.33

0.86

25.65

-

26.51

30.59

918.97

-

949.56

-

35.16
1.40
80.66
117.22

-

35.16
1.40
80.66
117.22

-

1,259.64
50.02
2,890.10
4,199.76

-

1,259.64
50.02
2,890.10
4,199.76
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ระดับ 1
สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุนเพือ่ คา
อนุพันธทางการเงิน
- สัญญาซือ้ ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

31 ธ.ค. 2560
ระดับ 2
ระดับ 3

31 ธ.ค. 2560
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

ระดับ 1

รวม

0.20

-

-

0.20

6.51

-

-

6.51

-

0.05

-

0.05

-

1.77

-

1.77

- สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้

-

0.65

-

0.65

-

21.12

-

21.12

- สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย

-

19.46

-

19.46

-

635.98

-

635.98

0.20

20.16

-

20.36

6.51

658.87

-

665.38

-

11.27
0.41
13.76
25.44

-

11.27
0.41
13.76
25.44

-

368.29
13.44
449.54
831.27

-

368.29
13.44
449.54
831.27

รวมสินทรัพย
หนี้สินทางการเงิน
อนุพันธทางการเงิน
- สัญญาซือ้ ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
- สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้
- สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
รวมหนี้สิน
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

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

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

31 ธ.ค. 2559
ระดับ 2
ระดับ 3

31 ธ.ค. 2559
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

ระดับ 1

รวม

0.16

-

-

0.16

5.80

-

-

5.80

0.16

18.92
2.52
21.44

-

18.92
2.52
21.60

5.80

677.89
90.33
768.22

-

677.89
90.33
774.02

-

1.40
80.66
82.06

-

1.40
80.66
82.06

-

50.02
2,890.10
2,940.12

-

50.02
2,890.10
2,940.12

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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36.2 เทคนิคการประเมินมูลคาสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมระดับที่ 2
เทคนิคการประเมินมูลคาสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมระดับที่ 2 ของตราสารอนุพันธทางการเงิน มีดังนี้
 สัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ํามัน ประกอบดวยสัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ํามัน (Swap) และสัญญาสิทธิใ น
ราคาน้ํา 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 มีการวัดมูลคายุติธรรมโดยอางอิงจากอัตราดอกเบี้ยลวงหนาซึ่ง
ไดมาจากเสนอัตราผลตอบแทน (Yield Curve) ที่สังเกตไดจากตลาดดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศลวงหนาซึ่งมีการเสนอซื้อขายกันในตลาดที่มีสภาพคลอง
โดยการคิดลดจะไมมีผลกระทบอยางเป นสาระสําคัญ ตอมู ลคายุติธรรมของตราสารอนุพั น ธซึ่งมู ลคายุติธรรม
อยูในระดับที่ 2

125
36.3 มูลคายุติธรรมของหนี้สินระยะยาว คํานวณโดยใชวิธีสวนลดกระแสเงินสดซึ่งใชอัตราคิดลดที่มีเงื่อนไข
การกูยืมใกลเคียงกัน มีรายละเอียดดังตอไปนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลคายุติธรรม
ราคาตามบัญชี
หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ – สกุลเงินบาท
หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ – สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา

828.78
1,509.65

891.95
1,915.44
หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลคายุติธรรม
ราคาตามบัญชี
หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ – สกุลเงินบาท

27,085.35

29,149.90

หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ – สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา

49,336.71

62,598.22

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลคายุติธรรม
ราคาตามบัญชี
หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ – สกุลเงินบาท

828.78

891.95

หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ – สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา

323.21

504.53
หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลคายุติธรรม
ราคาตามบัญชี
หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ – สกุลเงินบาท
หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ – สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา

27,085.35
10,562.90

29,149.90
16,488.34

การประเมิ น มู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของหุ น กู ส กุ ล เงิน บาทอ า งอิ งจากราคาซื้ อ ขายในตลาดรองของสมาคมตราสารหนี้ ไทย
(Thai Bond Market Association) ซึ่งมีการเสนอซื้อขายกันในตลาดที่มีสภาพคลอง และจัดเปนมูลคายุติธรรมในระดับที่ 2
การประเมินมูลคายุติธรรมของหุนกูสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาอางอิงจากราคาซื้อขายที่สังเกตไดจากตลาดรองของ
ตราสารหนี้ตางประเทศ ซึ่งมีการเสนอซื้อขายกันในตลาดที่มีสภาพคลอง และจัดเปนมูลคายุติธรรมในระดับที่ 2
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มูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตอไปนี้มีมูลคาใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชี
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

สินทรัพยทางการเงิน
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
 เงินลงทุนระยะสั้น
 ลูกหนี้บริษัทใหญ
 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ๆ
 เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ

สินทรัพยทางการเงิน
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
 เงินลงทุนระยะสั้น
 ลูกหนี้บริษัทใหญ
 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ๆ
 เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ

หนี้สินทางการเงิน
 เจาหนี้การคาและเจาหนี้จากการรวมทุน
 คาใชจายคางจายและดอกเบี้ยคางจาย
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ๆ

หนี้สินทางการเงิน
 เจาหนี้การคาและเจาหนี้จากการรวมทุน
 คาใชจายคางจายและดอกเบี้ยคางจาย
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ๆ
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37.

หุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
ในเดือนกรกฎาคม 2560 กลุมบริษัทไดมีการปรับโครงสรางเงินทุนสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนที่เปน
สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา โดยมีรายละเอียดดังนี้
หนวย: ลานบาท

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
กอนปรับ
โครงสราง

(ไถถอน)/
ออกใหม

หลังปรับ
โครงสราง

1,000.00

(854.69)

145.31

995.53

(850.88) (1)

144.65

มูลคาที่ออกและเสนอขาย

-

854.69 (2)

854.69

มูลคาสุทธิจากตนทุนทางการเงิน

-

853.59

853.59

1,000.00

-

1,000.00

995.53

2.71

998.24

กอนปรับ
โครงสราง

(ไถถอน)/
ออกใหม

หลังปรับ
โครงสราง

32,206.55

(27,526.73)(1)

4,679.82

ปตท.สผ.
มูลคาที่ออกและเสนอขาย
มูลคาสุทธิจากตนทุนทางการเงิน
ปตท.สผ.ศง.
- 28,572.58

28,572.58

1,045.85

33,252.40

รวม
มูลคาที่ออกและเสนอขาย
มูลคาสุทธิจากตนทุนทางการเงิน

32,206.55

(1) บริษัทไดจายเงินเพื่อไถถอนหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนจํานวน 874.31 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (28,310.98 ลานบาท)
(2) บริษัท ปตท.สผ.ศูนยบริหารเงิน จํากัด (ปตท.สผ.ศง.) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท ไดออกและเสนอขายหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะ
คลายทุนในจํานวนเทากับที่บริษัททําการซื้อคืน โดยมีบริษัทเปนผูค้ําประกันทั้งจํานวน ซึ่งหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนนี้ จะมีการ
จายคืน เงิน ตน เพีย งครั้ง เดีย วเมื่อ บริษ ัท ผูอ อกหุน กูจดทะเบีย นเลิก กิจ การ (Perpetual) หรือ เมื ่อ บริษ ัท ผูอ อกหุน กูใ ชสิท ธิใ นการ
ไถถอนหุนกูกอนกําหนดตามเงื่อนไขที่ระบุไว ทั้งนี้หุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนดังกลาว แบงออกเปน 2 รุนไดแก


รุนที่ 1: ออกและเสนอขายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 จํานวน 500 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.6
ตอป สําหรับชวงระยะเวลาตั้งแตวันออกหุนกู จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2565 และมีสิทธิไถถอนหุนกูทั้งจํานวนครั้งแรกในวันที่
17 กรกฎาคม 2565 สําหรับอัตราดอกเบี้ยในชวงถัดไปและสิทธิในการไถถอนหุนกูกอนกําหนดถูกกําหนดไวในหนังสือชี้ชวน



รุนที่ 2: ออกและเสนอขายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 จํานวน 354.69 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่รอ ยละ
4.875 ตอป สําหรับชวงระยะเวลาตั้งแตวันออกหุนกู จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 และมีสิทธิไถถอนหุนกูทั้งจํานวนครั้งแรก
ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 สําหรับอัตราดอกเบี้ยในชวงถัดไปและสิทธิในการไถถอนหุนกูกอนกําหนดถูกกําหนดไวในหนังสือชี้ชวน

หุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนนี้ มีกําหนดจายผลตอบแทนทุก 6 เดือน อยางไรก็ตามปตท.สผ.ศง. สามารถเลื่อนการจายผลตอบแทนได
ตามดุลยพินิจของปตท.สผ.ศง. โดยไมจํากัดจํานวนครั้ง ซึ่งผลตอบแทนที่คางชําระดังกลาวจะถูกสะสมไวโดยไมมีการคิดดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม
ผลตอบแทนที่ถูกเลื่อนชําระเกินกวา 12 เดือน นับจากวัน ที่เลื่อ นชํา ระในครั้ง แรกจะถูก นํามารวมเปน เงิน ตน เพื่อ คํา นวณผลตอบแทน
ตอ ไป ทั้งนี้ หากปตท.สผ.ศง. เลื่อนการจายผลตอบแทนหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนทั้ง 2 รุนดังกลาว บริษัทในฐานะผูค้ําประกัน
และ ปตท.สผ.ศง. จะไมสามารถประกาศจายเงินปนผล รวมทั้งไมสามารถจายดอกเบี้ย หรือแจกจายสินทรัพยใดๆ ใหแกผูถือหลักทรัพยที่มี
สถานะทางกฎหมายเทาเทียมกับ หรือดอยกวาหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนนี้ และจะไมสามารถทําการไถถอน ลด ยกเลิก ซื้อ หรือ
ซื้อคืนซึ่งหลักทรัพย ที่มีสถานะทางกฎหมายเทาเทียมกับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน ทั้งนี้หุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนนี้
มีสถานะทางกฎหมายดอยกวาหลักทรัพยอื่นที่ออกโดยปตท.สผ.ศง. เวนแตหุนสามัญ

128
38. สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน จัดประเภทไดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
งบการเงินรวม
วัดมูลคาดวย
อนุพันธ
มูลคายุติธรรม เพื่อการ
ผานงบกําไร
ปองกัน
ขาดทุน
ความเสี่ยง
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน้
เงินลงทุนเพือ่ คา
ลูกหนี้บริษัทใหญ
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกจิ การที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ
รวมสินทรัพยทางการเงิน

31 ธ.ค. 2560
เงินให
สินทรัพย
สินเชื่อ
ทาง
และ
การเงิน
ลูกหนี้
เผื่อขาย

สินทรัพย
ทางการเงิน
ที่ถือไวจน
ครบกําหนด

วัดมูลคาดวย อนุพันธ
มูลคายุติธรรม เพื่อการ
ผานงบกําไร
ปองกัน
ขาดทุน
ความเสี่ยง

31 ธ.ค. 2559
เงินให
สินทรัพย
สินเชื่อ
ทาง
และ
การเงิน
ลูกหนี้
เผื่อขาย

สินทรัพย
ทางการเงิน
ที่ถือไวจน
ครบกําหนด

0.21
0.72
-

19.46
-

1,512.18
566.57
188.03
86.86
110.50
69.10

0.71
-

2,955.49
-

0.17
25.65
-

-

2,039.50
382.76
138.30
87.32
16.19
67.75

0.69
-

1,982.08
-

0.93

19.46

2,533.24

0.71

2,955.49

25.82

-

2,731.82

0.69

1,982.08
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2560
วัดมูลคาดวย
อนุพันธเพื่อ
มูลคายุติธรรมผาน การปองกัน
งบกําไรขาดทุน
ความเสี่ยง

วัดมูลคาดวย
วิธีราคาทุน
ตัดจําหนาย

31 ธ.ค. 2559
วัดมูลคาดวย
อนุพันธเพื่อ
มูลคายุติธรรมผาน การปองกัน
งบกําไรขาดทุน
ความเสี่ยง

วัดมูลคาดวย
วิธีราคาทุน
ตัดจําหนาย

หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้จากการรวมทุน
สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
คาใชจายคางจายและดอกเบี้ยคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
หุนกูแ ละเงินกูยมื ระยะยาว
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ๆ
รวมหนี้สินทางการเงิน

19.22
-

13.76
-

130.99
399.71
515.06
17.56
2,507.45
0.73

36.56
-

80.66
-

99.22
514.07
18.40
2,831.62
0.67

19.22

13.76

3,571.50

36.56

80.66

3,463.98
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หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม
วัดมูลคาดวย
อนุพันธ
มูลคายุติธรรม เพื่อการ
ผานงบกําไร
ปองกัน
ขาดทุน
ความเสี่ยง
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน้
เงินลงทุนเพือ่ คา
ลูกหนี้บริษัทใหญ
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกจิ การที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ
รวมสินทรัพยทางการเงิน

31 ธ.ค. 2560
เงินให
สินทรัพย
สินเชื่อ
ทาง
และ
การเงิน
ลูกหนี้
เผื่อขาย

สินทรัพย
ทางการเงิน
ที่ถือไวจน
ครบกําหนด

วัดมูลคาดวย
อนุพันธ
มูลคายุติธรรม เพื่อการ
ผานงบกําไร
ปองกัน
ขาดทุน
ความเสี่ยง

31 ธ.ค. 2559
เงินให
สินทรัพย
สินเชื่อ
ทาง
และ
การเงิน
ลูกหนี้
เผื่อขาย

สินทรัพย
ทางการเงิน
ที่ถือไวจน
ครบกําหนด

6.78
23.54
-

635.98
-

49,419.47
18,515.97
6,144.97
2,838.63
3,611.15
2,258.14

23.31
-

96,588.15
-

6.04
918.97
-

- 73,076.52
- 13,714.60
- 4,955.33
- 3,128.82
580.00
- 2,427.69

24.55
-

71,019.04
-

30.32

635.98

82,788.33

23.31

96,588.15

925.01

-

24.55

71,019.04

97,882.96
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หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2560
วัดมูลคาดวย
อนุพันธเพื่อ
มูลคายุติธรรมผาน การปองกัน
งบกําไรขาดทุน
ความเสี่ยง

วัดมูลคาดวย
วิธีราคาทุน
ตัดจําหนาย

31 ธ.ค. 2559
วัดมูลคาดวย
อนุพันธเพื่อ
มูลคายุติธรรมผาน การปองกัน
งบกําไรขาดทุน
ความเสี่ยง

วัดมูลคาดวย
วิธีราคาทุน
ตัดจําหนาย

หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้จากการรวมทุน
สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
คาใชจายคางจายและดอกเบี้ยคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
หุนกูแ ละเงินกูยมื ระยะยาว
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ๆ
รวมหนี้สินทางการเงิน

-

-

628.28
628.28

449.54
449.54

4,280.98
13,062.90
16,832.51
573.77
81,945.80
23.83
116,719.79

-

-

1,309.66
1,309.66

2,890.10
2,890.10

3,555.12
18,419.48
659.32
101,458.79
24.06
124,116.77
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
งบการเงินเฉพาะบริษัท
วัดมูลคาดวย
มูลคายุติธรรม
ผานงบกําไร
ขาดทุน
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน้
เงินลงทุนเพือ่ คา
ลูกหนี้บริษัทใหญ
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกจิ การที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ
รวมสินทรัพยทางการเงิน

31 ธ.ค. 2560
อนุพันธเพื่อ
เงินให
การปองกัน
สินเชื่อ
ความเสี่ยง
และ
ลูกหนี้

สินทรัพย
ทางการเงิน
ที่ถือไวจน
ครบกําหนด

วัดมูลคาดวย
มูลคายุติธรรม
ผานงบกําไร
ขาดทุน

31 ธ.ค. 2559
อนุพันธเพื่อ
เงินให
การปองกัน
สินเชื่อ
ความเสี่ยง
และ
ลูกหนี้

สินทรัพย
ทางการเงิน
ที่ถือไวจน
ครบกําหนด

0.20
0.70
-

19.46
-

387.99
321.54
41.11
6,778.68
33.81
24.96
4.48

1,247.32
-

0.16
21.44
-

-

1,227.50
213.10
23.41
4,341.22
45.69
2,195.88
4.30

1,302.08
-

0.90

19.46

7,592.57

1,247.32

21.60

-

8,051.10

1,302.08
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2560
วัดมูลคาดวย
อนุพันธเพื่อ
มูลคายุติธรรมผาน การปองกัน
งบกําไรขาดทุน
ความเสี่ยง

วัดมูลคาดวย
วิธีราคาทุน
ตัดจําหนาย

31 ธ.ค. 2559
วัดมูลคาดวย
อนุพันธเพื่อ
มูลคายุติธรรมผาน การปองกัน
งบกําไรขาดทุน
ความเสี่ยง

วัดมูลคาดวย
วิธีราคาทุน
ตัดจําหนาย

หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้จากการรวมทุน
สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
คาใชจายคางจายและดอกเบี้ยคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
หุนกู
รวมหนี้สินทางการเงิน

-

-

29.98
399.71
254.71

-

-

18.52
243.04

11.68
-

13.76
-

7.05
752.28

1.40
-

80.66
-

5.50
1,078.70

11.68

13.76

1,443.73

1.40

80.66

1,345.76
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หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
วัดมูลคาดวย
มูลคายุติธรรม
ผานงบกําไร
ขาดทุน
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน้
เงินลงทุนเพือ่ คา
ลูกหนี้บริษัทใหญ
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกจิ การที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ
รวมสินทรัพยทางการเงิน

31 ธ.ค. 2560
อนุพันธเพื่อ
เงินให
การปองกัน
สินเชื่อ
ความเสี่ยง
และ
ลูกหนี้

สินทรัพย
ทางการเงิน
ที่ถือไวจน
ครบกําหนด

วัดมูลคาดวย
มูลคายุติธรรม
ผานงบกําไร
ขาดทุน

31 ธ.ค. 2559
อนุพันธเพื่อ
เงินให
การปองกัน
สินเชื่อ
ความเสี่ยง
และ
ลูกหนี้

สินทรัพย
ทางการเงิน
ที่ถือไวจน
ครบกําหนด

6.51
22.89
-

635.98
-

12,679.71
10,508.26
1,343.45
221,533.32
1,105.00
815.59
146.35

40,763.72
-

5.80
768.22
-

-

43,982.10
7,635.40
838.67
155,548.43
1,637.13
78,679.55
154.21

46,654.23
-

29.40

635.98

248,131.68

40,763.72

774.02

-

288,475.49

46,654.23
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หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2560
วัดมูลคาดวย
อนุพันธเพื่อ
มูลคายุติธรรมผาน การปองกัน
งบกําไรขาดทุน
ความเสี่ยง

วัดมูลคาดวย
วิธีราคาทุน
ตัดจําหนาย

31 ธ.ค. 2559
วัดมูลคาดวย
อนุพันธเพื่อ
มูลคายุติธรรมผาน การปองกัน
งบกําไรขาดทุน
ความเสี่ยง

วัดมูลคาดวย
วิธีราคาทุน
ตัดจําหนาย

หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้จากการรวมทุน
สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
คาใชจายคางจายและดอกเบี้ยคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
หุนกู
รวมหนี้สินทางการเงิน

-

-

979.71
13,062.90
8,324.16

-

-

663.60
8,708.24

381.73
-

449.54
-

230.25
24,585.35

50.02
-

2,890.10
-

197.00
38,650.56

381.73

449.54

47,182.37

50.02

2,890.10

48,219.40
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39.

ทุนเรือนหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษ ัท มีทุน จดทะเบีย นเปน หุน สามัญ จํา นวน 3,969.98 ลา นหุน มูล คา หุน ละ 1 บาท
รวมเปนเงิน 3,969.98 ลานบาท รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนสามัญที่ออกและชําระแลว มีดังตอไปนี้
หนวย : ลานหุน

จํานวนหุนสามัญที่บริษัทออกและชําระเต็มมูลคา
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

3,969.98

ทุนเรือนหุนที่ออกและชําระแลวระหวางป

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

3,969.98
หนวย : ลานหุน

จํานวนหุนสามัญที่บริษัทออกและชําระเต็มมูลคา
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

3,969.98

ทุนเรือนหุนที่ออกและชําระแลวระหวางป

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

3,969.98

40. สํารองตามกฎหมาย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
2560
2559

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2560
2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
จัดสรรระหวางป

15.05
-

15.05
-

397.00
-

397.00
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

15.05

15.05

397.00

397.00

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2560
2559

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2560
2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
จัดสรรระหวางป

15.05
-

15.05
-

397.00
-

397.00
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

15.05

15.05

397.00

397.00

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดใหบริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุน
สํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10
ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายนี้ไมสามารถนําไปจัดสรรได ทั้งนี้บริษัทฯ ไดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายครบ
รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกําหนดแลว
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41.

คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม
คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียมสําหรับป ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
คาภาคหลวง
ผลประโยชนตอบแทนพิเศษ
รวม

คาภาคหลวง
ผลประโยชนตอบแทนพิเศษ
รวม

42.

2560
367.86
367.86

หนวย : ลานบาท

2559
353.11
353.11

2560
12,472.10
12,472.10

2559
12,464.25
12,464.25

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2560
2559
270.10
260.98
260.98
270.10

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2560
2559
9,152.09
9,213.41
9,152.09
9,213.41

คาใชจายตามลักษณะ
คาใชจายตามลักษณะที่สําคัญ ของกลุมบริษัท ซึ่งไดรวมค าใชจายตามสั ดสวนการรวมทุ นในแต ละโครงการสําหรับ ป
มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
2559
2560
เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนพนักงาน
คาซอมแซมและบํารุงรักษา
คาตัดจําหนายหลุมสํารวจและโครงการ
คาใชจายงานธรณีวิทยาและธรณีฟสิกส
คาขนสง

178.62
119.04
25.94
23.05
130.89

138.61
100.51
29.01
36.06
136.27

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2560
2559
6,047.32
4,037.21
858.04
781.69
4,439.13

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2560
เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนพนักงาน
คาซอมแซมและบํารุงรักษา
คาใชจายงานธรณีวิทยาและธรณีฟสิกส
คาขนสง

126.00
47.21
0.46
56.09

48.32
39.43
0.83
66.98

4,899.61
3,546.88
1,023.21
1,272.45
4,809.16
หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2560
2559
4,263.60
1,600.98
15.49
1,902.45

1,712.49
1,391.60
29.29
2,363.78
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43.

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับป มีรายละเอียดการคํานวณ ดังนี้
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินรวม
2559
2560
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ
จากการดําเนินงานตอเนื่อง (หนวย : ลาน)
หัก : ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
(หนวย : ลาน)
การไถถอนหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
(หนวย : ลาน)
ภาษีเงินไดสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
(หนวย : ลาน)
กําไรที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
จากการดําเนินงานตอเนื่อง (หนวย : ลาน)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ถือโดยผูถือหุน
ในระหวางป (ลานหุน)
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานจากการดําเนินงานตอเนื่อง

หนวย : บาท

593.89

351.72

20,590.81

11,987.64

(52.83)

(65.67)

(1,777.21)

(2,332.52)

(23.43)

-

(784.24)

-

0.51

11.65

2.83

415.28

518.14

297.70

18,032.19

10,070.40

3,969.98
0.13

3,969.98
0.07

3,969.98
4.54

3,969.98
2.54

หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
2559
2560
กําไร (ขาดทุน) ที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ
จากการดําเนินงานที่ยกเลิก (หนวย : ลาน)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ถือโดยผูถือหุน
ในระหวางป (ลานหุน)
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานจากการดําเนินงานที่ยกเลิก

หนวย : บาท

งบการเงินรวม
2560
2559

(0.35)

20.33

(11.35)

872.07

3,969.98
(0.0001)

3,969.98
0.01

3,969.98
(0.003)

3,969.98
0.22
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หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา

กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ (หนวย : ลาน)
หัก : ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
(หนวย : ลาน)
การไถถอนหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
(หนวย : ลาน)
ภาษีเงินไดสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
(หนวย : ลาน)
กําไรที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (หนวย : ลาน)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ถือโดยผูถือหุน
ในระหวางป (ลานหุน)
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2560
816.17
484.84
(46.01)
(65.67)

หนวย : บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2560
2559
27,707.42 17,099.79
(1,554.42) (2,332.52)

(23.43)

-

(784.24)

-

0.98
747.71

11.65
430.82

18.53
25,387.29

415.28
15,182.55

3,969.98
0.19

3,969.98
0.11

3,969.98
6.39

3,969.98
3.82

กลุมบริษัทไมมีการออกหุนสามัญ เทียบเทาปรับลดในระหวางปที่นําเสนองบการเงิน ดังนั้นจึงไมมีการนําเสนอกําไร
ตอหุนปรับลด
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44.

ขอมูลจําแนกตามสวนงาน
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
กําไรจากการดําเนินงาน
รายไดอื่น – สุทธิ
ดอกเบี้ยรับ
ตนทุนทางการเงิน
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ขาดทุนจากอนุพันธทางการเงิน
คาตอบแทนผูบริหาร
กําไรกอนหักภาษีเงินได
ภาษีเงินได - โครงการ
- กลุมบริษัท
กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่อง
ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิก – สุทธิจากภาษี
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

227.66
2,929.11
17.71
0.07
3,174.55
371.64
49.51

งบการเงินรวม – สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
ทอขนสงกาซ
เอเชียตะวันออก
ออสเตรเลีย
อเมริกา
แอฟริกา
เอเชียตะวันออก
เฉียงใตอื่น
เฉียงใต

อื่นๆ

311.91
538.37
4.92
0.15
855.35
376.72
36.16

220.58
2.28
0.09
222.95
92.78
12.71

0.02
0.01
0.03
2.89

53.58
1.12
54.70
20.25
6.18

77.80
253.62
0.81
0.07
332.30
20.84
4.02

100.54
0.05
100.59
9.42
73.16

21.21
3.61
1,092.58
367.86
(0.38)
75.70
1,981.73
1,192.82

4.74
17.99
332.38
(11.72)
35.80
792.07
63.28

1.96
140.86
0.18
5.37
(0.06)
253.80
(30.85)

0.03
2.34
0.01
0.04
558.21
563.52
(563.49)

(0.04)
0.36
33.27
0.10
0.58
60.70
(6.00)

30.18
0.18
11.23
66.45
265.85

2.62
(2.13)
(9.69)
73.38
27.21

(366.87)

(23.52)

(15.00)

-

3.03

(27.81)

(3.32)

825.95

39.76

(45.85)

(563.49)

(2.97)

238.04

23.89

การปรับปรุง
บัญชีระหวางกัน

(253.62)
(86.14)
(0.05)
(339.81)
(266.59)
(73.18)
(1.02)
(40.62)
(381.41)
41.60

ธุรกิจของ
กลุมบริษัท

617.37
3,741.64
41.26
0.39
4,400.66
625.06
111.45
25.94
26.26
1,630.88
367.86
(13.73)
558.21
88.06
(9.75)
3,410.24
990.42
(19.34)
(134.97)
836.11
12.02
59.19
(138.17)
37.67
(28.41)
(4.95)
773.46
(433.49)
253.92
593.89
(0.35)
593.54
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ประเทศไทย
สินทรัพย
สินทรัพยจําแนกตามสวนงาน
เงินลงทุนตามวิธสี วนไดเสีย
สินทรัพยที่ยังไมไดปนสวน
สินทรัพยรวม
หนี้สิน
หนี้สินจําแนกตามสวนงาน
หนี้สินที่ยังไมไดปนสวน
หนี้สินรวม
รายจายฝายทุน

งบการเงินรวม – ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
ทอขนสงกาซ
เอเชียตะวันออก ออสเตรเลีย
อเมริกา
แอฟริกา
เอเชียตะวันออก
เฉียงใตอื่น
เฉียงใต

อื่นๆ

การปรับปรุง
บัญชีระหวางกัน

ธุรกิจของ
กลุมบริษัท

5,717.90
-

2,632.89
-

818.82
7.04

303.29
-

2,818.51
-

704.36
-

65.43
224.33

13,061.20
231.37
5,927.25
19,219.82

3,582.20

358.01

186.48

2.09

40.62

50.60

20.34

1,000.17

349.81

56.73

6.70

45.79

4.70

7.77

4,240.34
3,462.83
7,703.17
1,471.67
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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
กําไรจากการดําเนินงาน
รายไดอื่น – สุทธิ
ดอกเบี้ยรับ
ตนทุนทางการเงิน
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ขาดทุนจากอนุพันธทางการเงิน
คาตอบแทนผูบริหาร
กําไรกอนหักภาษีเงินได
ภาษีเงินได - โครงการ
- กลุมบริษัท
กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่อง
ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิก – สุทธิจากภาษี
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

7,697.35
99,310.60
600.91
2.54
107,611.40
12,600.51
1,676.86

งบการเงินรวม – สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
ทอขนสงกาซ
เอเชียตะวันออก ออสเตรเลีย
อเมริกา
แอฟริกา
เอเชียตะวันออก
เฉียงใตอื่น
เฉียงใต

10,575.97
18,239.25
174.52
5.23
28,994.97
12,751.10
1,217.87

700.41
119.08
37,087.02
12,472.10
15.95
2,568.47
67,240.40
40,371.00

157.75
609.53
11,253.82
(395.72)
1,214.66
26,809.01
2,185.96

(12,426.86)

(803.03)

27,944.14

1,382.93

7,466.14
79.15
2.92
7,548.21
3,138.91
430.21

อื่นๆ

0.59
0.40
0.99
97.34

1,808.43
37.12
0.04
1,845.59
690.32
208.95

2,626.91
8,594.61
27.35 3,404.69
2.25
1.82
11,251.12 3,406.51
708.48 319.56
135.99 2,473.62

1.25
66.02
78.65
4,781.59
0.34
5.76
0.83
- 18,504.89
182.14
(2.06)
8,602.57 18,683.30
(1,054.36) (18,682.31)

(1.37)
13.30
1,125.88
3.22
19.63
2,059.93
(214.34)

1,024.01
88.98
6.07 (72.82)
383.09
- (326.66)
2,257.64 2,482.68
8,993.48 923.83

-

104.00

(939.41) (112.75)

(1,544.34) (18,682.31)

(110.34)

(489.98)

8,054.07

811.08

การปรับปรุง
บัญชีระหวางกัน

ธุรกิจของ
กลุมบริษัท

(8,594.61)
(2,917.01)
(1.81)
(11,513.43)
(9,034.87)
(2,477.39)

20,900.23
126,824.42
1,407.32
13.39
149,145.36
21,174.01
3,763.45

(34.61)
(1,379.01)
(12,925.88)
1,412.45

858.04
886.58
55,327.03
12,472.10
(436.71)
18,504.89
2,988.98
(328.72)
115,209.65
33,935.71
(656.34)
(4,527.40)
28,751.97
403.76
2,002.67
(4,687.52)
1,209.24
(933.96)
(168.40)
26,577.76
(14,668.03)
8,681.08
20,590.81
(11.35)
20,579.46
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ประเทศไทย
สินทรัพย
สินทรัพยจําแนกตามสวนงาน
เงินลงทุนตามวิธสี วนไดเสีย
สินทรัพยที่ยังไมไดปนสวน
สินทรัพยรวม
หนี้สิน
หนี้สินจําแนกตามสวนงาน
หนี้สินที่ยังไมไดปนสวน
หนี้สินรวม
รายจายฝายทุน

งบการเงินรวม – ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
ทอขนสงกาซ
เอเชียตะวันออก ออสเตรเลีย
อเมริกา
แอฟริกา
เอเชียตะวันออก
เฉียงใตอื่น
เฉียงใต

อื่นๆ

การปรับปรุง
บัญชีระหวางกัน

ธุรกิจของ
กลุมบริษัท

186,866.17
-

86,045.33
-

26,759.68
229.97

9,911.68
-

92,111.62
-

23,019.23
-

2,138.22
7,331.26

426,851.93
7,561.23
193,708.13
628,121.29

117,069.40

11,700.13

6,094.40

68.27

1,327.60

1,653.66

664.79

33,920.65

11,863.72

1,924.15

227.20

1,552.84

159.51

263.42

138,578.25
113,168.32
251,746.57
49,911.49
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ประเทศไทย
รายได - บริษัทอื่น
- บริษัทที่เกี่ยวของ
รายไดอื่น - บริษัทอื่น
ดอกเบี้ยรับ
รวมรายได
คาใชจายการดําเนินงาน
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียม
- ตัดจําหนายหลุมแหงและโครงการ
- งานธรณีวิทยาและธรณีฟสิกส
คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย
คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
ตนทุนทางการเงิน
สวนแบง (กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
รวมคาใชจาย
กําไร (ขาดทุน) ตามสวนงาน
คาเสื่อมราคาสินทรัพยทั่วไป
คาใชจายในการบริหารทั่วไป
กําไรจากการดําเนินงาน
รายไดอื่น – สุทธิ
ดอกเบี้ยรับ
ตนทุนทางการเงิน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ขาดทุนจากอนุพันธทางการเงิน
คาตอบแทนผูบริหาร
กําไรกอนหักภาษีเงินได
ภาษีเงินได - โครงการ
- กลุมบริษัท
กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่อง
กําไรจากการดําเนินงานที่ยกเลิก – สุทธิจากภาษี
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

249.41
2,873.39
18.90
0.12
3,141.82
366.01
35.81

งบการเงินรวม – สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
ทอขนสงกาซ
เอเชียตะวันออก
ออสเตรเลีย
อเมริกา
แอฟริกา
เอเชียตะวันออก
เฉียงใตอื่น
เฉียงใต

อื่นๆ

289.24
507.63
0.13
0.44
797.44
352.74
29.22

235.79
2.55
0.19
238.53
65.18
13.45

0.11
0.19
0.30
3.52

34.10
34.10
21.21
8.41

66.49
240.31
0.76
0.02
307.58
21.18
3.33

97.49
0.04
97.53
9.66
68.70

2.40
0.66
1,434.32
353.11
(13.93)
82.57
2,260.95
880.87

(0.73)
31.66
316.99
(0.42)
41.90
36.45
807.81
(10.37)

13.47
2.49
246.46
0.50
5.23
0.60
347.38
(108.85)

(1.81)
7.00
0.01
1.13
9.85
(9.55)

15.68
2.53
29.01
0.04
0.60
77.48
(43.38)

30.68
(0.22)
5.25
16.54
76.76
230.82

2.94
(0.05)
(9.15)
72.10
25.43

(271.35)

(0.24)

0.92

-

0.86

(27.84)

(3.52)

609.52

(10.61)

(107.93)

(9.55)

(42.52)

202.98

21.91

การปรับปรุง
บัญชีระหวางกัน

(240.31)
(85.65)
(0.05)
(326.01)
(253.85)
(71.42)
0.71
(45.84)
(370.40)
44.39

ธุรกิจของ
กลุมบริษัท

605.14
3,650.91
34.29
0.95
4,291.29
582.13
91.02
29.01
44.34
2,061.12
353.11
(12.95)
47.15
95.55
(8.55)
3,281.93
1,009.36
(18.26)
(127.92)
863.18
7.19
29.11
(138.92)
(1.36)
(118.19)
(3.98)
637.03
(301.17)
15.86
351.72
20.33
372.05
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ประเทศไทย
สินทรัพย
สินทรัพยจําแนกตามสวนงาน
เงินลงทุนตามวิธสี วนไดเสีย
สินทรัพยที่ยังไมไดปนสวน
สินทรัพยรวม
หนี้สิน
หนี้สินจําแนกตามสวนงาน
หนี้สินที่ยังไมไดปนสวน
หนี้สินรวม
รายจายฝายทุน

งบการเงินรวม – ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
ทอขนสงกาซ
เอเชียตะวันออก ออสเตรเลีย
อเมริกา
แอฟริกา
เอเชียตะวันออก
เฉียงใตอื่น
เฉียงใต

อื่นๆ

การปรับปรุง
บัญชีระหวางกัน

ธุรกิจของ
กลุมบริษัท

5,738.58
-

2,603.50
-

916.65
6.98

828.97
-

2,786.36
-

734.84
-

65.26
59.77

13,674.16
66.75
5,150.47
18,891.38

3,379.23

352.14

204.33

1.93

45.81

58.87

17.23

819.05

294.08

0.22

5.13

33.83

3.60

7.76

4,059.54
3,445.37
7,504.91
1,163.67
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ประเทศไทย
รายได - บริษัทอื่น
- บริษัทที่เกี่ยวของ
รายไดอื่น - บริษัทอื่น
ดอกเบี้ยรับ
รวมรายได
คาใชจายการดําเนินงาน
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียม
- ตัดจําหนายหลุมแหงและโครงการ
- งานธรณีวิทยาและธรณีฟสิกส
คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย
คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
ตนทุนทางการเงิน
สวนแบง (กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
รวมคาใชจาย
กําไร (ขาดทุน) ตามสวนงาน
คาเสื่อมราคาสินทรัพยทั่วไป
คาใชจายในการบริหารทั่วไป
กําไรจากการดําเนินงาน
รายไดอื่น – สุทธิ
ดอกเบี้ยรับ
ตนทุนทางการเงิน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ขาดทุนจากอนุพันธทางการเงิน
คาตอบแทนผูบริหาร
กําไรกอนหักภาษีเงินได
ภาษีเงินได - โครงการ
- กลุมบริษัท
กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่อง
กําไรจากการดําเนินงานที่ยกเลิก – สุทธิจากภาษี
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

8,796.30
101,428.86
669.29
4.14
110,898.59
12,918.45
1,264.93

งบการเงินรวม – สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
ทอขนสงกาซ
การปรับปรุง
เอเชียตะวันออก ออสเตรเลีย
อเมริกา
แอฟริกา เอเชียตะวันออก
อื่นๆ
บัญชีระหวางกัน
เฉียงใต
เฉียงใตอื่น
10,216.74
2,345.21
17,918.51
8,311.79
- 1,199.64
8,484.48
(8,484.48)
4.78
90.40
3.97
1.06
26.80 3,442.88
(3,024.85)
15.40
6.55
6.65
0.60
1.55
(1.54)
28,155.43
8,408.74
10.62 1,200.70
10,857.09 3,444.43
(11,510.87)
12,456.30
2,289.94
(0.03)
746.55
747.15
340.58
(8,962.20)
1,032.16
474.67
124.73
297.34
117.55 2,426.71
(2,522.65)

84.82
22.87
50,592.66
12,464.25
(485.37)
2,914.14
79,776.75
31,121.84

(25.36)
1,124.60
11,190.82
(14.27)
1,500.14
1,285.72
28,550.11
(394.68)

479.67
88.09
8,707.35
17.68
184.95
21.47
12,263.82
(3,855.08)

(65.86)
246.98
0.21
39.48
345.51
(334.89)

549.94
89.40
1,020.64
1.38
21.29
2,726.54
(1,525.84)

1,083.02
(7.99)
188.15
583.88
2,711.76
8,145.33

(0.01)
103.67
(1.65)
0.02
(322.90)
2,546.42
898.01

(9,588.15)

(12.45)

34.58

-

30.82

(983.03)

(124.30)

21,533.69

(407.13)

(3,820.50)

(334.89)

(1,495.02)

7,162.30

773.71

24.95
(1,618.02)
(13,077.92)
1,567.05

ธุรกิจของ
กลุมบริษัท
21,358.25
128,858.80
1,214.33
33.35
151,464.73
20,536.74
3,215.44
1,023.21
1,571.93
72,723.32
12,464.25
(450.74)
1,688.29
3,371.98
(301.43)
115,842.99
35,621.74
(644.72)
(4,538.68)
30,438.34
252.38
1,028.10
(4,902.24)
(476.33)
(4,171.86)
(140.84)
22,027.55
(10,642.53)
602.63
11,987.65
872.07
12,859.72
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หนวย : ลานบาท

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

งบการเงินรวม – ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
ทอขนสงกาซ
เอเชียตะวันออก ออสเตรเลีย
อเมริกา
แอฟริกา
เอเชียตะวันออก
เฉียงใตอื่น
เฉียงใต

อื่นๆ

การปรับปรุง
บัญชีระหวางกัน

ธุรกิจของ
กลุมบริษัท

205,616.92
-

93,285.11
-

32,843.98
249.98

29,702.60
-

99,837.04
-

26,329.63
-

2,338.18
2,141.54

489,953.46
2,391.52
184,544.55
676,889.53

121,079.80

12,617.44

7,321.38

69.19

1,641.36

2,109.42

617.32

28,905.19

10,378.21

7.92

180.86

1,193.89

126.99

274.01

145,455.91
123,449.70
268,905.61
41,067.07
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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 และแอฟริกา ซึ่ง ณ วัน ที่ในงบแสดงฐานะการเงิน โครงการที่กลุมบริษัท ลงทุน ดังกลาว
ประกอบด ว ย โครงการที่ มี ก ารผลิ ต เชิ ง พาณิ ช ย แ ล ว 23 โครงการ โครงการที่ อ ยู ระหว า งการสํ า รวจจํ า นวน
13 โครงการ
 สวนงานทอขนสงกาซในตางประเทศ กลุมบริษัทไดรวมทุนกับผูรวมทุน เพื่อดําเนินธุรกิจทอขนสงกาซธรรมชาติ
เพื่อสงกาซธรรมชาติจากโครงการที่กลุมบริษัทรวมลงทุนสํารวจและผลิตปโตรเลียม ไดแก โครงการยาดานา
โครงการเยตากุน และโครงการซอติกา
 การดําเนินงานอื่นของกลุมบริษัท สวนใหญประกอบดวย สวนงานการลงทุนในธุรกิจตอเนื่องที่มีความสําคัญ
เชิงกลยุทธ และสวนงานอื่นๆ ซึ่งไมมีสวนงานใดเปนสวนงานที่ตองรายงานแยกตางหาก
45.

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


ความเสี่ยงจากราคาผลิตภัณฑ
ราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมของกลุมบริษัทอางอิงจากราคาน้ํามันในตลาดโลก ซึ่งมีความผันผวนที่เกิดจากหลาย
ปจจัยที่ไมอาจควบคุมได อาทิ อุปสงคและอุปทานของตลาด เสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศ
ตางๆ นโยบายการกําหนดสัดสวนการผลิตน้ํามันของประเทศในกลุมโอเปค ปริมาณน้ํามันสํารองในแตละประเทศ
รวมถึงภาวะภูมิอากาศของโลกที่แปรเปลี่ยนในแตละฤดูกาล
การเปลี่ ย นแปลงของราคาน้ํ า มั น ในตลาดโลกมี ผ ลกระทบโดยตรงต อ ราคาน้ํ า มั น ดิ บ และคอนเดนเสทของ
กลุมบริษัททันที ในขณะที่ราคาขายกาซธรรมชาติซึ่งเปนผลิตภัณ ฑหลักของกลุมบริษัทจะปรับตัวไปในทิศทาง
เดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันอางอิง แตสวนใหญ จะมีโครงสรางสูตรราคาซื้อขายที่มีกลไกของ
การลดความผัน ผวนจากราคาน้ํ ามั น (Natural Hedge) อยู ทั้ งนี้ การซื้อขายก าซธรรมชาติ จะมี ก ารปรับ ราคา
เป น ระยะ เชน ทุ ก 6 เดื อ นหรือ 12 เดื อ น เป น ต น ตามที่ ไดกํ าหนดไวในสู ต รราคาของสั ญ ญาซื้อ ขายในแต ล ะ
โครงการ ซึ่งจะทําใหกาซธรรมชาติมีความมั่นคงทางราคามากกวาน้ํามันดิบและคอนเดนเสท
ในป 2560 ราคาน้ํามันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปกอน ซึ่งเปนผลจากความรวมมือระหวางกลุมโอเปคและกลุมนอก
โอเปคที่ลดปริมาณการผลิตน้ํามันดิบราว 1.8 ลานบารเรลตอวัน ตั้งแตเดือนธันวาคม 2559 และมีการขยายเวลา
การลดกําลังการผลิตออกไปจนถึงเดือนธันวาคม 2561 โดยกลุมผูผลิตสามารถลดปริมาณการผลิตน้ํามันดิบได
ใกลเคียงตามเปาหมายที่ตกลงกัน นอกจากนี้ ยังมีปจจัยดานอุปสงคน้ํามันดิบโลกที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณ
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1.5 ลานบารเรลตอวัน จากแรงขับเคลื่อนของภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟนตัว และปจจัยจากเหตุการณความไมสงบใน
ประเทศไนจีเรีย ลิเบียและอิหราน อยางไรก็ตาม จากการที่ราคาน้ํามันฟนตัว ทําใหจํานวนแทนขุดเจาะน้ํามันดิบ
ในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น สงผลใหปริมาณการผลิตน้ํามันดิบของสหรัฐอเมริกาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 0.6 ลานบารเรล
ตอวัน โดยราคาน้ํามันดิบดูไบมีคาเฉลี่ยทั้งปอยูที่ประมาณ 53 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอบารเรล
ทั้งนี้ กลุมบริษัทไดดําเนินการบริหารความเสี่ยงดานราคา โดยจัดใหมีการวิเคราะหผลกระทบตอรายไดและกําไร
ของกลุมบริษัทที่ระดับราคาน้ํามันตางๆ เปนประจําทุกป เพื่อวางแผนการบริหารความเสี่ยงทางดานราคาน้ํามัน
โดยแผนดังกลาวจะตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท เพื่อเปน
แนวทางใหกลุมบริษัทดําเนินการตอไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุมบริษัทไดทําสัญญาอนุพันธประกันความเสี่ยงราคาน้ํามันสําหรับป 2561 ไปแลว
จํานวน 7.7 ลานบารเรล


ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่มีผลกระทบกับกระแสเงินสดในอนาคตและมูลคา
ยุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตางๆ โดยหนี้สินบางสวนของกลุมบริษัทเปนหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ซึ่งทํ าใหกลุมบริษั ท มี ความเสี่ยงที่จะตอ งจายดอกเบี้ ยที่สูงขึ้น ในชวงที่อัตราดอกเบี้ ยในตลาดมี แนวโน มสูงขึ้น
อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยงดังกลาวโดยการรักษาสัดสวนของหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ย
คงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ใหอยูในระดับที่เหมาะสมกับลักษณะการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท รวมถึงการใช
เครื่องมือทางการเงินเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย เชน สัญ ญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest
Rate Swap) เพื่อแปลงอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเปนอัตราดอกเบี้ยคงที่ โดยกลุมบริษัทจะคํานึงถึงตนทุน สภาวะตลาด
ในแตละชวงเวลา และความเสี่ยงที่ยอมรับได
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุมบริษัทมีสัดสวนเงินกูอัตราดอกเบี้ยลอยตัวหลังจากการทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยอยูที่รอยละ 20 ของเงินกูทั้งหมด (ในป 2559 อยูที่รอยละ 20) โดยมีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ
เงินกูทั้งหมดอยูที่รอยละ 4.50 ตอป (ในป 2559 อยูที่รอยละ 4.41 ตอป)
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเงินกูของกลุมบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ถาอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสําหรับ
เงิ น กู ป รั บ ขึ้ น ร อ ยละ 1 ต อ ป กํ า ไรก อ นภาษี เงิ น ได ข องกลุ ม บริ ษั ท สํ า หรั บ ป 2561 จะลดลงประมาณ 5.83
ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ การคํานวณผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกลาวมีขอสมมติวา
จํานวนเงินกู สัดสวนเงินกูและอัตราดอกเบี้ยทั้งหมดไมมีการเปลี่ยนแปลงจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ในป 2560
กําไรกอนภาษีเงินไดจะลดลงประมาณ 5.83 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา) อยางไรก็ตาม ผลกระทบตอกําไรกอน
ภาษีเงินไดของกลุมบริษัทจากการวิเคราะหขางตนไมไดคํานึงถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ของภาวะ
เศรษฐกิจที่อาจสงผลตอการปรับตัวขึ้นหรือลงของอัตราดอกเบี้ย
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ธุรกิจสวนใหญของกลุมบริษัททั้งในประเทศและตางประเทศนั้นมีรายไดและรายจายหลักเปนสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐ อเมริก า และกลุ ม บริษั ท ได กํ า หนดสกุ ล เงิ น ดอลลาร ส หรัฐ อเมริก าเป น สกุ ล เงิ น ที่ ใ ช ใ นการดํ า เนิ น งาน
(Functional Currency) ของกลุ มบริษั ทโดยพิ จารณาจากรายได ที่ไดรับ และตน ทุ น ที่ ใช ในการดําเนิน กิจการ
เปนหลัก ดังนั้นความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเกิดขึ้นเมื่อมีธุรกรรมตางๆ เปนสกุลเงินอื่นที่มิใชสกุลเงินที่ใช
ในการดําเนินงาน
กลุ ม บริ ษั ท บริ ห ารความเสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นของสิ น ทรั พ ย ท างการเงิ น และหนี้ สิ น ทางการเงิ น ที่ เป น
สกุ ล เงิน อื่ น ที่ มิ ใช ส กุ ล เงิ น ที่ ใชในการดํ า เนิ น งาน ด ว ยการจั ด โครงสรา งและลั ก ษณะของรายการในสิ น ทรัพ ย
หนี้ สิ น และส วนของผู ถื อ หุ น ให ส มดุ ล กั น นอกจากนี้ ก ลุ ม บริษั ท ได พิ จ ารณานํ า เครื่อ งมื อ ทางการเงิน มาใช ใน
การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการปองกันความเสี่ยง ทั้งนี้มีการพิจารณา
ถึงตนทุน ผลลัพธและความเสี่ยงที่เหมาะสมในแตละชวงเวลา
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลตอสินทรัพยและหนี้สินสุทธิที่เปนตัวเงินที่อยูในรูปของสกุลเงินอื่น
ที่มิใชสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานทําใหผลกําไรกอนภาษีเงินไดของกลุมบริษัทมีความผันผวน หากกําหนดให
อั ตราแลกเปลี่ ยน ณ วั น ที่ 31 ธั นวาคม 2560 และอั ตราแลกเปลี่ ยน ณ วั นที่ 31 ธั น วาคม 2559 เปลี่ ยนแปลงไป
รอยละ 10 จะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของกําไรกอนภาษีเงินไดของกลุมบริษัท ดังนี้


หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
ผลกระทบตอสถานะของสินทรัพยและหนี้สินจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
สกุลเงินบาทตอสกุลเงิน สกุลเงินดอลลารแคนาดา
ดอลลารสหรัฐอเมริกา
ตอสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐอเมริกา
สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560
กําไรกอนภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
(เมื่อคาเงินดอลลาร สรอ.แข็งคาขึ้นรอยละ 10)
กําไรกอนภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
(เมื่อคาเงินดอลลาร สรอ.ออนคาลงรอยละ 10)

(25)

2

25

(2)

สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559
กําไรกอนภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
(เมื่อคาเงินดอลลาร สรอ.แข็งคาขึ้นรอยละ 10)
กําไรกอนภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
(เมื่อคาเงินดอลลาร สรอ.ออนคาลงรอยละ 10)

(18)

3

18

(3)
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ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
ในด า นการให สิ น เชื่ อ กลุ ม บริ ษั ท มี น โยบายที่ จ ะทํ า ธุ ร กรรมกั บ คู ค า ที่ มี ร ะดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ อยู ใ นเกณฑ ที่ ดี
โดยผลิ ต ภั ณ ฑ ส ว นใหญ นั้ น จะขายให กั บ บริษั ท ปตท. จํ า กั ด (มหาชน) ซึ่ ง เป น บริษั ท ใหญ ข องบริ ษั ท นอกจากนี้
กลุมบริษัทไดมีการประเมินความเสี่ยงดานการใหสินเชื่ออยางถี่ถวนและตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ
กลุมบริษัทมีเงินฝากอยูกับธนาคารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับ Investment Grade ทั้งนี้ กลุมบริษัทไดมีการ
ประเมินสถานะทางการเงินและความมั่นคงของธนาคารเหลานี้อยางสม่ําเสมอ โดยมีปจจัยในการประเมินตางๆ ไมวาจะเปน
การจัดอันดับความนาเชื่อถือ ขนาดของเงินทุนของธนาคาร และอัตราสวนทางการเงินอื่นๆ ที่แสดงถึงความสามารถใน
การดํ า เนิ น งานและการควบคุ ม ความเสี่ ย งต า งๆ ของธนาคาร เช น อั ต ราส ว นเงิ น กู ต อ เงิ น ฝาก อั ต ราส ว นหนี้ สิ น
ที่ไมกอใหเกิดรายไดตอเงินกู เพื่อใชในการพิจารณากําหนดวงเงินฝากสําหรับแตละธนาคารเพื่อเปนการบริหารความเสี่ยง
ในการฝากเงินกับธนาคารตางๆ นอกจากนี้กลุมบริษัทไดมีการกระจายเงินฝากเพื่อหลีกเลี่ยงการมีธุรกรรมกับธนาคารใด
ธนาคารหนึ่งมากเกินไป (Concentration Risk) โดยคํานึงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ยอมรับไดในแตละชวงเวลา
กลุมบริษัทไดมีการประเมินสถานะทางการเงินและความมั่นคงของธนาคารที่จะมาเปนคูสัญญาในการเขาทําอนุพันธ
ทางการเงิน โดยมีปจจัยในการประเมินตางๆ เชนเดียวกับการประเมินสถานะทางการเงินและความมั่นคงของธนาคาร
ที่ ก ลุ ม บริ ษั ท มี เงิ น ฝากข า งต น และมี ก ารกํ า หนดวงเงิ น ในการเข า ทํ า อนุ พั น ธ ท างการเงิ น กั บ คู สั ญ ญาแต ล ะราย
โดยธนาคารที่เปนคูสัญ ญาในปจจุบันทั้งหมดไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในระดับ Investment Grade ทั้งสิ้น
นอกจากนี้กลุมบริษัทไดมีการคํานวณยอดคงคางของอนุพันธทางการเงินที่ทางกลุมบริษัทไดทํากับแตละธนาคารตาม
ระยะเวลาและประเภทของธุรกรรมนั้นๆ เพื่อสะทอนความเสี่ยงที่แทจริง (Risk-adjusted Exposure) และไดพิจารณา
กระจายการเข า ทํ า ธุ รกรรมกั บ แต ล ะคู สั ญ ญาเพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการมี ธุ รกรรมกั บ ธนาคารใดธนาคารหนึ่ ง มากเกิ น ไป
(Concentration Risk) โดยพิจารณาถึงตนทุน ผลลัพธ และความเสี่ยงที่ยอมรับไดในแตละชวงเวลา ซึ่งผลกระทบสูงสุดที่
จะมีตอกลุมบริษัทจากความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อคือมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงิน
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ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงดานสภาพคลองเปนความเสี่ยงจากการที่กลุมบริษัทไมสามารถจัดหาเงินทุนมาใชในการดําเนินธุรกิจได ทั้งนี้ ขอมูลหนี้สินและภาระดอกเบี้ยในอนาคต รวมถึงอนุพันธทางการเงินที่
กลุมบริษัทเขาทําสัญญา มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

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

เกิน 1 ป แตไมเกิน 3 ป เกิน 3 ป แตไมเกิน 5 ป
ภายใน 1 ป
130.99
490.91
17.56
-

เกิน 5 ป

รวม
-

130.99
490.91
17.56

15.43

32.08

575.00
7.07

-

575.00
54.58

399.95
118.69
106.71
100.57
933.59
923.56

403.91
184.12
456.08
446.11
-

700.00
115.78
35.31
33.63
-

838.83
716.03
463.89
458.18
-

2,342.69
1,134.62
1,061.99
1,038.49
933.59
923.56

ตารางขอมูลขางตนมีขอสมมติที่สําคัญ คือ ดอกเบี้ยจายทั้งหมดคํานวณจากอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู (Nominal Interest Rate) และไมมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินตนของหนี้สิน ยกเวนการชําระหนี้เมื่อครบกําหนด โดย
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว อางอิงอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560
- หนี้สินที่เปนสกุลเงินบาทเทียบเทาเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาที่อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหวางอัตราซื้อถัวเฉลี่ยและอัตราขายถัวเฉลี่ย ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ที่อัตรา 32.6809
บาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา
* ดอกเบี้ยจายหมายถึงดอกเบี้ยจายที่ถึงกําหนดชําระภายในป
** กระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจายจากการเขาทําสัญญาอนุพันธทางการเงินของกลุมบริษัทเปนกระแสเงินสดที่ไมไดมีการชําระแบบสุทธิ กลาวคือ กลุมบริษัทแยกรายการจายชําระเงิน และรับชําระเงินออกจากกันตามสัญญา
อนุพันธทางการเงินแตละประเภทที่กลุมบริษัทเขาทําสัญญา
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กลุมบริษัทบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองโดยมีการจัดทําประมาณการเงินสด และการปรับปรุงขอมูลประมาณการ
ทางการเงินอยางสม่ําเสมอ การจัดทําโครงการเงินกูและออกตราสารหนี้ระยะสั้น เพื่อเปนชองทางในการเขาถึงตลาดทุน
ภายในประเทศ รวมถึงการจัดทําวงเงินสิน เชื่อระยะสั้นกับธนาคารพาณิ ชย โดยใชอัตราดอกเบี้ยที่ไดมีการตกลงไว
ลวงหนา
จํานวนเงินตนและจํานวนเงินที่ยังไมไดเบิกใชคงคางมีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

วงเงินรวม
611.98
437.56

วงเงินสินเชื่อระยะสั้นแบบมีภาระผูกพัน
วงเงินสินเชื่อระยะสั้นแบบไมมีภาระผูกพัน

วงเงินที่ยังไมไดเบิกใช
611.98
437.56

วงเงิ น ที่ เป น สกุ ล เงิ น บาทเที ย บเท า เป น สกุ ล เงิ น ดอลลาร ส หรั ฐ อเมริ ก าโดยใช อั ต ราแลกเปลี่ ย นถั ว เฉลี่ ย ระหว า ง
อัตราซื้อถัวเฉลี่ยและอัตราขายถัวเฉลี่ยตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ที่อัตรา
32.6809 บาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา
นอกจากนี้ กลุ ม บริษั ท ได จั ด ทํ าวงเงิน สํ า หรับ การขายลดลู ก หนี้ ก ารค า กั บ ธนาคารพาณิ ช ย ซึ่ง จัด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ เปลี่ ย น
ลูกหนี้การคาที่รอการชําระเงินใหเปนเงินสดทันที เพื่อเพิ่มสภาพคลองของเงินทุนหมุนเวียน
บริษัทไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือระหวางประเทศ (International Credit Rating) ที่ระดับเทียบเคียงไดกับระดับ
ความนาเชื่อถือของประเทศไทย (Sovereign Rating) และไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศ (National
Credit Rating) ที่อันดับสูงสุด (AAA) ดังนั้นบริษัทสามารถจัดหาเงินกูระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมเทียบเคียง
ได กั บ อั ต ราดอกเบี้ ย ในตลาด โดยบริ ษั ท ได รั บ การจั ด อั น ดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ ในป 2560 และ 2559 จากสถาบั น
จัดอันดับเครดิตที่มีชื่อเสียง ดังตอไปนี้
2560

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

2559

สกุลเงิน
ตางประเทศ

สกุลเงิน
ในประเทศ

สกุลเงิน
ตางประเทศ

สกุลเงิน
ในประเทศ

Baa1
BBB+
A-

Baa1
BBB+
A
AAA

Baa1
BBB+
A-

Baa1
BBB+
A
AAA
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46.

เงินปนผลจาย
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ที่ป ระชุมสามัญ ผูถือหุนไดอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2559 ในอัตราหุนละ 3.25 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 2559 ไปแล ว ในอั ต ราหุ น ละ 0.75 บาท
เมื่อ วัน ที่ 25 สิงหาคม 2559 และไดจายเงิน ปนผลสําหรับ งวด 6 เดือนหลังของป 2559 อีกในอัตราหุ นละ 2.50 บาท
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560
บริษัทไดประมาณเงินปนผลเสนอจายใหผูถือหุนประจําป 2560 ในอัตราหุนละ 4.25 บาท ทั้งนี้บริษัทไดจายเงินปนผล
ระหวางกาลสําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2560 ไปแลวในอัตราหุนละ 1.50 บาท เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 คงเหลือจาย
สําหรับงวด 6 เดือนหลังของป 2560 อีกในอัตราหุนละ 2.75 บาท ซึ่งจะจายเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญ
ผูถือหุนประจําปแลว

47.

ภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
 ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงาน – กรณีที่กลุมบริษัทเปนผูเชา
จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตตามสัญญาเชาดําเนินงานที่ไมสามารถยกเลิกได มีรายละเอียดดังตอไปนี้

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

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

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559
21.16
22.67
49.68
60.59
38.14
27.54
121.40
98.38

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559
691.73
811.89
1,623.50
2,170.83
900.09
1,366.57
3,215.32
4,349.29

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559
9.83
11.10
6.89
12.96
24.06
16.72

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559
321.23
397.59
225.25
464.34
546.48
861.93

 ภาระผูกพันตามสัญญาเงินใหกู
 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาใหกูยืมเงินประเภทดอยสิทธิแกบริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด (เอนเนอรยี่
คอมเพล็กซ) ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 1,250 ลานบาท อายุ สัญ ญา 13 ป 6 เดือน นับตั้งแตวันที่ 2 เมษายน 2552
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทไดจายเงินกูใหกับ เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ แลวรวมทั้งสิ้นจํานวน 17.75
ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (580 ลานบาท)
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 ภาระผูกพันจากการค้ําประกันเงินกูยืม หุนกู และหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนของบริษัทยอย
 บริษั ท มีภ าระผูกพั น จากการค้ําประกัน เงิน กูยืม ให กับ PTTEP Offshore Investment Company Limited
(PTTEPO) โดยมี ย อดเงิ น กู ยื ม จํ า นวน 500 ล า นดอลลาร ส หรั ฐ อเมริ ก 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 ไม มี ห ลั ก ประกั น และไม ด อ ยสิ ท ธิ ให กั บ PTTEP Canada
International Finance Limited (PTTEP CIF) โดยมี ยอดหุนกูจํานวน 490 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา และ
จํานวน 700 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
 บริษัทมีภาระผูกพันจากการค้ําประกันหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนใหกับบริษัท ปตท.สผ.ศูนยบริหารเงิน
จํากัด (ปตท.สผ.ศง.) โดยมียอดหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนจํานวน 500 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
และจํานวน 354.69 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
 ภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ
ตามเงื่อ นไขและขอ กํ า หนดของสัญ ญาซื้อ ขายก า ซธรรมชาติ ข องโครงการพื้ น ที่ พั ฒ นารว มไทย-มาเลเซีย –บี 17
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (ปตท.สผ.อ.) และผูรวมทุนในฐานะผูขายไดตกลงที่จะสงมอบกาซธรรมชาติ
ในวั น และปริมาณที่ กํ าหนด โดยหากผู ขายไม สามารถส งมอบก าซธรรมชาติ ในวั นและปริมาณที่ กํ าหนดได ผู ซื้ อ
มีสิทธิรับซื้อกาซธรรมชาติสําหรับปริมาณที่ขาดสง (Shortfall) ในราคารอยละ 75 ของราคาขาย ณ วันที่เกิดการขาดสงขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปตท.สผ.อ. มีภาระผูกพันที่เกิดจากการขาดสงตามสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาตินี้ตาม
สวนของ ปตท.สผ.อ. ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการเจรจาระหวางผูซื้อ (ปตท.) และผูขายเปนจํานวนเงินประมาณ 0.97
ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (31.58 ลานบาท)
 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553 PTTEP Australasia (PTTEP AA) ไดรับเอกสารจากรัฐบาลอินโดนีเซีย เรียกรอง
ค า เสียหายจากเหตุการณน้ํามัน ดิบ รั่วไหลจากแหลงมอนทาราในทะเลติม อรเมื่อ ป 2552 ซึ่ง PTTEP AA
ไดปฏิเสธขอเรียกรองนี้ เนื่องจากการเรียกรองดังกลาวไมมีหลักฐานชัดเจนทางวิทยาศาสตรที่พิสูจนใหเห็นถึง
ความเสียหาย
ตอมาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 PTTEP AA ไดรับหนังสือจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายในประเทศออสเตรเลีย
ซึ่งเปนตัวแทนของกลุมผูเลี้ยงสาหรายในติมอรตะวันตก แจงวาจะเริ่มดําเนินการตามกฎหมายเพื่อเรียกรอง
คาเสียหายจากเหตุการณดังกลาว และเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 PTTEP AA ไดรับคําฟองอยางเปนทางการจาก
ตัวแทนของกลุมผูเลี้ยงสาหรายที่ไดยื่นฟองรองคดีแบบกลุม (Class action) ตอศาลออสเตรเลียกลาง ผานทาง
สํานักทะเบียนของเมืองซิดนีย เพื่อเรียกรองคาเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งคําฟองดังกลาวไมปรากฏวามีพยานหลักฐาน
ที่จะสนับสนุนขอเรียกรองแตอยางใด ทั้งนี้ PTTEP AA ไดมีการแตงตั้งทนายความเพื่อดําเนินการตอสูคดีความ
ในศาลแลว
ตอมาเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 บริษัทไดรับคําฟองอยางเปนทางการ ตามที่รัฐบาลอินโดนีเซียโดยกระทรวง
สิ่งแวดลอมและปาไมไดยื่นฟองคดีตอศาลในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อเรียกรองคาเสียหายจากเหตุการณ
ดังกลาว เปน จํานวนเงินประมาณ 2.1 พันลานดอลลารสหรัฐอเมริกา โดยไดฟองบริษัทเปนจํา เลยรวมใน
คดีดวย ซึ่งกลุมบริษัทจะดําเนินการตอสูในประเด็นขอเท็จจริงและขอกฎหมายตอไป
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ทั้งนี้ บริษัทเห็นวาการฟองรองจากตัวแทนของกลุมผูเลี้ยงสาหรายและจากรัฐบาลอินโดนีเซียเรื่องความเสียหาย
จากเหตุก ารณน้ํา มัน ดิบ รั่ว ไหลในแหลง มอนทารา ยัง ไมมีห ลัก ฐานเพีย งพอที่จ ะพิสูจ นไ ดห รือ สนับ สนุน
ขอเรียกรองดังกลาว
 Indonesia Tax Office (ITO) สงหนังสือถึง Natuna 2 B.V. ซึ่งเปนการดําเนินงานรวมกันของกลุมบริษัท เพื่อ
ประเมินภาษี Transfer Tax (TT) และ Branch Profit Tax (BPT) จากธุรกรรมซื้อขายหุนใน Natuna 2 B.V.
ระหวาง PTTEP Netherlands Holding Cooperatie U.A. รวมกับ Pertamina Hulu Energi Oil and Gas
ในฐานะผูซื้อ และ HESS (Luxembourg) Exploration and Production Holding S.A.R.L. ในฐานะผูขาย
ที่เกิดขึ้นในป 2556 โดยทาง ITO ประเมินภาษี TT และ BPT รวมทั้งเบี้ยปรับเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 119.80
ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา คิดเปนสัดสวนของกลุมบริษัทจํานวน 59.90 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (1,957.68
ลานบาท)
ในเดือนกุมภาพันธ ป 2559 Natuna 2 B.V. ไดชําระเงินลวงหนาสําหรับภาษีที่ ถูกประเมิ นพรอมดวยเบี้ยปรับ
ดังกลาวแลวทั้งจํานวน เพื่อปองกันเบี้ยปรับที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมในระหวางการพิจารณาคดีพรอมยื่นหนังสือ
คั ดค านการประเมิ นภาษี ของ ITO ต อมาในป 2560 ITO ได ปฏิ เสธคํ าคั ดค านดั งกล าว Natuna 2 B.V. จึ งได
ดําเนินการยื่นฟองคดีเพื่อคัดคานคําสั่งและการประเมินภาษีของ ITO ตอศาลภาษีประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งปจจุบัน
คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาล ทั้งนี้ หากชนะคดี Natuna 2 B.V. จะไดรับเงินจํานวนดังกลาวคืนทั้งหมด โดย
กลุมบริษัทไดแสดงเงินจายลวงหนาดังกลาวเปนสวนหนึ่งของ สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ ในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเปนหนังสือค้ําประกัน (Letter of Guarantee)
เป น จํ า นวนเงิ น 0.66 ล า นดอลลาร ส หรั ฐ อเมริ ก า (21.70 ล า นบาท) สํ า หรั บ งบการเงิ น เฉพาะบริ ษั ท
และจํานวนเงิน 33.76 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (1,103.38 ลานบาท) สําหรับงบการเงินรวม
48.

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 บริษัทอนุมัติใหจดทะเบียนเลิก PTTEP Rommana Company Limited (PTTEPR) ซึ่ง
เปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท โดยขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ
 เมื่ อ วั น ที่ 23 มกราคม 2561 บริษั ท พี ที ที อี พี เซอรวิส เซส จํ า กั ด (พี ที ที อี พี เซอรวิ ส เซส) ซึ่ ง เป น บริษั ท ย อ ยของ
กลุมบริษัท ไดทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 9,000,000 บาท จาก 1,000,000 บาท เปน 10,000,000 บาท โดย
การออกหุนสามัญใหม จํานวน 900,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท รวมเปนหุนสามัญจดทะเบียนจํานวน 1,000,000 หุน
 เมื่อวัน ที่ 31 มกราคม 2561 บริษั ท และ บริษั ท ปตท.สผ. อิน เตอรเนชั่น แนล จํากัด (ปตท.สผ.อ.) ไดลงนามใน
สัญญาการโอนสิทธิสัมปทาน (Agreement for the Assignment and Transfer) เพื่อเขาซื้อสัดสวนการลงทุนรอยละ
22.2222 ในโครงการบงกช ซึ่งไดแก แปลง B15 แปลง B16 และแปลง B17 จากบริษัท Shell Integrated Gas
Thailand Pte. Limited และแปลง G12/48 จากบริษัท Thai Energy Company Limited ตามลําดับ ดวยมูลคา
กอนภาษีประมาณ 750 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ การเขาซื้อสัดสวนการลงทุนจะเสร็จสมบูรณ เมื่อบรรลุ
เงื่อนไขตามที่ระบุไวในสัญญาดังกลาว โดยคาดวาจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 2 ของป 2561
ปจจุบันกลุมบริษัทถือสัดสวนการลงทุนรอยละ 44.4445 และเปนผูดําเนินการของโครงการดังกลาว ซึ่งภายหลังการ
เขาซื้อสัดสวนการลงทุน กลุมบริษัทจะมีสัดสวนการลงทุนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 66.6667
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 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 PTTEP Mexico E&P Limited, S. de R.L. de C.V. (PTTEP MEP) ซึ่งเปนบริษัทยอย
ของกลุมบริษัทและกลุมผูรวมทุนไดชนะการประมูลแปลงสํารวจในอาวเม็กซิโก ประเทศเม็กซิโก จํานวน 2 แปลง คือ
แปลง 12 บริเวณ Mexican Ridges ทางตะวันตกของอาวเม็กซิโก และแปลง 29 บริเวณ Campeche ทางใตของ
อาวเม็กซิโก โดย PTTEP MEP ถือสัดสวนในแปลงสํารวจดังกลาวรอยละ 20 และ 16.67 ตามลําดับ ทั้งนี้การลงนาม
ในสัมปทานแปลงสํารวจดังกลาวคาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561
 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติใหออกงบการเงินในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2561
-----------------------------------

